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Σύνοψη. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με  το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. 

Η Υπηρεσία μας ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΟΑ για το έτος 2017 σε 
ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, στη βάση των προνοιών του άρθρου 8 των περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2016, 
και διενήργησε επίσης επιπρόσθετο έλεγχο. 

Ο έλεγχος βασίστηκε σε αξιολόγηση στοιχείων για το έτος 2017, εκτός όπου στο κείμενο 
αναφέρεται διαφορετικά. 

 Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν: 

 Μη συμμόρφωση και μη τήρηση δεσμεύσεων ΚΟΑ αναφορικά με τις συστάσεις του 
Γενικού Ελεγκτή. 

 Οικονομική κατάσταση  

o Δάνειο.  

o Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις - Αγωγές εναντίον του Οργανισμού και απαιτήσεις 
εργοληπτών και μελετητών.  

 Καθυστέρηση στην κατάθεση του Προϋπολογισμού στη Βουλή για έγκριση,  υπερβάσεις 
προτού ψηφιστεί η σχετική συμπληρωματική νομοθεσία και κάλυψη υπερβάσεων από 
κονδύλια για τα οποία απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.  

 Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ).  

 Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) και Πρόγραμμα Εθνικής Φρουράς.  

 Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης. 

 Περαιτέρω οικονομική στήριξη αθλήτριας.   

 Δημόσια Διακυβέρνηση.   

 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που κατέχουν μόνιμες 
οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες.  

  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης Νέας Οργανωτικής Δομής για 
τον ΚΟΑ.    

 Μελέτη για Αξιολόγηση και Ενδεχόμενη Υλοποίηση Εισηγήσεων Παγκόσμιας Τράπεζας για 
αναδιοργάνωση του ΚΟΑ. 

 Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.   

 Αναλογιστική μελέτη και κάλυψη ελλείμματος.  

 Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του Οργανισμού για εργοδότηση με 
σύμβαση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. 
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 Καταγγελία εναντίον υπαλλήλου του ΚΟΑ αναφορικά με βεβαίωση  όσον αφορά στις 
γνώσεις του για συγκεκριμένα θέματα για διορισμό σε συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ  

 Πειθαρχική διαδικασία εναντίον προσωπικού σε σχέση με συστηματική απουσία από τον 
χώρο εργασίας χωρίς την άδεια του προϊσταμένου. 

 Διορισμός  Γενικής Διευθύντριας.  

 Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας.    

 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 Χρεώστες – Αθλητικοί Φορείς και χρεώστες  

 Επιχορηγήσεις αθλητικών και άλλων  φορέων 

o Ομοσπονδίες.  

o  Σωματεία.   

 Επιτηρητές σταδίων - Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.  

 Δημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων. 

o Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων.  

o Τελικές εγκρίσεις αθλητικών χώρων.  

o Μαζικός αθλητισμός.   

o Παλαιό ΓΣΖ.    

o Κριτήρια επιχορήγησης: Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και 
για το σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.  

 Προσφορές. 

o Ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ στη 
Λεμεσό:  Έγγραφα Διαγωνισμού – Προσφορές – Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

 Διαχείριση αθλητικών χώρων. 

 Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής.  

 Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού  

o Μη συμμόρφωση με συστάσεις για πρακτική εφαρμογή προνοιών νομικού 
πλαισίου και αρχών στη βάση των προνοιών της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 ημερ. 
27.4.2016. 

o Απόφαση ΔΣ για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

 Ακαδημία Αθλητισμού – Κονδύλι 70.002.001.015.001.   

 Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

 Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ).   

 Χορηγίες προς Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).    
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Α. Εισαγωγή. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 
λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Ο ΚΟΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμου (Νόμος) και τους σχετικούς Κανονισμούς. Ο ΚΟΑ είναι η ανώτατη 
αθλητική αρχή της Δημοκρατίας και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Νόμο, σκοπός του ΚΟΑ είναι η προαγωγή 
της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια 
και ανάπτυξη του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η 
εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και 
οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου στο εξωτερικό και η εν συνεργασία μετά των 
αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωση της θέσεως αυτής στη διεθνή αθλητική κίνηση. 

Για την επίτευξη του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του Νόμου, 
έχει αρμοδιότητα όπως: 

(α)  Έχει την εποπτεία και συμβουλεύει, μέσα στα αθλητικά πλαίσια, για τα πάσης 
φύσεως εξωσχολικά αθλήματα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα αθλητικά σωματεία και τους 
αθλητικούς χώρους, με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης, πιστής και ακριβούς εφαρμογής και διεξαγωγής των 
εξωσχολικών αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και την κρίση και διαιτησία τους 
μέσα στα πλαίσια της γενικά αναγνωρισμένης ηθικής και αθλητικής δεοντολογίας. 

(β)  Καλλιεργεί, διαδίδει, αναπτύσσει και οργανώνει τον μαζικό αθλητισμό ή τον 
“Αθλητισμό Για Όλους” και καθορίζει τους φορείς τους και τις αρμοδιότητές τους. 

(γ)  Προβαίνει, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του περί ΚΟΑ Νόμου, 
στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών 
συνομοσπονδιών που συστάθηκαν, νόμιμα στη Δημοκρατία, εγγράφει αυτά σε αθλητικό 
μητρώο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για αυτή την 
αναγνώριση και εγγραφή. 

(δ)  Παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε κοινότητες, αθλητικές ομοσπονδίες, 
αθλητικά σωματεία, ομάδες και αποστολές. 

(ε)  Οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και γυμναστικά προς χρήση από 
το κοινό. 

(στ)  Κατασκευάζει στάδια και εξευρίσκει, δημιουργεί και οργανώνει χώρους προς άσκηση 
αθλητών και αθλητικών ομάδων και παραχωρεί προς χρήση τα στάδια και τους χώρους σε 
κοινότητες, αθλητικές ομοσπονδίες ή αθλητικά σωματεία διά τους σκοπούς τούτους. 

(ζ)  Εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους για τη διεξαγωγή σε αυτούς πάσης φύσεως 
εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες και ορίζει τις τιμές των εισιτηρίων εισόδου 
εις τους αθλητικούς χώρους και τα τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις τα οποία πρέπει να 
καταβάλλονται σε αυτόν, όπως επίσης και τα εκ των καθαρών εισπράξεων ποσοστά, τα 
οποία πρέπει να καταβάλλονται στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία 
ως και στις διοικούσες επιτροπές των αθλητικών χώρων, ως δικαιώματα γενικής 
εποπτείας, ενοικιάσεων και οικονομικής επιστασίας. 

(η)  Ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και, κατά την κρίση του, επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί 
την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. 

(θ)  Οργανώνει τοπικά και διεθνή αθλητικά συνέδρια και μεριμνά για τη συμμετοχή της 
Κύπρου σε τέτοια συνέδρια τα οποία κατά διαστήματα οργανώνονται στο εξωτερικό. 
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(ι)  Μεριμνά για τη συγγραφή και δημοσίευση γυμναστικών και αγωνιστικών οδηγιών και 
ειδικών συγγραμμάτων ή περιοδικών εντύπων προς καθοδήγηση των φιλάθλων. 

(ια)  Μεριμνά για την προαγωγή του επιπέδου της διαιτησίας και προπονήσεως προς 
όφελος του αθλητισμού. 

(ιβ) Προβαίνει στον χαρακτηρισμό αθλητών ως ερασιτεχνών ή επαγγελματιών και 
αθλητικών σωματείων ως φιλάθλων ή επαγγελματικών στη βάση των διεθνώς 
κρατούντων. 

(ιγ)  Προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία για υψηλές αθλητικές επιδόσεις και 
αθλητοπρέπεια και απονέμει ηθική αμοιβή στους προσφέροντας εξαίρετες υπηρεσίες υπέρ 
του αθλητισμού. 

(ιδ)  Ρυθμίζει όλες τις μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων 
αθλητικές διαφορές. 

(ιε)  Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ιδρύει και συγκροτεί Επιτροπή Διαιτησίας 
και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της. 

(ιστ) Συνιστά οιεσδήποτε επιτροπές, σώματα ή όργανα των οποίων η σύσταση ήθελε 
κριθή επιθυμητή. 

(ιζ)  Αναθέτει εις οιανδήποτε υπ’ αυτού συσταθείσα επιτροπή, όργανο ή σώμα την 
άσκηση οιασδήποτε των υπό του Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων. 

(ιη)  Με την έγκριση του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, συνάπτει 
αγοραπωλησίες, μισθώσεις ακινήτων ή υπηρεσιών ή οιασδήποτε σύμβασης αναγκαίας διά 
την προώθηση των σκοπών του Οργανισμού. 

(ιθ) Συμβουλεύει τον Υπουργό επί παντός θέματος αφορούντος στον αθλητισμό και 
εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αναγκαία προς επίτευξη των σκοπών του 
Οργανισμού. 

(κ)  Καθορίζει τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοεί περί της 
ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, 
αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου. 

(κα)  Εκδίδει άδειες λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής ή άλλων τέτοιων σχολών 
που αποσκοπούν στην εκμάθηση αναγνωρισμένου αθλήματος. 

(κβ)  Προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας από τους 
αθλητικούς χώρους. 

(κγ)  Ρυθμίζει τα της χορηγήσεως ή λήψεως διεγερτικών ουσιών υπό αθλουμένων 
οιουδήποτε αθλήματος και τα των κυρώσεων. 

(κδ) Τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών 
Ομοσπονδιών καθορίζει με απόφαση του, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις της εκάστοτε 
επηρεαζόμενης ομοσπονδίας, θέματα που αφορούν την εργοδότηση και συμμετοχή μη 
πολιτών της Δημοκρατίας, αθλητών, τεχνικών, προπονητών ή άλλων ειδικών σε κυπριακά 
σωματεία, ομοσπονδίες και πρωταθλήματα. 

(κε)  Οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος 
στη λήψη απόφασης, όταν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον ίδιο ή 
μέλη της οικογένειας του μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και το οποίο συμφέρον έχει 
υποχρέωση ν’ αποκαλύψει πριν από την έναρξη της διαδικασίας για λήψη απόφασης. Σε 
περίπτωση που το συμφέρον δεν αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι ακυρώσιμη και ο 
ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην ΑΔΕΑ. 
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Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και 
πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή 
άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να 
ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους τόπους όπου 
φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή 
εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται 
διά νόμου. Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμους του 1983 έως 2007, οι οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑ 
ελέγχονται ετησίως από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη 
βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου (IASs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, 
ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς 
το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους 
ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους 
(“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων 
που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε 
κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των 
χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, μέσω της έκφρασης 
ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, σύμφωνα με το εν λόγω 
πλαίσιο.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, 
συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι 
που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. 
Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων,  η αρχή της 
αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους 
διαθέσιμους πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται 
διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, 
ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), 
των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους 
παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να διεξαχθούν 
ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός διαχειριστικού ελέγχου.  Οι 
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου 
συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 
αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με 
τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 
αξιωματούχων.  Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως 
μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες 
θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, 
εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των 
ελεγχόμενων στόχων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη 
διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του 
περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε 
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και 
πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον 
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 
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Γ. Ευρήματα. 

1.   Μη συμμόρφωση και μη τήρηση δεσμεύσεων ΚΟΑ αναφορικά με τις συστάσεις 
του Γενικού Ελεγκτή. 

Η Υπηρεσία μας ανέμενε ότι οι συστάσεις της θα λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΟΑ, ως μέσο βελτίωσης της διακυβέρνησης και 
διεύθυνσης του οργανισμού.  Ωστόσο, όπως λέχθηκε και σε σχετική Συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων  Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημοσίων Δαπανών στις 8 Μαρτίου 2018, παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός δεν προχωρεί 
στην υλοποίηση σχετικών μέτρων, ακόμα και όταν αναφέρει στις σχετικές απαντήσεις του 
ότι θα εφαρμοστούν.  Ως παράδειγμα αναφέραμε την περίπτωση του Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, την επιβολή ποινών στις Ομοσπονδίες που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις ή 
χρονοδιαγράμματα για επιχορήγησή τους, τις πρακτικές ανάθεσης υποθέσεων σε 
Νομικούς Συμβούλους, κ.ά. (βλέπ. σχετικές παραγράφους πιο κάτω). 

Σύσταση:  Ο Οργανισμός να προγραμματίζει με χρονοδιαγράμματα και να παρακολουθεί 
την υλοποίηση σχετικών μέτρων, και το ΔΣ να επιβλέπει τη διαδικασία εφαρμογής των 
συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή ως ενδείκνυται. 

O Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει καταρτίσει ειδική 
επιτροπή λειτουργών υπό την παρακολούθηση της Γενικής Διευθύντριας με σκοπό την 
παρακολούθηση των συστάσεων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για όσες συστάσεις 
ο Οργανισμός δύναται και συμφωνεί. 

2. Οικονομική κατάσταση.  

 Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΑ για το 2017, προέκυψαν τα 
πιο κάτω αποτελέσματα: 

(α) Έσοδα. Τα έσοδα του ΚΟΑ ανήλθαν σε €30.966.027 σε σύγκριση με €28.914.073 το 
2016 (αύξηση κατά €2.051.954 ή 7,1%), από τα οποία ποσό ύψους €28,0 εκ. (€25,9 εκ. το 
2016) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 90% των εσόδων (90% το 2016). 

(β) Έξοδα. Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €30.132.473 σε σύγκριση με 
€29.117.606 το 2016 (αύξηση κατά €1.014.867 ή 3,5%). Παρατηρήθηκαν αυξήσεις σε όλες 
τις κατηγορίες εξόδων εκτός από την πρόβλεψη απομείωσης εισπρακτέων που μειώθηκε 
κατά €582.494 (42%) και μια μικρή μείωση στους τόκους πληρωτέους. Συγκεκριμένα, 
παρατηρήθηκαν αυξήσεις εξόδων κυρίως στη Δημιουργία και Βελτιώσεις κατά €532.848 
(30,7%), στις χορηγίες αθλητικών φορέων κατά €372.751 (3,1%), στις απολαβές 
προσωπικού και αποζημίωση ΔΣ κατά €257.308 (8,9%) και στα έξοδα λειτουργίας 
ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων κατά €225.382 (5,6%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε πλεόνασμα ύψους  €833.554, 
σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €203.533 το 2016. Το πλεόνασμα οφείλεται στην αύξηση 
της κρατικής επιχορήγησης κατά €2.100.000. 

(δ) Λογιστικές αναλογίες.   Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική εικόνα 
της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

  2017  2016 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  0,72  0,69 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα  90%  90% 

Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου και 
έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

 24%  24% 
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(ε) Δάνειο.  

Στις 2.10.2009  ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία για τη σύναψη δανείου ύψους €24 εκ. 
με επιτόκιο 6-months Euribor + margin 1.62%, με συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται 
ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την αποπληρωμή του τοκοχρεολυσίου.  

Η κατάσταση του υφιστάμενου δανείου και των πληρωτέων δόσεων για τα τελευταία τρία 
χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 2017  2016  2015 

 €  €  € 

Υπόλοιπο δανείου στις 31.12 12.923.077  14.769.231  16.615.385 

Πληρωτέες δόσεις δανείων (κεφαλαίου 
και τόκων)   2.080.514  2.115.302 2.166.522 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού και τον Δήμο 
Γεροσκήπου. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2017 ανήλθε σε  €587.731 
(€588.472 το 2016), με ποσό €469.865 να αφορά στην ΚΟΕ και ποσό €42.866 να αφορά 
στον Δήμο Γεροσκήπου.  

Ο Οργανισμός, όπως αναφέρθηκε και κατά τον προηγούμενο έλεγχο, δεν τηρεί 
διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των δανείων αυτών, αφού φαίνεται να μην 
λαμβάνει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, όπως τραπεζικές καταστάσεις ή τυχόν νέες 
αναθεωρημένες συμφωνίες.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τραπεζικές καταστάσεις του 
προηγούμενου  έτους οι οποίες διατηρούνται από τους πιο πάνω Φορείς, ζητούνται από 
τον Οργανισμό μόνο όταν αυτές ζητηθούν από την Υπηρεσίας μας, κατά τον ετήσιο 
έλεγχο.  

Επιπρόσθετα, κατά τον προηγούμενο μας έλεγχο αναφέραμε ότι το δάνειο της ΚΟΕ φέρει 
το βασικό επιτόκιο + περιθώριο 2,72% το οποίο είναι υψηλότερο από τα άλλα δάνεια, και 
ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των επιτοκίων για το 
συγκεκριμένο δάνειο.  Όπως μας αναφέρατε στη σχετική απαντητική επιστολή σας, 
κατόπιν επικοινωνίας σας με την τράπεζα, σας αναφέρθηκε ότι το επιτόκιο ήταν ήδη 
αρκετά χαμηλό και δεν μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω μείωση.  Ωστόσο έχουμε την 
άποψη ότι, δεδομένης και της συνεχούς πτωτικής τάσης που παρατηρείται στα επιτόκια, 
αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται σε συστηματική βάση, και ο Οργανισμός θα πρέπει 
να μεριμνά ανάλογα, για την όσο το δυνατό περαιτέρω μείωσή τους.  

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει από την ΚΟΕ, τον 
Δήμο Γεροσκήπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγρού όλες τις συμφωνίες  και τις 
τραπεζικές καταστάσεις, να ενημερώνεται κατάλληλα και να παρακολουθεί τα δάνεια αυτά 
σε συνεχή βάση, συμπεριλαμβανομένων και των επιτοκίων τους, ώστε το κόστος στο 
δημόσιο να μειώνεται όσο το δυνατό. 

(στ) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις. Στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού 
γνωστοποιείται (Σημ. 27) ότι εκκρεμούν υποθέσεις με ενδεχόμενο να κληθεί ο Οργανισμός 
να καταβάλει αποζημιώσεις.  

Το  ΔΣ του Οργανισμού με βάση τις εκτιμήσεις του δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε 
υποχρέωση επειδή δεν θεωρεί πιθανή οποιαδήποτε υποχρέωση.  
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Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Οργανισμού αναλύονται όπως πιο κάτω: 

(i) Αγωγές Δήμου Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού.  Ο Δήμος Στροβόλου  
καταχώρισε, από την περίοδο 2007, μέχρι και το 2017, αριθμό αγωγών εναντίον 
του Οργανισμού,  για δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές 
συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 31.12.2016, 
διεκδικώντας επιπλέον 10% επιβάρυνση, πλέον τόκο, πλέον έξοδα και ΦΠΑ.  

 Το συνολικό ποσό των αγωγών που διεκδικεί ο Δήμος Στροβόλου, σύμφωνα με 
την πιο πάνω γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε 
€6.844.144, συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω τόκων κλπ. Σημειώνεται ότι 
στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται δύο αγωγές, συνολικού ύψους 
€233.565, οι οποίες καταχωρίστηκαν από τον Δήμο εναντίον του Οργανισμού 
κατά το 2017, για δικαιώματα φόρου θεάματος.  

 Επίσης στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €2.802.826,  το 
οποίο αφορά σε τέλος θεάματος, σχετικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες που 
έλαβαν χώρα στο στάδιο ΓΣΠ, στον Στρόβολο, εντός των δημοτικών ορίων 
Στροβόλου, από το 2002 – 2008, και το οποίο αξιώνει ο Δήμος Στροβόλου από 
τον Οργανισμό. Ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
(Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία), ημερ. 2.11.2017, με την οποία απορρίπτεται η 
Έφεση με αρ. 168/11, την οποία καταχώρησε ο Οργανισμός στις 21.11.2011 
εναντίον της απόφασης του Δικαστηρίου στην προσφυγή με αρ. 480/09 του 
Οργανισμού, σχετικά με την πιο πάνω αξίωση του Δήμου Στροβόλου, η 
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα έπρεπε να είχε εξετάσει το 
ενδεχόμενο για αναγνώριση της υποχρέωσης που προέκυψε με την πιο πάνω 
απόφαση και συμπερίληψης του ανάλογου ποσού στις οικονομικές του 
καταστάσεις για το έτος 2017, ανεξάρτητα με την απόφαση του Οργανισμού να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της κατάργησης από τον Οργανισμό του 
αθλητοσήμου, μελλοντικά δεν αναμένεται να υπάρχουν τέτοιου είδους 
προβλήματα/αγωγές. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο ο 
Οργανισμός αξιολόγησε το ενδεχόμενο αναθεώρησης του ποσού των 
€6.844.144, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη γνωστοποίηση «ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις» (Σημ. 27) των ελεγμένων οικονομικών του καταστάσεων του 
Οργανισμού για το έτος 2017, και ταυτόχρονα της αναγνώρισης στις υπό 
αναφορά οικονομικές καταστάσεις της υποχρέωσης που προέκυψε.  

(ii)  Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Το συνολικό ποσό των αγωγών που 
διεκδικούν εργοληπτικές εταιρείες και μελετητές, σύμφωνα με την πιο πάνω 
γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις, ανέρχεται σε €5.090.425. 
Σημειώνεται ότι μετά από εξωδικαστικό διακανονισμό ο Οργανισμός κατέβαλε 
στις 30.3.2018 σε εργοληπτική εταιρεία ποσό ύψους €422.000 πλέον ΦΠΑ, 
πλέον €5.000 δικηγορικά έξοδα, προς πλήρη διευθέτηση, του ποσού που 
διεκδικούσε η εταιρεία για την αγωγή 7809/2011, ύψους €2.000.000.  Το ποσό 
των €2.000.000, δεν έχει αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των €5.090.425, ενώ 
η συγκεκριμένη αγωγή αποσύρθηκε ως εξωδίκως διευθετηθείσα και 
εξοφληθείσα στις 30.3.2018. 

 Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω απαιτήσεις προέκυψαν επειδή υπήρξε 
καθυστέρηση στις πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, που λόγω 
ανεπάρκειας του Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, 
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με επακόλουθο την υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές 
εταιρείες για αποζημιώσεις. Σημειώνεται επίσης ότι για τους ίδιους λόγους κατά 
το 2006 καταβλήθηκε ποσό ύψους €2,73 εκ. (£1,6 εκ.).   

 Συναφώς αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία με εργοληπτική 
εταιρεία που επικαλείται καθυστερήσεις για αποζημιώσεις ύψους €3.090.425. Ο 
εργολήπτης γνωστοποίησε γραπτώς στον Οργανισμό την πρόθεση του να 
καταχωρίσει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την 
απομάκρυνση του διαιτητή και διορισμού νέου προς αντικατάσταση του. Όπως 
έχουμε πληροφορηθεί, η ημερομηνία ορισμού της εκδίκασης της πιο πάνω 
υπόθεσης εκκρεμεί.  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. 

 Η υπόθεση αυτή, μετά από παλαιότερες συστάσεις της Υπηρεσίας μας, 
παραπέμφθηκε στις 5.12.2017 από τον Οργανισμό στην Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για να τον συμβουλεύσει σχετικά, η οποία 
όπως αναφέρεται στην επιστολή της προς τον Οργανισμό ημερομηνίας 
29.12.2017, αποφάσισε όπως γίνει αγωγή για ανταπαιτήσεις και να κληθεί ο 
ανάδοχος για επίτευξη φιλικού διακανονισμού αφού προηγηθεί προεργασία 
μεταξύ ΚΕΑΑ και ΚΟΑ.  

 Μετά από απόφαση που πάρθηκε κατά τη συνεδρία του ΔΣ στις 8.1.2018, για 
διευθέτηση συνάντησης με τους Νομικούς Συμβούλους του Οργανισμού, για 
συζήτηση των όσων συζητήθηκαν στην ΚΕΑΑ, ο Οργανισμός αποτάθηκε με 
επιστολή του στον νομικό του σύμβουλο , χωρίς όμως μέχρι και την ημερομηνία 
του ελέγχου (Απρίλιος 2018) να έχει διευθετηθεί οποιαδήποτε συνάντηση για 
συζήτηση του θέματος.  

 Σύσταση:  Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός τηρεί την Υπηρεσία μας ενήμερη 
αναφορικά με την έκβαση των πιο πάνω υποθέσεων.  

        Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι, αναφορικά με την 
υπόθεση για την οποία  ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία, το όλο θέμα 
βρίσκεται στον Νομικό Σύμβουλο. 

3. Προϋπολογισμός.   

(α)  Έγκριση του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός για το 2017 
έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2016. 
Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αρχικά 
στις 7.9.2016. Μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 22.11.2016, ο 
Προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο ΥΠΠ στις 21.12.2016.     

Στις 27.1.2017 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε από το ΥΠΠ στη 
Βουλή στις 7.3.2017, από την οποία αφού εγκρίθηκε, δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 
13.4.2017 (Ν. 31(ΙΙ)/2017). Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2017. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από 1.3.2017 μέχρι 
12.4.2017 ήταν νομικά ακάλυπτες. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, σε συντονισμό με το Υπουργείο, θα πρέπει να προβαίνει σε 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ούτως ώστε ο Προϋπολογισμός να κατατίθεται έγκαιρα στη 
Βουλή. 
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(β)  Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2017.  

(i) Παρατηρήθηκαν οι πιο κάτω υπερβάσεις σε Κονδύλια των Κεφαλαίων 2 - 
«Τακτικές Δαπάνες - Χορηγίες» και 3  -  «Αναπτυξιακές δαπάνες – Δημιουργία 
και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων»  του Προϋπολογισμού, συνολικού ποσού 
ύψους €1.973.599, από το οποίο για €1.773.034, όμως, δεν χρειάζεται η 
καταβολή χορηγίας, αφού στο σύνολό του ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ 
παρουσιάζει υπέρβαση ποσού μόνο €200.565. 

 

Κεφάλαιο/ 
Άρθρο 

 

 

 Περιγραφή  

Άρθρου 

 

 

 Προϋπολογισθέν 
ποσό  

 Πραγματική 
δαπάνη 

 

 

 

Υπέρβαση 

     €   €   € 

02-01   Επιχορηγήσεις      11.207.860  12.324.771  1.116.911 

02-11   Εθνική Αρχή Στοιχημάτων   700.000  889.565  189.565 

03-01   Ιδιόκτητα Έργα           383.203    1.050.326  667.123 

ΣΥΝΟΛΟ  1.973.599 

Σύσταση: Επισημαίνεται κατ’ επανάληψη ότι δεν θα πρέπει να διενεργούνται  
υπερβάσεις Κονδυλίων του Προϋπολογισμού προτού ψηφιστεί η σχετική 
συμπληρωματική νομοθεσία, ή τροποποιητικός προϋπολογισμός. Επεσήμανε 
ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4, εδάφιο (4) του περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμου (Ν. 31(ΙΙ)/2017), κάθε 
υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
ίδιο πιο πάνω άρθρο, εδάφια (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. 

(ii)  Παρατηρήθηκε ότι ποσά του προϋπολογισμού κάτω από δύο άρθρα του 
Κεφαλαίου 3, τα οποία παρέμεναν εξ ολοκλήρου αδαπάνητα, αλλά για τα οποία 
υπάρχει επεξήγηση  στον περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμο του 2017, ότι ουδεμία δαπάνη διενεργείται από τα άρθρα 
αυτά χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση 
της, χρησιμοποιήθηκαν έναντι υπερβάσεων διαφόρων κονδυλιών του 
προϋπολογισμού, κατά παράβαση της πιο πάνω επεξήγησης αλλά και χωρίς να 
παρακολουθείται από το Λογιστήριο του Οργανισμού, κατά πόσο η «κάλυψη» 
αυτή ήταν στα πλαίσια των άλλων προνοιών του περί Προϋπολογισμού Νόμου, 
και ειδικά, σε ποια συγκεκριμένα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν οι αδαπάνητες 
πιστώσεις και εάν η μεταφορά πιστώσεων, για κάθε ένα από αυτά ήταν 
επιτρεπτή.   

Πρόκειται για τα άρθρα 01-034 – «Κατασκευή ή/και Βελτίωση Ιδιόκτητων Έργων 
-Εγκατάσταση Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας 
σε Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους» και 02-070 – «Επιχορηγήσεις για 
Κατασκευή ή/και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Εγκατάσταση 
Συστημάτων και Υποδομής για Πρόληψη και Καταστολή της Βίας σε μη 
Ιδιόκτητους Αθλητικούς Χώρους» (Κεφάλαιο 03 «Αναπτυξιακές Δαπάνες – 
Δημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων»), με αντίστοιχη  πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό €300.000 και €1.100.000.  Ο Οργανισμός κατέθεσε, εκ των 
υστέρων, αφού δηλαδή είχε ήδη προβεί στις υπερβάσεις των εν λόγω άρθρων, 
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τροποποιητικό προϋπολογισμό, η ψήφιση του οποίου εκκρεμεί ακόμη ενώπιον 
της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

         Η Υπηρεσία μας επεσήμανε ότι η πιο πάνω διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν 
ήταν σύννομη, αφού παραβίασε τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017, τόσο επειδή δεν ακολουθήθηκαν 
οι πρόνοιες  της πιο πάνω επεξήγησης, όσο και επειδή διενεργήθηκαν δαπάνες  
πέραν του αρχικού προϋπολογισμού, πριν από την ψήφιση του τροποποιητικού 
προϋπολογισμού.  

         Σύσταση: Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να διενεργεί οποιαδήποτε δαπάνη από 
άρθρα για τα οποία υπάρχει σχετική επεξήγηση στον Προϋπολογισμό, προτού 
προηγουμένως εξασφαλίσει την συγκατάθεση της Βουλής, αλλά ούτε και να 
προβαίνει στην υπέρβαση άρθρων του Προϋπολογισμού, χωρίς  να έχει 
εξασφαλίσει την έγκριση σχετικού συμπληρωματικού ή τροποποιητικού 
προϋπολογισμού. 

(γ)  Τροποποιητικός Προϋπολογισμός.  

(i) Ο Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του 2017, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σε €200.565, εγκρίθηκε από το  ΔΣ στις 13.3.2018, και υποβλήθηκε στο ΥΠΠ 
αρχικά στις 14.3.2018, και μετά από αναθεώρησή του, επαναυποβλήθηκε στις 
27.3.2018, για προώθησή του, από το ΥΠΠ στο Υπουργείο Οικονομικών, για 
έγκριση. Αναμένεται η υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, και 
ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του.  

(ii) Ο Τροποποιητικός Προϋπολογισμός του 2016, για τον οποίο γίνεται περαιτέρω 
αναφορά στην Έκθεσή μας για το 2016, όπως διαπιστώθηκε ψηφίστηκε μετά 
από πολλή καθυστέρηση, και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, μόλις στις 21.5.2018. 

Σύσταση:  Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρείται ενήμερη με τις σχετικές εξελίξεις. 

4. Προγράμματα.   

(α)   Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). Σχετικά με το 
πιο πάνω σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2017 ύψους €1.205.488 (€1.200.000  
για το 2016). Οι πραγματικές δαπάνες για το 2017 ανήλθαν σε €1.234.885 (€1.224.576 για 
το 2016). H υπέρβαση των €29.397, η οποία καλύφθηκε από εξοικονομήσεις άρθρων του 
ιδίου κεφαλαίου, οφείλεται στην ένταξη των πρωταθλημάτων αγοριών/κοριτσιών της 
Καλαθοσφαίρισης ηλικίας U14, στην επιχορήγηση προπονητών στο άθλημα της 
υδατοσφαίρισης, της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, στο άθλημα του Κανό, καθώς και στην 
παραχώρηση προσαύξησης 35 σεντ στην ωριαία αντιμισθία των διοικητικών ΕΣΥΑΑ από 
1.11.2017, σύμφωνα με απόφαση ΔΣ ημερ. 16.11.2017.  

Συναφώς αναφέρεται ότι τo ΕΣΥΑΑ συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998 και σκοπός του είναι 
να υποστηρίζει τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού, μέσω των 
σωματείων και των συλλόγων, ενισχύοντάς τις σε συγκεκριμένους τομείς. Σύμφωνα με τον 
Οδηγό του ΕΣΥΑΑ, απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς πορείας και εφαρμογής του 
Σχεδίου είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγησή του.  Όπως είχε διαπιστωθεί 
κατά τους προηγούμενους ελέγχους μας, δεν είχε γίνει εδώ και χρόνια αξιολόγηση του πιο 
πάνω Σχεδίου.  Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε ότι, επειδή είχαν παρέλθει πολλά χρόνια από 
την εφαρμογή του, θα έπρεπε να αξιολογηθεί κατά πόσο οι σκοποί και στόχοι του είχαν 
επιτευχθεί και κατά πόσο χρειάζονταν αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης και της 
οικονομικής πτυχής του θέματος.  
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Το ΔΣ με απόφασή του ημερ. 23.8.2017, ενέκρινε, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, την ανάθεση μελέτης για την αξιολόγηση του θεσμού του ΕΣΥΑΑ, στην 
εταιρεία Ernst &Young Cyprus Ltd για το ποσό των €4.900 πλέον Φ.Π.Α. 

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε από τον Οκτώβριο του 2017, για τα 
αποτελέσματα της οποίας  ενημερώθηκε  το ΔΣ κατά τη συνεδρία του στις 10.10.2017 από 
την ανάδοχο εταιρεία (σύντομη αναφορά των αποτελεσμάτων γίνεται στην αμέσως 
επόμενη παράγραφο), εντούτοις το ΔΣ δεν έλαβε μέχρι τον Απρίλιο 2018 οποιαδήποτε 
απόφαση για την αξιοποίηση των εισηγήσεων της μελέτης.  Επισημαίνεται ότι, όπως 
διαπιστώθηκε, στη μελέτη δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε αξιολογική τοποθέτηση για το 
οικονομικό κόστος του Σχεδίου και κατά πόσο αυτό προσδίδει ανάλογη προστιθέμενη αξία 
στα αποτελέσματά του. Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας 
κατά πόσο στους Όρους Εντολής του Διαγωνισμού περιλήφθηκε πρόνοια για αξιολόγηση 
της οικονομικής πτυχής του θέματος, ως οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας, και τους λόγους 
που τελικά δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε αξιολόγηση επί του συγκεκριμένου θέματος. 

Συναφώς αναφέρεται ότι τα συμπεράσματα της μελέτης φαίνεται να είναι ότι, ο ΕΣΥΑΑ 
εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκε και παράλληλα στη μελέτη γίνεται 
εισήγηση για πιλοτική εφαρμογή του «Online Portal» για την αγωνιστική περίοδο 2017-
2018 για συλλογή και ανάλυση στοιχείων, η οποία θεωρείται ότι θα οδηγήσει στην επιτυχή 
εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου αξιολόγησης. 

Σύσταση:  Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες 
του Οργανισμού για αξιοποίηση της μελέτης που έγινε για την αξιολόγηση του θεσμού του 
ΕΣΥΑΑ, και την εφαρμογή των εισηγήσεών της. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της 
μελέτης, το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε ότι τις εισηγήσεις που πρότεινε η εταιρεία θα 
τις μελετήσει σε κατοπινό στάδιο.  Ωστόσο, η Υπηρεσίας μας θεωρεί ότι η αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της μελέτης θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την διεξαγωγή της μελέτης 
και προτού χρειαστεί η οποιαδήποτε επικαιροποίησή της. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε επίσης ότι, σε σχέση με την οικονομική 
πτυχή του Σχεδιασμού, η διατήρηση της είναι απαραίτητη μιας και η επιχορήγηση των 
προπονητών των σωματείων είναι αυτή η οποία διατηρεί εν ζωή τα αναπτυξιακά τμήματα 
των σωματείων όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων. Τυχόν διακοπή της επιχορήγησης του 
ΕΣΥΑΑ, όπως μας ανέφερε, είναι βέβαιο ότι η πλειονότητα αν όχι η ολότητα αυτών θα έχει 
ως αποτέλεσμα την διακοπή των δραστηριοτήτων τους.  Επισημαίνουμε ότι, παρά τις πιο 
πάνω θέσεις του Οργανισμού, το ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς τον Οργανισμό ήταν 
και παραμένει κατά πόσο στους Όρους Εντολής του Διαγωνισμού περιλήφθηκε πρόνοια 
για αξιολόγηση της οικονομικής πτυχής του θέματος, ως οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας, 
καθώς και ποιοι ήταν οι λόγοι που τελικά δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε αξιολόγηση επί 
του συγκεκριμένου θέματος. 

(β)  Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) και Πρόγραμμα Εθνικής Φρουράς.  

 Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ΑΓΟ ανήλθαν σε €1.254.655, σε σύγκριση με €1.205.220 το 2016 
(αύξηση κατά €49.435 ή 4.10%). 

 Έξοδα. Σχετικά με τα πιο πάνω προγράμματα εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για 
το 2017 ύψους €2.636.728 (€2.542.000 το 2016). Οι πραγματικές δαπάνες για 
το 2017 ανήλθαν σε €2.699.592, σε σύγκριση με €2.539.597 το 2016 (αύξηση 
κατά €159.995 ή 6.3 %). 
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Στην ΄Εκθεσή μας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το 2016, συστήσαμε 
όπως καταβληθούν συγκεκριμένες προσπάθειες με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων 
για αύξηση των εσόδων των προγραμμάτων, καθώς το έλλειμμα που προκύπτει είναι 
ψηλό. Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων για το 2016, αναφέρεται ότι το πρόγραμμα ΑΓΟ αποτελεί κοινωνική 
προσφορά της Πολιτείας προς τους πολίτες δίνοντας τους την ευκαιρία να αθληθούν με 
χαμηλό κόστος και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για κάλυψη του ελλείμματος, όμως δεν 
πρέπει να κοστολογείται χρηματικά αλλά με τη θετική κοινωνική επίδραση που προσφέρει. 
Χωρίς να διαφωνήσουμε με την πιο πάνω προσέγγιση, παραμείναμε στη θέση ότι θα 
πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες από τον Οργανισμό για μείωση του ελλείμματος.   

Σύσταση:  Ανεξάρτητα με τον σκοπό και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του 
προγράμματος «ΑΓΟ», δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταβάλλονται  συνεχείς 
προσπάθειες και να εξευρίσκονται τρόποι για, την όσο το δυνατό, αύξηση των εσόδων και 
μείωση των εξόδων των προγραμμάτων ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα 
παρουσιάζει, αντί μείωση, συνεχή αύξηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει, πέραν του σκοπού 
και του κοινωνικού μέρους του προγράμματος, να απασχολήσει ταυτόχρονα τον 
Οργανισμό, και η βελτίωση της οικονομικής πτυχής του προγράμματος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το Πρόγραμμα ΑΓΟ αποτελεί 
κοινωνική προσφορά του Κράτους προς τους Πολίτες και δεν πρέπει να μπαίνει στη 
λογική της κερδοφορίας, αλλά παρ’ όλα αυτά λήφθηκε υπόψη η σύσταση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας κατά το 2016, όπως υπάρξει προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση των εσόδων, 
με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση στα έσοδα κατά 4.10%. Επίσης ο Πρόεδρος μας 
ανέφερε ότι στα έσοδα θα πρέπει να υπολογιστεί και η δωρεάν συμμετοχή πολιτών με 
ειδικά κριτήρια (συνταξιούχοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ) που ανήλθαν σε 9355 άτομα 
κατά το 2017, και που εάν κατέβαλλαν δικαίωμα συμμετοχής αυτά θα ανέρχονταν στις 
€345.075. Επίσης μας ανέφερε ότι τα έξοδα του Προγράμματος ΑΓΟ περιλαμβάνουν 
έξοδα τα οποία αφορούν στο Πρόγραμμα της Εθνικής Φρουράς το οποίο είναι δωρεάν. 
Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, λαμβάνεται υπόψη η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και  
γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση και άλλων χορηγών για αύξηση των εσόδων του 
Προγράμματος. 

5.   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 21 αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ, εκ των οποίων οι 15 έχουν 
ολοκληρώσει την αθλητική τους σταδιοδρομία και οι υπόλοιποι 6 είναι εν ενεργεία αθλητές, 
ενώ σημειώνεται ότι 2 ενταγμένοι αθλητές είχαν αποχωρήσει από το ΣΕΑ σε προηγούμενα 
έτη και εργοδοτούνται από τον Οργανισμό. 

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 τη 
σχετική ομοσπονδία, ανάλογα με την επαγγελματική κατάρτισή τους, διαπιστώθηκε ότι 
υπήρχαν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το «ελεύθερο τακτικής υπηρεσίας» τους είχε 
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τερματιστεί, δεν απασχολούνται πλήρως ή καθόλου, ενώ αμείβονται κανονικά. Παρά τις 
προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός κατά καιρούς, το πρόβλημα της πλήρους 
απασχόλησης όλων των ενταγμένων αθλητών, δεν έχει επιλυθεί ακόμη, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), στη 
Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης 
(ΚΟΕΚ). 

Όπως αναφέραμε, κατ’ επανάληψη σε προηγούμενες εκθέσεις μας,  ο Οργανισμός αλλά 
και κάποιες ομοσπονδίες, δεν ήταν ενήμεροι για το καθεστώς απασχόλησης του κάθε 
ενταγμένου αθλητή. Συναφώς αναφέραμε ότι, όταν κατά το 2015 το ΥΠΠ ζήτησε από τις 
αθλητικές ομοσπονδίες, μέσω του ΚΟΑ, να πληροφορήσουν την Ομάδα ΄Εργου (βλέπ. 
παράγραφο (δ) πιο κάτω) κατά πόσο οι τοποθετημένοι μέσω του ΣΕΑ αθλητές στην κάθε 
Ομοσπονδία απασχολούνται με πλήρες ωράριο, πώς ελέγχονται για την τήρηση του 
ωραρίου και εάν αξιολογούνται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, καθώς και εάν 
η ανάγκη για την τοποθέτηση των εν λόγω αθλητών στην ομοσπονδία τους εξακολουθεί 
να υπάρχει, από τις απαντήσεις ορισμένων ομοσπονδιών, διαπιστώθηκε και πάλι ότι οι 
ομοσπονδίες εξακολουθούσαν να μην είναι ενήμερες για το καθεστώς απασχόλησης 
κάποιων ενταγμένων αθλητών.  

Κατά τον προηγούμενο έλεγχο, η Υπηρεσία μας ζήτησε όπως ενημερωθεί για όλες τις 
περιπτώσεις όπου άτομα αμείβονται χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο και, ακόμα 
χειρότερα, χωρίς να απασχολούνται καθόλου, καθώς και όπως τεθεί χρονοδιάγραμμα για 
πλήρη διευθέτηση του θέματος το συντομότερο δυνατό, εντός του 2017 το αργότερο. 
Αναφέραμε επίσης ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες για εξεύρεση εργασίας 
ή ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων στα άτομα αυτά, ούτως ώστε να δικαιολογείται 
τουλάχιστον η αντιμισθία που λαμβάνουν.  Συστήσαμε δε ότι, σε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η πλήρης εργοδότηση των ενταγμένων αθλητών, όπως προνοεί το Σχέδιο, θα 
έπρεπε τότε να τερματιστεί η αμοιβή όσων δεν μπορούν/θέλουν να απασχοληθούν. 
Παράλληλα, όπως αναφέραμε, θα έπρεπε να επισπευτεί η διαδικασία για εισαγωγή του 
νέου Πρότυπου συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΣΕΑ το οποίο 
προνοεί ότι σε περίπτωση που μία Ομοσπονδία δεν έχει ανάγκη για εργοδότηση ενός 
αθλητή της, να δύναται να αποσπάσει,  μεταθέσει ή μετακινήσει τον αθλητή για κάλυψη 
των αναγκών σε άλλη Ομοσπονδία. 

Εντούτοις, παρά τις πιο πάνω συστάσεις μας, η Υπηρεσία μας δεν έτυχε γραπτής 
ενημέρωσης για όλες τις περιπτώσεις των προσώπων που ενώ δεν καλύπτουν πλήρες 
ωράριο ή και ακόμα που δεν απασχολούνται καθόλου, αλλά ούτε και φαίνεται να έχει καν 
τεθεί χρονοδιάγραμμα για  διευθέτηση του θέματος. Επίσης δεν φαίνεται να έγινε 
σημαντική πρόοδος αναφορικά με την εξεύρεση εργασίας ή ανάθεση περισσοτέρων 
καθηκόντων στα άτομα αυτά. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη τόσο σχετικά 
με την υποβολή του Πρότυπου Συμβολαίου στο ΥΠΠ, για τους αθλητές που είναι ήδη 
ενταγμένοι στο ΣΕΑ, όσο και με την προωθούμενη τροποποίηση της νομοθεσίας του ΚΟΑ, 
ώστε να ρυθμιστούν νομικά οι διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων των συμβολαίων 
που θα υπογραφούν μεταξύ των Ομοσπονδιών και των Αθλητών καθώς και να 
προβλέπεται η σύναψη συμβολαίων μεταξύ ΚΟΑ και Ομοσπονδιών για την υιοθέτηση των 
εκάστοτε αποφάσεων του ΔΣ του ΚΟΑ σε σχέση με το ΣΕΑ.  Ως εκ τούτου δεν 
υιοθετήθηκε η εισήγησή μας για τερματισμό  της αμοιβής όσων δεν μπορούν/θέλουν να 
απασχοληθούν.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επανέλαβε ότι είναι απαράδεκτο να αμείβονται άτομα χωρίς να 
καλύπτουν πλήρως το ωράριο και, ακόμα χειρότερα, χωρίς να απασχολούνται καθόλου 
και τονίσαμε ότι θα πρέπει να τερματιστεί η καταβολή μισθοδοσίας στους αθλητές αυτούς, 
των οποίων η απασχόληση, μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή. Αναφέραμε 
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επίσης ότι, παράλληλα, θα πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία για κατοχύρωση του, υπό 
αναφορά στην πιο πάνω παράγραφο, νέου πρότυπου Συμβολαίου.  

Αναφορικά με την πιο πάνω σύσταση, όσο και αναφορικά με τη σύσταση στην παρ. (β) 
πιο κάτω, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι παρ’ όλη την αντίθεση των 
αθλητών και των συντεχνιών, το τελικό προσχέδιο συμβολαίου έχει εγκριθεί από το ΔΣ του 
ΚΟΑ και θα προωθηθεί στο ΥΠΠ, για επικύρωση. Ταυτόχρονα, όπως επίσης μας 
πληροφόρησε, το ΔΣ έχει κωδικοποιήσει όλες τις περιπτώσεις αθλητών που πρέπει να 
τοποθετηθούν σε εργασία, με πλήρες ωράριο και σύντομα θα κληθούν για τοποθέτηση σε 
εργασία και σε περίπτωση άρνησης η μισθοδοσία τους θα αποκοπεί. 

(β)   Κόστος Σχεδίου.  Tο συνολικό μισθολογικό κόστος του ΣΕΑ για το έτος 2017, 
ανέρχεται σε €872.613, εκ των οποίων ποσό €145.374 αφορά στη μισθοδοσία τεσσάρων 
αθλητών οι οποίοι ανήκουν στις προαναφερθείσες Ομοσπονδίες, ενώ δεν απασχολούνται 
πουθενά, ως ακολούθως: 

Όνομα Αθλητή Ομοσπονδία € 

Πρώτος Αθλητής ΚΟΕΑΣ 44.011 

Δεύτερος Αθλητής ΚΟΕΑΣ 44.011 

Τρίτος Αθλητής ΣΚΟΚ 34.212 

Τέταρτος Αθλητής ΚΟΕΚ 23.140 

Σύνολο  145.374 

Εκτός από τους παραπάνω αθλητές, όπως διαπιστώθηκε, ακόμη ένας αθλητής της 
ΚΟΕΑΣ, βρίσκεται σε αδράνεια από την 1.1.2017, παρόλο που αυτό ήταν σε γνώση της 
ΚΟΕΑΣ από τις 15.12.2016, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για εξεύρεση άλλων 
καθηκόντων στον συγκεκριμένο αθλητή. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας τονίζει εκ νέου ότι είναι απαράδεκτο να αμείβονται άτομα 
χωρίς να καλύπτουν το πλήρες ωράριο και, ακόμα χειρότερα, χωρίς να απασχολούνται 
καθόλου και εισηγείται  όπως τερματιστεί άμεσα η καταβολή μισθοδοσίας στους αθλητές 
αυτούς, αφού ακόμη και μετά τις διαχρονικές προσπάθειες του Οργανισμού δεν κατέστη 
δυνατή η απασχόληση τους. Παράλληλα, θα πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία για 
κατοχύρωση του νέου πρότυπου Συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη ενταγμένοι 
στο ΣΕΑ το οποίο αναφέρει ότι σε περίπτωση που μία Ομοσπονδία δεν έχει ανάγκη για 
εργοδότηση, δύναται να αποσπάσει, μεταθέσει ή μετακινήσει τον αθλητή σε διάφορους 
άλλους φορείς, αφού αυτό αναμένεται να εκλείψει τα προαναφερθέντα φαινόμενα. 

(γ)  Νέες εντάξεις στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης.  Όπως αναφέρθηκε 
και πιο πάνω, το ΣΕΑ καταργήθηκε το 2003 και στη θέση του λειτουργούσε Σχέδιο 
Υψηλών Παροχών, βάσει του οποίου οι αθλητές και οι προπονητές λαμβάνουν για την 
επιτυχία τους ένα εφάπαξ χαριστικό ποσό. 

Κατά το 2009, το Σχέδιο Υψηλών Παροχών μετονομάστηκε σε Σχέδιο Χαριστικών 
Παροχών, με μειωμένα τα ποσά παροχών. Στο Σχέδιο Χαριστικών Παροχών 
συμπεριλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία «τυχόν επαγγελματική αποκατάσταση 
αθλητών παρέχεται με ειδική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αφού 
εξεταστούν όλα τα δεδομένα που θα παρουσιάζονται ενώπιον του». 

Ως αποτέλεσμα αυτής της δυνατότητας, αθλητές απολαμβάνουν τόσο τις χαριστικές 
παροχές όσο και τη μακροχρόνια αμοιβή τους μέσω του ΣΕΑ. Σημειώνεται ότι μετά το 
2003, έχουν ενταχθεί στο ΣΕΑ ακόμα τέσσερεις αθλητές, ενώ κατά την περίοδο 2013 – 
2017 δεν έγινε καμία ένταξη. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

17 

Ο Οργανισμός έχει δεσμευτεί ότι μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο, 
δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμιά νέα ένταξη. 

Διαπιστώθηκε ότι αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ συνέχισαν να λαμβάνουν και 
χαριστικές παροχές σύμφωνα με το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών και κατά τη διάρκεια του 
2017. 

Συγκεκριμένα, τρεις αθλητές, εκτός από τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους, μέσω του ΣΕΑ 
έλαβαν για το 2017 και τα εξής ποσά στα πλαίσια του Σχεδίου Χαριστικών Παροχών, ως 
ακολούθως: 

Όνομα Αθλητή  ΣΕΑ  Χαριστικές 
Παροχές 

  €  € 

Πρώτος Αθλητής  53.675  30.000 

Δεύτερος Αθλητής  58.240  46.000 

Τρίτος Αθλητής  30.132  20.000 

Σημειώνεται ότι με βάση το νέο ΣΕΑ, για το οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξη των αθλητών, είναι η λήξη της αθλητικής τους σταδιοδρομίας. 
Ως αποτέλεσμα, οι αθλητές που πρόκειται να ενταχθούν στο νέο αυτό σχέδιο, δεν θα 
απολαμβάνουν τα διπλά ωφελήματα που απολαμβάνουν οι αθλητές που είναι ενταγμένοι 
στο υφιστάμενο ΣΕΑ. 

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις μας για  κατάργηση των χαριστικών παροχών για 
τους αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ, αφού κατά την άποψή μας, με την εφαρμογή 
της πρόνοιας για παροχή «τυχόν επαγγελματικής αποκατάστασης» σε αθλητές που 
έτυχαν χαριστικών παροχών με βάση το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών παρέχονται με 
απόφαση του ΔΣ διπλά ωφελήματα στους αθλητές αυτούς, εντούτοις οι θέσεις του 
Οργανισμού, όπως εκφράστηκαν σε απάντηση της έκθεσής μας για τον προηγούμενο 
έλεγχο φαίνεται να είναι διαφορετικές.  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω 
απάντηση, το ΣΕΑ αφορά αποκλειστικά στην αντιμισθία των αθλητών για προγενέστερη 
επιτυχία η οποία τους εξασφάλισε δια βίου επαγγελματική αποκατάσταση ώστε να 
μπορούν απρόσκοπτα να συντηρούν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, ενώ 
ταυτόχρονα συνεχίζουν την αθλητική τους δραστηριότητα γεγονός που σε τέτοιο επίπεδο 
δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν με το επάγγελμα τους, ενώ οι χαριστικές παροχές είναι 
επιβραβεύσεις συγκεκριμένης επιτυχίας. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επισημαίνει εκ νέου ότι με την εφαρμογή της πρόνοιας για 
παροχή «τυχόν επαγγελματικής αποκατάστασης» σε αθλητές που έτυχαν χαριστικών 
παροχών με βάση το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών παρέχονται με απόφαση του ΔΣ διπλά 
ωφελήματα στους αθλητές αυτούς και ως εκ τούτου, γίνεται εκ νέου σύσταση για 
κατάργηση των χαριστικών παροχών για τους αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ, εμμένει στις απόψεις του, 
όπως αυτές εκφράστηκαν σε απάντηση της έκθεσής μας για το 2016.  

(δ)   Θεσμοθέτηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 9 
Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να εγκρίνει το νέο ΣΕΑ του ΚΟΑ, το οποίο βασίζεται στην 
επιβράβευση των αθλητών κορυφής μετά τον τερματισμό της αθλητικής τους 
δραστηριότητας. Ταυτόχρονα το νέο ΣΕΑ προβλέπει για όσους αθλητές/αθλήτριες δεν 
επιθυμούν την εργοδότηση τους να επιβραβευθούν με ένα εφάπαξ ποσό το οποίο θα 
χρησιμοποιήσουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα κριτήρια ένταξης είναι 
πολύ αυστηρότερα από αυτά του προηγούμενου σχεδίου, εφόσον ο αθλητισμός της 
Κύπρου έχει αναβαθμιστεί.  Βασικές πρόνοιες του νέου σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 
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(i) Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των αθλητών στο σχέδιο θα είναι:  

 Η ολοκλήρωση της αθλητικής τους σταδιοδρομίας. 

 Η κατάκτηση 1ης – 8ης θέσης σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμιους Αγώνες, 
για άνδρες και γυναίκες. 

 Η κατάκτηση 1ης – 5ης θέσης σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και 
Παγκόσμιους Αγώνες Αθλητών με αναπηρίες. 

 Η κατάκτηση 1ης θέσης σε Παραολυμπιακούς Αγώνες της IPC 
(International Paralympic Committee). 

(ii) Ο δικαιούχος αθλητής θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει το δικαίωμα 
εργοδότησης του μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών του, με μέγιστη 
συνολική περίοδο αναστολής τα πέντε έτη. Επίσης, ο δικαιούχος αθλητής, εάν 
επιθυμεί μπορεί να εργοδοτηθεί άμεσα, εάν ο ίδιος μεριμνήσει ώστε να 
υπογράψει σύμβαση εργοδότησης με Ομοσπονδία εγκεκριμένη από τον ΚΟΑ 
και αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Εάν ο δικαιούχος 
αθλητής δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο σχέδιο, θα λαμβάνει ποσό εφάπαξ το 
οποίο θα ισούται με τις μεικτές απολαβές περιόδου επτά ετών με βάση την 
αντίστοιχη μισθολογική κλίμακα τοποθέτησης του,  και το οποίο θα 
απαλλάσσεται από την καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας. 

Oι συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδα Έργου, η οποία είχε οριστεί με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 30.9.2014, με σκοπό τη διενέργεια μελέτης 
και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για να τεθεί το ΣΕΑ του Οργανισμού σε νέα 
ορθολογιστική βάση, και οι οποίες, αφού εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΚΟΑ στις 29.5.2015, 
εγκρίθηκαν από το ΥΣ με την Απόφασή του με αρ. 79.497, ημερ. 16.9.2015, με την οποία 
ενέκρινε και τον τερματισμό της λειτουργίας του υφιστάμενου, τότε, Σχεδίου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ) του ΚΟΑ, ήταν οι ακόλουθες: 

(i) Ο KOA σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες θα πρέπει να προχωρήσουν στην 
ετοιμασία ενός πρότυπου συμβολαίου το οποίο θα υπογράψουν οι 
ομοσπονδίες με τους ενταγμένους στο σχέδιο αθλητές. Το συμβόλαιο αυτό θα 
πρέπει να εγκριθεί από το ΥΠΠ και το Υπουργείο Οικονομικών. Στο συμβόλαιο 
αυτό θα αναφέρεται η μισθολογική κλίμακα,  καθώς και οι βασικοί όροι 
απασχόλησης  του αθλητή. 

(ii) Η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση ενός νέου σχεδίου επαγγελματικής αποκατάστασης 
θα πρέπει να μελετηθεί εις βάθος, ούτως ώστε να προωθείται η καθοδήγηση, η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση των κορυφαίων αθλητών, με στόχο την 
υποβοήθηση τους για την εξεύρεση εργασίας και την ομαλή πρόσβαση τους 
στην απασχόληση.  Η διάρκεια παραμονής των αθλητών σε ενδεχόμενο νέο 
σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης δεν θα υπερβαίνει στο σύνολό της τα 6 
χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αθλητές θα εξαντλήσουν το χρονικό αυτό 
περιθώριο.  Συγκεκριμένα, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 4 
χρόνια, θα ενταχθούν στη φάση εκπαίδευσης/κατάρτισης του σχεδίου και για 
περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα 2 χρόνια, θα εντάσσονται στη φάση της 
επαγγελματικής αποκατάστασης για την οποία θα συνδράμει οικονομικά το 
κράτος.  

(iii) Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των αθλητών στο σχέδιο θα είναι οι 
εξής: 
 Η ολοκλήρωση της αθλητικής τους σταδιοδρομίας. 
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 Η κατάκτηση 1ης – 8ης θέσης σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμιους Αγώνες, 
για άνδρες και γυναίκες. 

 Η κατάκτηση 1ης – 6ης θέσης σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και 
Παγκόσμιους Αγώνες Αθλητών με αναπηρίες.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τις ομάδας έργου και τις πρόνοιες του νέου ΣΕΑ, 
παρατηρήσαμε ότι μία από τις πιο σημαντικές εισηγήσεις της, η οποία ήταν όπως η 
διάρκεια παραμονής των αθλητών στο νέο ΣΕΑ μη υπερβαίνει στο σύνολο της τα 6 
χρόνια, έχει παραβλεφθεί εντελώς, αφού ενδεχόμενη απασχόληση των αθλητών στα 
πλαίσια του νέου ΣΕΑ θα είναι μέχρι συνταξιοδότησης τους. 

Επίσης, αναφορικά με την πρόνοια που περιέχεται στο νέο ΣΕΑ, με την οποία, σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος αθλητής δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο σχέδιο, το εφάπαξ 
ποσό που θα του καταβάλλεται σύμφωνα με το σχέδιο δεν θα υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος, παρατηρήσαμε ότι φαίνεται να μην έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του 
αρμόδιου κυβερνητικού Τμήματος για το θέμα αυτό, που είναι το Τμήμα Φορολογίας.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας σημείωσε τις ενέργειες του Οργανισμού που έγιναν προς την 
κατεύθυνση για θεσμοθέτηση του νέου ΣΕΑ, αλλά ωστόσο θεωρεί ότι η διάρκεια 
παραμονής των αθλητών στο νέο σχέδιο θα πρέπει να έχει καθορισμένη διάρκεια στη 
βάση της σχετικής εισήγησης της Ομάδας Έργου, και όχι οι αθλητές να απασχολούνται 
μέχρι την συνταξιοδότηση τους, όπως δηλαδή ίσχυε με το μέχρι πρόσφατα υφιστάμενο 
ΣΕΑ, με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα που διαχρονικά παρουσιάζονται. Επίσης, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να αποταθεί γραπτώς στον Έφορο Φορολογίας για εξασφάλιση 
της σχετικής έγκρισης, αναφορικά με την καταβολή αφορολόγητου εφάπαξ, και να 
ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά, αποστέλλοντας μας αντίγραφο της επιστολής και της 
έγκρισης που δόθηκε. Παράλληλα, για τα ποσά που θα δοθούν, είτε στα πλαίσια της 
μισθοδοσίας των αθλητών που θα ενταχθούν στο νέο ΣΕΑ, με τη λήξη της αθλητικής τους 
καριέρας, είτε σαν εφάπαξ, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
δοθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για έγκαιρη 
συμπερίληψη τους, στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ κρίνει ότι η εργοδότηση 
αθλητών του νέου ΣΕΑ σε Ομοσπονδίες, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, θα 
προσφέρει τα μέγιστα σε αθλητικές Ομοσπονδίες που έχουν ανάγκη ανθρώπινου 
δυναμικού και η συνεχής εργοδότησή τους θα προσφέρει συνέπεια και συνέχεια στις 
εργασίες, από γνώστες του αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που 
πραγματοποιούνται στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών.  Ταυτόχρονα, όπως μας ανέφερε, 
η εργοδότησή τους μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, θα περιορίσει τις ανάγκες πρόσληψης 
νέου προσωπικού από τις Ομοσπονδίες.  Ωστόσο η προσέγγιση αυτή, δεν βρίσκει την 
Υπηρεσία μας σύμφωνη, για αποφυγή, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, όλων των 
προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται και διαχρονικά παρουσιάζονται. 

Σχετικά με την απαλλαγή του Φόρου σε καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης, όπως μας 
ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα αποταθεί στον Έφορο 
Φορολογίας για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης. 

(ε)  Χαριστικές παροχές (πριμ) για ψηλές αθλητικές επιδόσεις αρτιμελών αθλητών.  
Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδιασμού, μέσα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, των 
χαριστικών παροχών επιβράβευσης αθλητών και προπονητών για τις επιτυχίες που 
έλαβαν χώρα κατά το 2017, διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν υπερπληρωμές ύψους €13.500 
σε δύο αθλητές και €3.450 στους αντίστοιχους προπονητές, οι οποίες στη συνέχεια, αφού 
αναφέρθηκαν στο Λογιστήριο του Οργανισμού, ανακτήθηκαν. 
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Σύσταση: Για αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων στο μέλλον, τονίζεται ότι χρειάζεται να 
υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος πριν την καταβολή παροχών, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι παροχές που δίδονται είναι σύμφωνα με τους όρους του Σχεδιασμού. Σε περίπτωση 
που προκύψει υπερπληρωμή και οι επηρεαζόμενοι αθλητές και προπονητές δεν 
επιστρέψουν τα ποσά που υπερπληρώθηκαν, τότε το άτομο που ευθύνεται για την 
υπερπληρωμή θα πρέπει να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι πρόκειται καθαρά για ένα ανθρώπινο 
λάθος και ότι ο Οργανισμός έχει όλους τους μηχανισμούς και τρόπους να επανακτήσει 
ποσά από αθλητές, προπονητές και Ομοσπονδίες σε περίπτωση λάθους. 

6. Περαιτέρω οικονομική στήριξη σε αθλήτρια.   

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 28.07.2011, αποφασίστηκε ότι η 
συγκεκριμένη Αθλήτρια θα απολαμβάνει περαιτέρω οικονομικής στήριξης μέχρι €30.000 
ετησίως, εφόσον αγωνιστικά δικαιολογεί την παρουσία της. Τα ποσά αυτά δίδονται για 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της.  Μέσω αυτής της οικονομικής στήριξης, από το 2012 
που ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής της απόφασης του ΔΣ, έλαβε τα εξής ποσά: 

Έτος  Ποσό (€) 

2012  30.000 

2013  30.000 

2014  22.400 

2015  19.706 

2016  25.102 

2017  22.167 

  149.375 

   

Κατά τους προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε επίσης ότι τα ποσά 
αυτά δίδονταν από τον Οργανισμό χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών 
στοιχείων από την εν λόγω αθλήτρια.  

Ως εκ τούτου, συστήσαμε όπως προσκομίζονται από την αθλήτρια εκ των προτέρων για 
τις πληρωμές της για τις οποίες ζητά επιχορήγηση, επαρκή/νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία.  
Παρά τις ενέργειες που προέβη ο Οργανισμός κατά τον Σεπτέμβριο του 2017 για 
συμμόρφωση με τις πιο πάνω υποδείξεις μας, εντούτοις ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία 
που προσκομίστηκαν δεν ήταν τα ενδεδειγμένα.  

Σημειώνεται ότι με βάση τα υφιστάμενα σχέδια του Οργανισμού, μέσα στο 2017, η 
συγκεκριμένη αθλήτρια, εκτός από τις €22.167 στα πλαίσια της περαιτέρω οικονομικής 
στήριξης, πήρε επίσης τα εξής ποσά: (α) €20.000 από το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, για 
επιτυχίες στον αθλητισμό, (β) €8.800 από το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, (γ) €30.132 από το 
Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης (περιλαμβάνει και τις συνεισφορές του εργοδότη) 
και (δ) €7.568 για επιχορήγηση της προετοιμασίας αθλητών υψηλής επίδοσης. Συνολικά 
για το 2017, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην αθλήτρια από τον Οργανισμό ανήλθαν στις 
€88.667, σε σύγκριση με €106.442 (€25.102, €31.400, €10.000, €29.820 και €10.120 
αντίστοιχα) το 2016. 

Στα προηγούμενα χρόνια, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2011 – 2016, τα ποσά που 
έλαβε η αθλήτρια μόνο από το Σχέδιο Χαριστικών Παροχών ανέρχονται συνολικά στις 
€486.023. 

Παρά το ότι στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τον έλεγχο του 2016 αναφέρεται ότι το 
θέμα σχετικά με την σύσταση της Υπηρεσίας μας για επανεξέταση του ύψους της χορηγίας 
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που παραχωρείται στην υπό αναφορά αθλήτρια, θα τίθετο ενώπιον του ΔΣ για 
επανεξέταση, εντούτοις αυτό δεν φαίνεται να έγινε. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εμμένει στη θέση της ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να επανεξετάσει το 
ύψος της στήριξης που λαμβάνει η συγκεκριμένη αθλήτρια από τα υφιστάμενα Σχέδια του 
Οργανισμού, ώστε να γίνουν οι ανάλογες ορθολογιστικές αναπροσαρμογές.  

Συναφώς ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός μας αναφέρει το συνολικό ποσό που έλαβε η εν 
λόγω αθλήτρια μέχρι και το 2017 από τον ΚΟΑ, καθώς και το συνολικό ποσό ανά έτος και 
ανά κατηγορία Σχεδίου (Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, Σχέδιο 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης κ.λπ), για την ίδια πιο πάνω περίοδο. 

7. Δημόσια Διακυβέρνηση.   

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και τη 
συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να βελτιώνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την 
ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό 
του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 
του Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί και οι στόχοι 
του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού κώδικα 
χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, με βάση 
ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου και που αναφέρεται στις ακόλουθες αρχές: 

 Το  ΔΣ διασφαλίζει ότι ο  σκοπός του Οργανισμού και  τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων  υπηρεσιών είναι 
σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν ανάλογης αξίας 
υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.   

 Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι σαφώς καθορισμένες και οι αρμοδιότητες και  τα 
καθήκοντα των  συμβούλων καθορίζονται με σαφήνεια και το ΔΣ διασφαλίζει ότι αυτά  
επιτελούνται.   

 Οι σχέσεις μεταξύ συμβούλων και του κοινού πρέπει να ρυθμίζονται με σαφήνεια.   

 Το ΔΣ ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του Οργανισμού και διασφαλίζει ότι 
αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το ΔΣ θέτει στρατηγικούς στόχους, 
διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει 
την απόδοση της διεύθυνσης. 

 Η συμπεριφορά του κάθε συμβούλου αποτελεί  παράδειγμα προς μίμηση 
αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο  
λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ 
της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

 Το  ΔΣ έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση,  συμβουλές  και 
υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα  διαχείρισης 
κινδύνων. 

 Οι σύμβουλοι έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται για να 
εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 
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 Οι  δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που κατέχουν ρόλους στη  διακυβέρνηση 
τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται τόσο ξεχωριστά όσο και στο 
σύνολό της. 

 Πρέπει να επιτυγχάνεται  ισορροπία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης στη  σύνθεση 
του ΔΣ.   

 Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το ΔΣ διακρίνει μεταξύ επίσημων και  ανεπίσημων 
σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και προγραμματισμένη προσέγγιση στο διάλογο με  
το κοινό και στη λογοδοσία του προς αυτό.   

 Το  ΔΣ  αναλαμβάνει  δραστήρια  και  προγραμματισμένη  προσέγγιση  για  την 
ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τις 
συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, περιλαμβανομένης της αστικής ή 
άλλης ευθύνης των διοικητικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή 
υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την καλύτερη 
άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις 
πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι ανάλογος με το μέγεθός 
τους, ενώ είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα μέρη του άμεση εφαρμογή σε όλους τους 
τύπους και όλα τα μεγέθη Οργανισμών. 

Στην ΄Εκθεσή μας για το 2016, εισηγηθήκαμε όπως ο KOA προωθήσει υιοθέτηση του 
Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και 
συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή του, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό 
αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγηση των περιπτώσεων που 
οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, όπως αναφέραμε, θα έπρεπε να εξεταστεί η 
επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού σε θέματα 
διακυβέρνησης.  Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, αναφέρεται 
ότι η καλή διακυβέρνηση είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Οργανισμού και ότι 
ο Οργανισμός θα εξέταζε τον κώδικα του ΣΕΛΚ και θα ετοίμαζε τον δικό του κώδικα καλής 
διακυβέρνησης αξιοποιώντας και άλλες πηγές.  Επίσης αναφέρεται ότι ο ΚΟΑ βρισκόταν 
στη διαδικασία για ετοιμασία κώδικα καλής διακυβέρνησης για τις Ομοσπονδίες και μόλις η 
εργασία αυτή ολοκληρωνόταν θα άρχιζε η ετοιμασία του κώδικα του Οργανισμού. 

Παρά τα πιο πάνω, το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 19.3.2018 ενώ ενέκρινε τον Κώδικα 
Χρηστής Διακυβέρνησης Αθλητικών Ομοσπονδιών Κύπρου, εντούτοις αποφάσισε ότι ο 
Κώδικας θα ισχύει κατά αναλογία και για τον Οργανισμό.  Δεδομένου ότι ο Κώδικας που 
ετοιμάστηκε, αφορά μόνο στο συγκεκριμένο μέρος (Αθλητικές Ομοσπονδίες),  κατά την 
άποψή μας ο Οργανισμός θα πρέπει να προχωρήσει και στην ετοιμασία Κώδικα Καλής 
Διακυβέρνησης του ΚΟΑ. Επίσης παρατηρήθηκε ότι στην Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού 
για το 2017, όπως απεστάλη στο ΥΠΠ στις 20.2.2018, δεν συμπεριλήφθηκε οποιαδήποτε 
αναφορά για τον βαθμό υιοθέτησης των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, ούτε και 
επεξήγηση των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί. 

Σύσταση:  Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το Συμβούλιο 
του KOA καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται στον Κώδικα 
και να εξηγήσει γιατί και πώς έχει προσαρμόσει οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε 
να ανταποκρίνεται καλύτερα στον τύπο και στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται 
με τη φράση «συμμορφώσου ή εξήγησε γιατί όχι», «comply or explain» στα αγγλικά. Με 
βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και 
διαφάνειας, εισηγούμαστε και πάλι όπως ο Οργανισμός προωθήσει υιοθέτηση του Κώδικα 
Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και να συμπεριλάβει 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

23 

στην ετήσια έκθεσή του αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών 
δημόσιας διακυβέρνησης καθώς και επεξήγηση των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν 
έχουν τηρηθεί. Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός μας ενημερώσει κατά πόσο έχει εξεταστεί 
συνολικά η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του 
Οργανισμού σε θέματα διακυβέρνησης, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στην 
προαναφερθείσα επιστολή, ο ΚΟΑ είχε προχωρήσει σε συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας στον αθλητισμό, στην τροποποίηση της 
νομοθεσίας του όσον αφορά στις αθλητικές ομοσπονδίες ως επίσης και στην εκπόνηση 
μακρόπνοου σχεδιασμού για την επίτευξη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στον 
αθλητισμό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο Κώδικας Χρηστής Διοίκησης του 
Οργανισμού έχει ετοιμαστεί και βρίσκεται ενώπιον του ΔΣ, καθώς και ότι κατά την 
ετοιμασία της νέας αθλητικής νομοθεσίας θα συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια. 

8.  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. 

(α)  Γενικά.  Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δημοσιεύτηκε στις  27.4.2016 στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή από 
τις 25.5.2018, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων). Ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 2, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει 
στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη 
μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει 
σημαντικά τις υποχρεώσεις των οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, κάθε Εποπτική Αρχή μεριμνά 
ώστε η επιβολή διοικητικών προστίμων έναντι παραβάσεων, να είναι για κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σε 
περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πολύ υψηλά διοικητικά πρόστιμα. 

(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Όπως τονίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τους ΥΠΔ, όπως τελικά αναθεωρήθηκαν και εκδόθηκαν στις 5.4.2017 
από την Ομάδα Προστασίας των Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, 
οι ΥΠΔ δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. 
Είναι ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να 
διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του υπό αναφορά Κανονισμού. 

Ο ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον όπως παρακολουθεί τη συμμόρφωση εντός του 
Οργανισμού με τον Κανονισμό, ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους, παρέχει συμβουλές, εφόσον του ζητηθεί 
και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, 
συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του Κανονισμού, ο ΥΠΔ μπορεί να 
επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών 
την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. Σημειώνεται ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της 
επεξεργασίας. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

24 

Σύσταση. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με τις 
διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο προσωπικών 
δεδομένων που αυτός επεξεργάζεται και αφετέρου το ότι, στον Κανονισμό τα επίπεδα των 
κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με την απαίτηση της 
επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με ανεξάρτητο τρόπο. Συναφώς αναφέρεται ότι, 
σύμφωνα με τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, αναλόγως δραστηριοτήτων, του 
μεγέθους και της δομής του οργανισμού, τα ακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν καλές 
πρακτικές για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες αυτή: 

 Nα εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα του 
ΥΠΔ, 

 να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την 
αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που 
έχουν ορίσει όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη συγκεκριμένη 
ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω από τη 
συγκεκριμένη απαίτηση, 

 να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού εγγυήσεις και να 
διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ είναι επαρκώς 
ακριβής και λεπτομερής ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις συμφερόντων οι 
οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το εάν ο προσληφθείς 
είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ έχει διορίσει λειτουργό ΥΠΔ 
καθώς και ότι βρίσκεται στο στάδιο ανάλυσης και αξιολόγησης των υποχρεώσεων που 
προνοεί ο σχετικός Κανονισμός. 

9. Στρατηγικός Σχεδιασμός - Τριετής Στρατηγικός Σχεδιασμός.   

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Οργανισμού για την περίοδο 2010 – 2012 ετοιμάστηκε, ως 
μέρος του δεκαετούς σχεδίου δράσης (2010-2020), που έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 15.3.2011, με σκοπό να 
χρησιμοποιείται ως το καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές αποφάσεις του 
Οργανισμού. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Εθνικών Σχεδιασμών και 
Προγραμμάτων του Οργανισμού, ημερ. 8.3.2013, αναμενόταν ότι η Επιτροπή σύντομα θα 
έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα του τριετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα έτη 2013-
2015, ο οποίος θα ετοιμαζόταν με βάση νέους δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τα τότε 
δεδομένα, ωστόσο, με την αλλαγή του ΔΣ την 1.1.2014 η ετοιμασία του επανεξετάστηκε. 

Όσον αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2016 – 2018, όπως αρχικά 
πληροφορηθήκαμε κατά τον προηγούμενο μας έλεγχο, οι σχετικές εργασίες αναλήφθηκαν 
από μέλη του ΔΣ, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν ολοκληρωθεί.  Ως εκ τούτου επισημάναμε 
ότι προέκυψε μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία νέου τριετούς στρατηγικού σχεδιασμού, 
και τονίσαμε ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί μη ενδεδειγμένη την έλλειψη του εν λόγω 
σχεδιασμού, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για καθοδήγηση στη λήψη 
αποφάσεων.  
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Συστήσαμε ότι ο Οργανισμός θα έπρεπε να ολοκληρώσει και να επιταχύνει τις 
προσπάθειές του για άμεση αξιοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο να παρακολουθείται. Όπως ακολούθως ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε, είχε συστήσει Επιτροπή, η οποία 
επιλήφθηκε του όλου θέματος και σύντομα θα είχε έτοιμο τον Σχεδιασμό. 

Χωρίς ο πιο πάνω Σχεδιασμός να είναι έτοιμος - ενδεχομένως να μην του προσδιδόταν 
πλέον σημαντική αξία αφού σχεδόν είχε παρέλθει και το 2017, δηλαδή και το δεύτερο έτος 
στο οποίο ο εν λόγω σχεδιασμός αφορούσε - το ΔΣ στην 53η συνεδρία του, ημερ. 
7.12.2017, προχώρησε στην έγκριση ποσού ύψους €4.500 συν ΦΠΑ, για ετοιμασία του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Οργανισμού για νέα επταετή πλέον περίοδο, 2018-2024, την 
οποία θα αναλάβουν δύο Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Πατρών. Συναφώς αναφέρεται 
ότι το ΔΣ ενέκρινε επιπλέον ποσό  €500, για τα έξοδα μετάβασης στην Κύπρο της μίας εκ 
των δύο Ακαδημαϊκών. 

Τον Απρίλιο 2018, ο υπό αναφορά Σχεδιασμός βρισκόταν ακόμη, όπως 
πληροφορηθήκαμε,  στο στάδιο της ετοιμασίας.   

Συστάσεις:  

(α)  Διαχρονικά παρατηρείται στον Οργανισμό μία συνεχής μετάθεση της ετοιμασίας 
τριετούς στρατηγικού σχεδιασμού, σε αντίθεση με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, 
ενώ η εκπνοή της περιόδου του δεκαετούς σχεδίου δράσης (2010 – 2020), του οποίου ο 
στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί μέρος, και ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για 
καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων, πλησιάζει, χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει τέτοιος 
σχεδιασμός. Συνεπώς, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί μη ενδεδειγμένη την 
έλλειψη του εν λόγω σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις 
προσπάθειές του για ολοκλήρωση της ετοιμασίας του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που 
προωθείται, με σκοπό την άμεση αξιοποίησή του.  

(β)  Αναφορικά με την ανάθεση της ετοιμασίας του νέου επταετούς στρατηγικού 
σχεδιασμού, ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός, μας ενημερώσει για τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, τόσο κατά την επιλογή των δύο Ακαδημαϊκών, όσο και για τον καθορισμό 
της αξίας του έργου, καθώς και κατά πόσο έχει συναφθεί σχετική συμφωνία ανάθεσης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι οι δύο ακαδημαϊκοί επιλέγηκαν στη 
βάση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε θέματα αθλητικής διοίκησης και ότι, λόγω του 
μικρού ποσού αμοιβής, δεν προκηρύχθηκαν προσφορές. 

10.  Προσωπικό.  

(α)  Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων, έκτακτων και άλλων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2017 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 30  μόνιμους υπαλλήλους 
συμπεριλαμβανομένου 1 υπαλλήλου με άδεια άνευ απολαβών (έναντι 37 οργανικών 
θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 27 πρόσθετους έκτακτους, 2 τακτικούς 
ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 4 έκτακτους συμβασιούχους επιθεωρητές 
γυμναστηρίων με μερική απασχόληση, οι απολαβές των οποίων χρεώνονταν στο 
Κεφάλαιο 1 του Προϋπολογισμού, σε σύγκριση με 31, 4, 26, 2, και 5, αντίστοιχα, στις 
31.12.2016. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα 
διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω:  
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 2017  2016 

 €  € 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.192.845  1.186.924 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων υπαλλήλων έναντι κενών θέσεων  95.923  95.687 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων  903.767  860.058 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων βοηθών γραφείου  36.364  35.471 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων συμβασιούχων επιθεωρητών 
γυμναστηρίων  115.724  99.493 

13ος μισθός  102.253  98.910 

Ασφάλιση προσωπικού 14.192  14.192 

Σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης 100.000  - 

 2.561.068  2.390.735 

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 826.825*  815.349 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα ωφελήματα 408.812  415.507 

 3.796.705  3.621.591 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)  58.317  56.495 

*Το ποσό των €826.825 περιλαμβάνει πρόσθετες εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεως το 
2017, ποσού ύψους €375.000, το οποίο κατέβαλε ο Οργανισμός στο Ταμείο Συντάξεως, για 
κάλυψη του ελλείμματος, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που έγινε για τις 31.12.2009, στη 
βάση της έγκρισης που δόθηκε από το ΔΣ, ημερ. 9.11.2010.  

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2017 απασχόλησε ή ανέλαβε το κόστος 
μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε διάφορα άλλα κονδύλια 
του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. 

Κατηγορία  
Αρ. 

ατόμων  
Αρ. 

ατόμων  Ιδιότητα  Κόστος  Κόστος 

  2017  2016    2017  2016 

        €  € 

Απασχόληση από τον 
Οργανισμό           

Προσωπικό ιδιόκτητων 
αθλητικών χώρων  47  50  Μόνιμοι   1.355.029  1.386.871 

Καθαρίστριες γραφείων  2  2  
Μόνιμες 
καθαρίστριες  39.662  39.899 

Γυμναστές ΑΓΟ  92  93  Συμβασιούχοι  1.791.203   1.660.662 

Γυμναστές Εθνικής 
Φρουράς  23  23  Συμβασιούχοι  487.148  475.700 

Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   13  14  Συμβασιούχοι  190.432  187.674 

Πρόσθετοι έκτακτοι  9  9  Συμβασιούχοι  252.964  259.120 

  186  191    4.116.438  4.009.926 

Ανάληψη κόστους από 
τον Οργανισμό           

Προπονητές και 
Σωματεία ΕΣΥΑΑ  707  730  

Συμβασιούχοι 
αθλητικών φορέων 

 

 1.033.359  1.025.199 

Σύνολο  893  921    5.149.797  5.035.125 
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Σε ότι αφορά στους προπονητές του 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 στις 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 εισηγήθηκε όπως 
το θέμα αυτό χρειάζεται να διευθετηθεί το ταχύτερο αφού έρθει ο Οργανισμός σε 
επικοινωνία με τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. 

Όπως αναφέρθηκε στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας μας για το έτος 2013, σε συνάντηση που είχε ο Οργανισμός στις 18.7.2012 με 
το Τμήμα Φορολογίας, συμφωνήθηκε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει τους προπονητές 
και τα σωματεία για την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν τις όποιες υποχρεώσεις τους 
προς το Κράτος και να δηλώνουν το ετήσιο ποσό που λαμβάνουν στη φορολογική τους 
δήλωση. Όπως διαπιστώθηκε, στις 6.9.2012 το ΕΣΥΑΑ απέστειλε επιστολή σε όλους τους 
Αθλητικούς Φορείς, με την οποία τους πληροφορούσε ότι οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
καταβολής εισφοράς προς τον Φόρο Εισοδήματος ή Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα τις 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι προπονητές προς τους οποίους θα γίνεται το έμβασμα ή και το 
Σωματείο στο οποίο εργοδοτούνται. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι, με τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους θα κοινοποιεί στο Τμήμα Φορολογίας ονομαστικό κατάλογο με τα 
συνολικά ποσά που έλαβε έκαστος προπονητής από το πρόγραμμα του ΕΣΥΑΑ και κατ΄ 
επέκταση από τον ΚΟΑ πράγμα το οποίο και έπραξε για τα έτη 2012 μέχρι 2017. Ωστόσο 
εκκρεμεί το θέμα των άλλων αποκοπών (όπως προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και της έκτακτης εισφοράς προς το Κράτος), ανάλογα με την περίπτωση που αυτό 
εφαρμόζεται. 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για τον έλεγχο του 2015 είχαμε εισηγηθεί όπως, για την 
καταβολή απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους και προς αποφυγή κινδύνου 
να θεωρηθεί σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου, η μισθοδοσία των προπονητών να 
καταβάλλεται από τον ΚΟΑ προς τα σωματεία και τις ομοσπονδίες κάθε τρείς ή έξι μήνες 
εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως αποστέλλονται στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις 
μισθοδοσίας στις οποίες να φαίνονται όλες οι νενομισμένες πληρωμές και αποκοπές προς 
τους προπονητές. Σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας κυρίως σε μικρά σωματεία ή και 
ομοσπονδίες, η μισθοδοσία να καταβάλλεται κάθε μήνα και πάλι εκ των υστέρων, αφού 
προηγουμένως αποσταλούν στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις μισθοδοσίας.  

Όπως διαπιστώθηκε, κατά το 2017 όπως και κατά το 2016 ο Οργανισμός δεν εφάρμοσε 
την εισήγηση της Υπηρεσίας μας αλλά συνεχίστηκε η ίδια τακτική της καταβολής από τον 
Οργανισμό απευθείας στους προπονητές της μισθοδοσίας τους με έμβασμα στον 
προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό τους. Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για 
τον έλεγχο του 2016, ημερ. 9.6.2017, αναφέρεται ότι επειδή υπάρχει κακό προηγούμενο 
όπου λάμβαναν τους μισθούς τα Σωματεία ή Ομοσπονδίες και δεν τα κατέβαλλαν στους 
προπονητές, η σημερινή πρακτική θεωρείται η πλέον λειτουργική και διασφαλίζει τις 
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επιδοτήσεις στους προπονητές. Επίσης αναφέρεται ότι ο Οργανισμός εξετάζει το 
ενδεχόμενο ο Σχεδιασμός να εφαρμόζεται από τις ίδιες τις Ομοσπονδίες με εποπτικούς 
ελέγχους του Οργανισμού και ανάλογη επιχορήγηση. 

Σύσταση:  Επαναλαμβάνουμε την σύσταση της Υπηρεσίας μας όπως προς αποφυγή 
σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου αλλά και γραφειοκρατίας και επιβεβαίωσης των 
αποκοπών που απαιτούνται, η μισθοδοσία των προπονητών να καταβάλλεται από τον 
ΚΟΑ προς τα σωματεία και τις ομοσπονδίες κάθε τρείς ή έξι μήνες, εκ των υστέρων, αφού 
προηγουμένως αποστέλλονται στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις  μισθοδοσίας στις 
οποίες να φαίνονται όλες οι νενομισμένες πληρωμές και αποκοπές των σωματείων / 
ομοσπονδιών προς τους προπονητές. Σε περίπτωση όπου υπάρχει ιδιαίτερη 
ανάγκη/οικονομική δυσχέρεια η οποία αφορά κυρίως σε μικρά σωματεία και ομοσπονδίες, 
η μισθοδοσία να καταβάλλεται κάθε μήνα, είτε κάθε δύο εβδομάδες ή και συχνότερα, και 
πάλι εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως αποσταλούν στον ΚΟΑ οι σχετικές 
καταστάσεις μισθοδοσίας.  

Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες του 
Οργανισμού ως προς το ενδεχόμενο ο υπό αναφορά Σχεδιασμός να εφαρμόζεται από τις 
ίδιες τις Ομοσπονδίες με εποπτικούς ελέγχους του ΚΟΑ και ανάλογη επιχορήγηση. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι διαφωνεί με τις συστάσεις μας για 
καταβολή της μισθοδοσίας των προπονητών εκ των υστέρων, αφού όπως αναφέρει τα 
σωματεία/ομοσπονδίες δεν έχουν τα ποσά να πληρώσουν την επιχορήγηση του ΕΣΥΑΑ.  
Ωστόσο η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μη καταβολή οποιασδήποτε προσπάθειας από τον 
Οργανισμό για εφαρμογή των εισηγήσεών μας, και η παραμονή στην υφιστάμενη 
κατάσταση, δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο τη βελτίωσή της, παρά μόνο επιτρέπει τη 
συντήρηση και διαιώνιση των διαχρονικών προβλημάτων, με τον κίνδυνο δημιουργίας 
σχέσης εργοδότη – εργοδοτουμένου.  

Περαιτέρω, όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος, ως προς το ενδεχόμενο ο υπό αναφορά 
Σχεδιασμός να εφαρμόζεται από τις ίδιες τις Ομοσπονδίες με εποπτικούς ελέγχους του 
ΚΟΑ και ανάλογη επιχορήγηση, οι πλείστες ομοσπονδίες, όπως μας ανέφερε, δεν έχουν  
επαρκές προσωπικό,  τόσο σε αριθμό, όσο και σε τεχνογνωσία σε κάποιες περιπτώσεις,  
για να διεκπεραιώνουν τον σχεδιασμό, ενώ τόσο τα σωματεία όσο και οι ίδιοι οι 
προπονητές αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μιας και πιστεύουν ότι τα ποσά δεν θα 
καταλήγουν σε αυτούς και/η ακόμη θα γίνονται διακρίσεις.  Ωστόσο η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ότι ενόσω υπάρχει από κοινού βούληση, τόσο από τον Οργανισμό όσο και από τις 
ομοσπονδίες ή σωματεία για βελτίωση της κατάστασης, θα μπορούσαν να εξευρεθούν 
τρόποι διεκπεραίωσης του υπό αναφορά σχεδιασμού, όπως το ενδεχόμενο παροχής 
βοήθειας και τεχνογνωσίας από το Λογιστήριο του Οργανισμού, κατά την έναρξη 
εφαρμογής του σχεδιασμού. Όσο αφορά στην αντίδραση των σωματείων και των 
προπονητών, θεωρούμε ότι  η διεξαγωγή από τον ΚΟΑ ενός συστηματικού και επαρκούς 
εποπτικού ελέγχου, θα αποτελέσει τη δικλείδα ασφάλειας για αποφυγή των όποιων μη 
κατάλληλων συνεπειών.   

(γ) Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού.   

(i) Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που 
κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Στην 
επιστολή μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2011 αναφέρθηκε ότι, μετά 
από διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και των Συντεχνιών, το ΔΣ, 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. 
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Για τις αποφάσεις του αυτές, στη συνέχεια, το ΔΣ ζήτησε και εξασφάλισε 
σχετικές εγκρίσεις από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔ&Π), μέσω του ΥΠΠ.  

Όσον αφορά στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγονταν με τις αναβαθμίσεις, 
αυτές προβλέπονταν στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του Οργανισμού, και 
συγκεκριμένα αυτών του έτους 2009, 2010, 2011 και 2012, που προωθήθηκαν 
και ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτος 
2013 και το 2014, 14 από τους 31 μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού, 
αμείβονται πάνω σε προσωπική κλίμακα ή/και  σε θέση με υψηλότερη 
μισθολογική κλίμακα σε σχέση με την θέση που κατείχαν. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κάποιες από τις τοποθετήσεις σε προσωπικές κλίμακες έγιναν σε 
αντιστάθμισμα της κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων ανέλιξης ή/και 
άλλων αντίστοιχων θέσεων, που σκοπό είχαν τη μείωση του πρόσθετου 
κόστους που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των εν λόγω αναβαθμίσεων, 
ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ότι με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε μέρος της 
δομής του Οργανισμού.   

 Το ΔΣ, με απόφασή του στις 29.1.2013, ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου 
του ιδιωτικού οίκου ελεγκτών ο οποίος προσέφερε υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου στον Οργανισμό, ώστε αυτό να καλύψει, μεταξύ άλλων, και τα θέματα 
δομής του Οργανισμού. Η νέα δομή του Οργανισμού παρουσιάσθηκε  από τον 
ιδιωτικό οίκο ελεγκτών στο ΔΣ του Οργανισμού στις 23.3.2014, για την οποία, 
όμως, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

(ii) Αντιδράσεις από συντεχνία.  Μετά από αντιρρήσεις για τις τροποποιήσεις στα 
σχέδια υπηρεσίας από συντεχνία του προσωπικού, το ΔΣ, με απόφασή του στις 
10.3.2015, αποφάσισε να προκηρύξει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
Σύμβουλου για την ετοιμασία μελέτης νέας οργανωτικής δομής για τον 
Οργανισμό.  

 Η προκήρυξη της προσφοράς έγινε στις 23.3.2015 με τελευταία ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς στις 24.4.2015 και διάρκεια εκτέλεσης σε χρονικό 
διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  

 Η μελέτη για τη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού είχε ολοκληρωθεί τον 
Δεκέμβριο του 2015. Η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς την Πρόεδρο του 
ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 9.5.2016,  ζήτησε αντίγραφο της μελέτης νέας 
οργανωτικής δομής για τον Οργανισμό, αντίγραφο της οποίας στάληκε στην 
Υπηρεσία μας στις 5.8.2016. 

Με επιστολή του στις 10.4.2017 ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
πληροφόρησε τον Ιδιώτη Σύμβουλο ότι λόγω της αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού την 1.7.2016, τους σκοπούς και τους στόχους που έθεσε το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους της Κυβέρνησης, το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να εφαρμόσει, το γεγονός ότι έχει εγκριθεί Σχέδιο 
Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων ΚΟΑ και η αναμενόμενη αποχώρηση 
κάποιων μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού, δημιουργούν την ανάγκη για 
επικαιροποίηση της μελέτης.   

Οι παράγραφοι που ακολουθούν για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ετοιμασία 
μελέτης  και τα ευρήματα της μελέτης για τη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού που 
διεξήχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 καθώς και τα ευρήματα της επικαιροποιημένης 
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Μελέτης η οποία ετοιμάστηκε τον Ιούνιο του 2017 καθώς και για το Σχέδιο Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων ΚΟΑ είναι σχετικές. 

(δ)  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης Νέας Οργανωτικής 
Δομής για τον ΚΟΑ.   Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, όπως προαναφέρθηκε, με 
επιστολή του ημερ. 5.8.2016 ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με τα πορίσματα της 
τελικής έκθεσης και του Σχεδίου Δράσης μαζί με όλα τα παραδοτέα της σύμβασης του 
Ιδιώτη Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης Νέας Οργανωτικής Δομής για τον Οργανισμό. 
Τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης αυτής σχετικά με το Προσωπικό, μεταξύ άλλων, είναι 
τα ακόλουθα: 

 Σοβαρό ποσοστό του μόνιμου προσωπικού ευρίσκεται σε προσωπικές 
κλίμακες, επίσης μεγάλο ποσοστό του προσωπικού είναι έκτακτοι, οι οποίοι 
σήμερα είναι σε καθεστώς αορίστου καθεστώτος ή και με ειδικά καθεστώτα 
εργοδότησης. Υπάρχει δε αμφισβήτηση για το κατά πόσο ακολουθήθηκαν 
διαφανείς  και αξιοκρατικές διαδικασίες. 

 Διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά το αποδεκτό επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων διεύθυνσης – ηγεσίας. 

 Σε κάποια τμήματα δεν ακολουθούνται πάντοτε οι δεδηλωμένες διαδικασίες οι 
οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια των τμημάτων/κλάδων. Σαν αποτέλεσμα η 
αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων δεν είναι δυνατή. 

 Υπάρχει προσωπικό με τεχνογνωσία το οποίο δεν αξιοποιείται. 

 Έλλειψη γνώσης καλών πρακτικών από το εξωτερικό (benchmarking). 

 Χαμηλά επίπεδα επικοινωνίας του προσωπικού από και προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 

 Έλλειψη αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης ανάμεσα στα μέλη του 
προσωπικού και έλλειψη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας που θα 
έπρεπε να χαρακτηρίζει το προσωπικό. 

 Το υπάρχον καθεστώς στον Οργανισμό επιτρέπει την ανάθεση καθηκόντων σε 
πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για διεκπεραίωση των 
συγκεκριμένων θεμάτων. Τούτο οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη 
αναποτελεσματικότητα του Οργανισμού στο σύνολο του. 

 Υπάρχει έλλειψη εγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας για διάφορες θέσεις του 
Οργανισμού. Η δε οργανωτική δομή του Οργανισμού δεν είναι σε αναντιστοιχία 
με την εγκεκριμένη από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως προνοείται από τον 
Νόμο. 

Όπως προαναφέρθηκε, με επιστολή του στις 10.4.2017 ο τότε Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του Οργανισμού πληροφόρησε τον ιδιώτη σύμβουλο ότι λόγω της αλλαγής της 
σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού την 1.7.2016, τους σκοπούς και 
τους στόχους που έθεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε σχέση με τους 
στόχους της Κυβέρνησης, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να εφαρμόσει, το γεγονός 
ότι έχει εγκριθεί Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων ΚΟΑ και η 
αναμενόμενη αποχώρηση κάποιων μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού, δημιουργούν 
την ανάγκη για επικαιροποίηση της μελέτης. Το ΔΣ σε συνεδρία του στις 27.4.2017 
ενέκρινε ποσό €5.355 για την επικαιροποίηση της μελέτης της νέας οργανωτικής δομής για 
τον Οργανισμό. 
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Σημειώνεται επίσης, ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στον εκσυγχρονισμό  του ΚΟΑ, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας από τον Οργανισμό μετά από 
παράκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία μελέτησε διεξοδικά τόσο τις 
θέσεις των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αναδιοργάνωση του 
Οργανισμού όσο και άλλες μελέτες και δεδομένα που είχε στη διάθεσή της και υπέβαλε 
έκθεση αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης μιας σειράς 
εισηγήσεων. Σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο (ε) πιο κάτω, της παρούσας 
επιστολής. 

Η νέα επικαιροποιημένη Μελέτη  για την Οργανωτική Δομή του Οργανισμού ετοιμάστηκε 
τον Ιούνιο του 2017. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 Τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού αναγκάζονται να ασχολούνται με θέματα 
καθημερινότητας αντί με θέματα στρατηγικής και εξωστρέφειας, δημιουργίας και 
σύσφιξης σχέσεων με διαφόρους θεσμούς, οργανισμούς εντός και εκτός 
Κύπρου. 

 Υπάρχουν αδυναμίες στην πυραμίδα ιεραρχίας για την προετοιμασία των 
θεμάτων και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ με 
επίκεντρο την μακρόχρονη απουσία Γενικού Διευθυντή. 

 Δεδομένη αποτυχία συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα – ενοικίαση 
εγκαταστάσεων για διαχείριση από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών με το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 
Επίσης άλλα τέσσερα έμπειρα στελέχη θα αφυπηρετήσουν το 2018 και 2019. 

 Μεγάλο ποσοστό προσωπικού αορίστου χρόνου σε σχέση με το μόνιμο 
προσωπικό. Συγκεκριμένα, από τα 258 άτομα στο μισθολόγιο του ΚΟΑ για το 
2016, οι 32 (11%) είναι μόνιμοι, οι 55 (23%) ωρομίσθιοι εργάτες και οι υπόλοιποι 
171 (66%) είναι έκτακτοι – αορίστου χρόνου. Το εξαιρετικά ψηλό ποσοστό 
έκτακτων αορίστου χρόνου πέραν του ότι αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα του 
παρελθόντος αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην αποτελεσματική οργανωτική 
ανάπτυξη. 

 Όσον αφορά τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο - βασικός νόμος, κανονισμοί 
και σχετικές οδηγίες, αναφέρεται ότι η νομική σύμβουλος δήλωσε ότι στο παρόν 
στάδιο γίνεται αξιολόγηση καλών πρακτικών άλλων χωρών. 

 Οι πρόσφατες συνεχείς μειώσεις στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ έχουν ανεβάσει 
το ποσοστό του μισθολογίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό σε αδικαιολόγητο 
ποσοστό – δυσανάλογο της κοινωνικής προσφοράς που αναμένεται από τον 
ΚΟΑ και με βάση την αποστολή του. 

 Όπως αναφέρεται, βασικός στόχος της Μελέτης είναι η ενίσχυση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Οργανωτικής Δομής του 
Οργανισμού μέσα από την εφαρμογή ενός νέου λειτουργικού μοντέλου, το οποίο 
θα προκύψει από τις εισηγήσεις των συμβούλων που κλήθηκαν να μελετήσουν 
τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων. 

 Στη συνέχεια, στη Μελέτη κατατέθηκε η νέα επικαιροποιημένη Οργανωτική 
Δομή, καθώς και οι επιμέρους εισηγήσεις για τις κυριότερες παρεμβάσεις που 
απαιτούνται και οι οποίες βασίζονται στους αναθεωρημένους στρατηγικούς 
στόχους του Οργανισμού. 
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Οι κυριότερες παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

 Οι Νομικές Υπηρεσίες, ΚΑΕΚ, Ευρωπαϊκά/Διεθνή Θέματα/Πρωτόκολλα και 
Δελτία Υγείας να υπάγονται απευθείας κάτω από την εποπτεία του Γενικού 
Διευθυντή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το ΚΑΕΚ για το οποίο αναφέρεται 
ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί άμεσα στρατηγικό σχέδιο το οποίο να καθιστά 
την λειτουργία του βιώσιμη, σε αντίθετη περίπτωση το ΔΣ θα πρέπει να 
αποφασίσει κατά πόσο η λειτουργία του είναι απαραίτητη.  

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί Διευθυντική Ομάδα Στρατηγικού 
Προγραμματισμού η οποία θα υπάγεται απευθείας στο ΔΣ. Ο Γενικός 
Διευθυντής θα προΐσταται της Ομάδας αυτής. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο θα 
υπάγεται απευθείας στο ΔΣ και θα διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους για να 
διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, τυχόν αδυναμίες στην 
οργάνωση, κακή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, 
σφάλματα, παραλείψεις καθώς και ατασθαλίες. Οι διαπιστώσεις του 
εσωτερικού ελέγχου θα κοινοποιούνται υπό μορφή εκθέσεων στο ΔΣ για 
λήψη των απαραίτητων διορθωτικών και βελτιωτικών μέτρων. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών στην 
οποία θα υπάγονται υπηρεσίες με ευθύνη για τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού – Εφαρμογή ενός σύγχρονου 
συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και εντοπισμού 
των αναγκών κατάρτισης. 

 Παροχή λύσεων πληροφορικής για απλοποίηση/αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών και προώθηση των υπηρεσιών και των δράσεων του 
Οργανισμού μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

 Τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης του 
Οργανισμού (ISO 9001, ISO14001, CSR). 

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διαχείρισης Συμβάσεων στην οποία θα υπάγονται το Λογιστήριο, η 
Χρηματοοικονομική Διαχείριση και η νέα Υπηρεσία Διαχείρισης 
Συμβάσεων.  

 Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού να δοθεί έμφαση στην παροχή 
υποστήριξης στις ομοσπονδίες και άλλους παραλήπτες χορηγιών για τον 
σχεδιασμό και ανάπτυξη της διαχειριστικής επάρκειας του, με τη 
δημιουργία υπηρεσίας Υποστήριξης Ομοσπονδιών. 

 Θα πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και 
της συντήρησης κάτω από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η 
διάσπαση των τεχνικών υπηρεσιών του Οργανισμού έχει προκαλέσει 
προβλήματα και δυσλειτουργίες λόγω αναποτελεσματικότητας και 
κατασπατάλησης πόρων. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστή Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιόκτητων 
Αθλητικών Χώρων για την καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού.  

Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των εισηγήσεων της μελέτης, είναι: 

 A’ στάδιο: Εφαρμογή Νέας Οργανωτικής Δομής με τα σημερινά “δεδομένα 
προσωπικού” και θεσμικού πλαισίου. (σε 6 μήνες). 
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 Β’ στάδιο: Προσαρμογή οργανωτικής δομής επί τη βάση θεσμικών 
αλλαγών και εξελίξεων στην μεταρρύθμιση του Δημόσιου  και Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα. (σε 12 μήνες). 

 Γ’ στάδιο: Οργανωτική Δομή με βάση τις στρατηγικές ανάγκες του ΚΟΑ. 
(σε 24 μήνες). 

To ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 21.2.2018 αποφάσισε όπως η Οργανωτική Δομή δοθεί προς 
ενημέρωση στις Συντεχνίες όπως εισηγήθηκε και ο Σύμβουλος της εταιρείας που ετοίμασε 
τη μελέτη.  

Σύσταση:  Σημειώνεται ότι διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση και στην 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Μελέτης από μέρους του Οργανισμού, λαμβανομένου 
υπόψη του γεγονότος ότι η Μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε από τον Ιούνιο του 2017, παρόλο 
που στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού αναφορικά με τον έλεγχο για το 2016 
αναφέρεται ότι με την παραλαβή της νέας εισήγησης, πρόθεση του ΔΣ ήταν να αρχίσει 
άμεσα την υλοποίησή της, και ως εκ τούτου ζητήσαμε τα σχόλια του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η δομή δόθηκε στις Συντεχνίες οι 
οποίες απάντησαν πρόσφατα, καθώς και ότι οι θέσεις τους αυτή τη στιγμή εξετάζονται από 
την Επιτροπή Προσωπικού. 

(ε)  Μελέτη για Αξιολόγηση και Ενδεχόμενη Υλοποίηση Εισηγήσεων Παγκόσμιας 
Τράπεζας για αναδιοργάνωση του ΚΟΑ.  Η μελέτη αυτή ετοιμάστηκε από Ομάδα 
Εργασίας που συστάθηκε εντός του Οργανισμού, και ακολούθως στάληκε στη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις 13.4.2016. 

Οι κυριότερες εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας  είναι οι εξής: 

 Τμήμα Μαζικού Αθλητισμού. (Προγράμματα ΑΓΟ και Εθνική Φρουρά & Σώματα 
Ασφαλείας.) Ενοποίηση όλων των Προγραμμάτων του Οργανισμού κάτω από μια 
ενιαία διοικητική δομή, ούτως ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος, δηλαδή τα 
διοικητικά στελέχη του Οργανισμού να χειρίζονται περισσότερα από ένα 
προγράμματα του Οργανισμού. 

 Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού.  (Επιχορηγήσεις προς σωματεία, ομοσπονδίες, 
Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, το Σχέδιο Ανάπτυξης Ταλέντων Ατομικών Ολυμπιακών 
Αθλημάτων και ΕΣΥΑΑ): 

o Τροποποίηση των Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 
1969 έως 2002 ούτως ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση των διαδικασιών 
και των μηχανισμών ελέγχου των ομοσπονδιών από τον Οργανισμό, 
νοουμένου ότι δεν θα συγκρούονται με την αυτονομία και θα διαφυλάσσει το 
αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών. Ταυτόχρονα ο Οργανισμός θα πρέπει να 
ετοιμάσει τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία θα διασφαλίζουν τη χρηστή 
διοίκηση, διαφάνεια, λογοδοσία βάση νέου πλαισίου διαδικασιών  τα οποία 
θα πρέπει να θεσπιστούν στη βάση του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμου και στη βάση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του 
Οργανισμού από ανεξάρτητο Ελεγκτικό Οίκο και θα είναι το εργαλείο για την 
αποδέσμευση των επιχορηγήσεων. Όλα τα πιο πάνω να θεσμοθετηθούν με 
την έγκριση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

o Καταρτισμός σχεδιασμών από τον Οργανισμό οι οποίοι θα αφορούν στον 
αθλητισμό βάσης, στην αξιοποίηση ταλέντων, στην υψηλή επίδοση και στην 
εξειδικευμένη προετοιμασία και θα υλοποιούνται από τις Ομοσπονδίες. Στο 
πλαίσιο αυτό οι ομοσπονδίες θα πρέπει να παρουσιάζουν σχέδια δράσης τα 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

34 

οποία να περιλαμβάνουν στόχους, δείκτες απόδοσης και μετρήσιμα κριτήρια 
αξιολόγησης. 

o Αναθεώρηση από τον Οργανισμό της πολιτικής/κριτηρίων για την παροχή 
επιχορηγήσεων στις Ομοσπονδίες. Η νέα αναθεωρημένη πολιτική θα έχει ως 
βάση την επιβράβευση των ομοσπονδιών οι οποίες θα επικεντρώνονται σε 
Ολυμπιακά Αθλήματα, έχουν σχεδιασμούς που συνάδουν με την αθλητική 
πολιτική όπως αυτή καθορίζεται από τον ΚΟΑ και προσελκύουν χορηγούς 
και αυξάνουν τα έσοδά τους από άλλες πηγές. 

o Εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού από τη βάση (ανίχνευση ταλέντων) 
μέχρι την κορυφή (υψηλή επίδοση) και επιβολή οροφής στο ύψος της 
συνολικής χορηγίας προς αθλητές που λαμβάνουν επιχορήγηση μέσα από 
τους διάφορους σχεδιασμούς του Οργανισμού. 

 Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής. 
Διερεύνηση μεταφοράς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού στο Υπουργείο  
Συγκοινωνιών και Έργων  με την προυπόθεση ότι θα παραμείνει στον Οργανισμό 
μια μικρή ομάδα η οποία θα είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για 
τους αθλητικούς χώρους σε παγκύπρια βάση. Όσον αφορά στις Ιδιωτικές Σχολές 
Γυμναστικής, γίνεται εισήγηση για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τις 
αθλητικές σχολές γυμναστικής με τρόπο ώστε ο ΚΟΑ να περιοριστεί στον έλεγχο 
που αφορά στο αθλητικό μέρος. 

 Διαχείριση και Συντήρηση Αθλητικών Χώρων.  Αναθεώρηση από τον 
Οργανισμό της μέχρι σήμερα διαδικασίας παραχώρησης αθλητικών χώρων σε 
Ομοσπονδίες και άλλους Φορείς στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και 
προυποθέσεων.  

 Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ).  Μελέτη τρόπων αναδιοργάνωσής 
του με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής του, ώστε η 
επένδυση του Οργανισμού στο Κέντρο να έχει την προσδοκώμενη απόδοση.  

 Οικονομική Διαχείριση.  Μελέτη ενδεχομένου της λειτουργίας Γραφείου 
Ευρωπαικών και Διεθνών Θεμάτων κάτω από την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή 
του Οργανισμού. Εξέταση ενδεχομένου συμπερίληψης των ζητημάτων 
Πληροφορικής κάτω από μια υπηρεσία η οποία θα είναι αρμόδια για τα θέματα 
Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης. 

 Δομή, Λειτουργία, Οργάνωση. 

o Διαμόρφωση από τον Οργανισμός μιας νέας οργανωτικής δομής, ώστε να 
υλοποιεί αποτελεσματικά την αποστολή του. Διασαφήνιση των καθηκόντων 
και ευθυνών που θα ασκεί το προσωπικό, αναλόγως της θέσης του και του 
σχεδίου υπηρεσίας και να διαμορφωθεί η ιεραρχική πυραμίδα του 
Οργανισμού. 

o Εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2013. 

o Νομοθετική ρύθμιση στο θέμα της παραχώρησης προσωπικών κλιμάκων. 
Για τους λειτουργούς που είναι ήδη τοποθετημένοι σε προσωπικές κλίμακες 
θα πρέπει να γίνουν νέα σχέδια υπηρεσίας με βάση τα ευρήματα και τις 
υποδείξεις της μελέτης για τη νέα οργανωτική δομή. 

o Διαμόρφωση σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης στη βάση παρόμοιων 
σχεδίων που έγιναν από άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
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o Μελέτη ενδεχομένου αγοράς υπηρεσιών για τη διάγνωση των αναπτυξιακών 
αναγκών του προσωπικού και τη διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης – επιμόρφωσης ανά ομάδα-στόχο, σύμφωνα με τη νέα 
οργανωτική δομή. 

o Εκσυγχρονισμός  διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού με ανάλογες 
τροποποιήσεις στους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση 
και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1975 ως 1996.  

Παρατηρήθηκε ότι, παρόλο που η Μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2016, 
εντούτοις δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα για αξιοποίηση 
των σχετικών εισηγήσεων προς επίλυση των προβλημάτων του Οργανισμού. 

Σύσταση: Αναφορικά με τις παραγράφους (δ) και (ε) πιο πάνω, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να προχωρήσει, χωρίς περαιτέρω  καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των μελετών που 
έχουν διεξαχθεί,  για την επίλυση των προβλημάτων και τον εκσυγχρονισμό/βελτίωση της 
λειτουργίας του Οργανισμού. 

(στ) Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού.  Στις 17.3.2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του ΥΠΠ για 
εφαρμογή Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης στους υπαλλήλους του 
Οργανισμού. Το Σχέδιο υποβλήθηκε στα πλαίσια των  Αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 78.561 και 77.331 και ημερ. 26.3.2015 και 30.7.2014 αντίστοιχα, με τις 
οποίες εγκρίθηκαν τα ελάχιστα κριτήρια βάση των οποίων θα εξετάζονται εφεξής αιτήματα 
εισαγωγής Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και της Εφαρμογής της Πρόνοιας 3.9 του 
Μνημονίου Συναντίληψης, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας σε σχέση 
με τις εισηγήσεις των Εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης είναι όλοι οι υπάλληλοι του 
Οργανισμού, οι οποίοι θα έχουν κατά την ημερομηνία εξαγγελίας του Σχεδίου 
συμπληρώσει την ηλικία των 50 χρόνων. 

Οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από τις 
θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, θα αποζημιώνονται για τον τερματισμό 
εργοδότησης/απώλεια καριέρας με επιπρόσθετο ποσό το οποίο είναι ποσοστό επί της 
υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας 
(μισθοδοσία = μηνιαίος μισθός + τιμάριθμος) χ 13/12.  

Το προτεινόμενο ποσοστό βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης 
κυμαίνεται μεταξύ 24,00% και 35,80% για υπολειπόμενο χρόνο εργασίας μέχρι το 65ο έτος 
ηλικίας από 19 μήνες μέχρι 132 μήνες και μεταξύ 34,40% και 27,90% για 133 μήνες μέχρι 
300 μήνες, με μέγιστη αποζημίωση €100.000. 

Οι πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από το 
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης όπως ισχύει σήμερα. 

Το ΔΣ στην συνεδρία του ημερ. 19.4.2017 αποφάσισε  να αποδεχτεί το αίτημα του 
μοναδικού υπαλλήλου που υπέβαλε αίτημα με ημερ. 12.4.2017 για Εθελούσια Πρόωρη 
Αποχώρηση (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων 18.4.2017) και στη συνεδρία ημερ. 
27.4.2017 ενέκρινε σαν ημέρα πρόωρης αποχώρησης του τις 5.9.2017. 

Τονίζεται ότι το ΔΣ σε συνεδρίες του ημερ. 19.4.2017 και 27.4.2017 αποφάσισε την 
παράταση της περιόδου υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι 26.4.2017 και 6.6.2017 
αντίστοιχα, ενώ δεν προνοείται στις παραμέτρους του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης 
Αποχώρησης. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

36 

Αναφορικά με το πιο πάνω Σχέδιο, η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον Πρόεδρο 
και Μέλη του ΔΣ, ημερ. 16.5.2017, παρατήρησε τα ακόλουθα, για τα οποία ζητήθηκαν τα 
σχόλια και ενημέρωση για τις ενέργειες του:  

    Δεν τηρήθηκε η σημαντική προϋπόθεση που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών  
με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του προς την Γενική Διευθύντρια του 
ΥΠΠ, ημερ. 14.11.2016, όπως ετοιμαστεί και υποβληθεί στο ΥΠΠ, στο 
Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση σχετικό 
νομοσχέδιο Συμπληρωματικού ή Τροποποιητικού Προϋπολογισμού, που θα 
περιλαμβάνει σαφή διάταξη για την άμεση κατάργηση ισάριθμων μόνιμων, 
πληρωμένων και οργανικών θέσεων της ίδιας κλίμακας που θα κενωθούν με 
την πρόωρη αφυπηρέτηση των δικαιούχων με αυτές που κατέχουν οι δυνητικοί 
δικαιούχοι του Σχεδίου προτού προτείνει το Σχέδιο στο προσωπικό του.  

    Παρά τη μη τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης, στην Πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 17.3.2017, ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εσφαλμένα διαβεβαιώσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο ότι, τόσο ο ΚΟΑ, όσο και το ΥΠΠ έχουν συμμορφωθεί με τη 
συγκεκριμένη προϋπόθεση που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ κάτι 
τέτοιο δεν έχει γίνει, αφού ακόμη δεν έχει υποβληθεί νομοσχέδιο 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του εν λόγω Σχεδίου, γεγονός 
που παραπέμπει σε ενδεχόμενες παράτυπες/παράνομες ενέργειες.   

    Στα πορίσματα της  έκθεσης του ιδιώτη συμβούλου στον οποίο ανατέθηκε 
πρόσφατα η μελέτη για Νέα Οργανωτική Δομή του Οργανισμού δεν 
περιλαμβάνεται εισήγηση για την εφαρμογή Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής 
Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων, αλλά μια σειρά από δράσεις που σκοπό έχουν την 
διόρθωση των αδυναμιών και ελλείψεων του ΚΟΑ που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια όσο αφορά στις διαδικασίες προσλήψεων, τις κλίμακες, τα 
προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού του Οργανισμού. 

    Στο εν λόγω Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων του ΚΟΑ 
περιέχεται πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι το ποσό της αποζημίωσης 
που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο σύμφωνα με το Σχέδιο δεν θα υπόκειται σε 
φόρο εισοδήματος. Ως προς τούτο, ζητήσαμε πληροφόρηση κατά πόσο έχει 
εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του αρμόδιου κυβερνητικού Τμήματος για το 
θέμα αυτό που είναι το Τμήμα Φορολογίας και, σε περίπτωση που δεν έγινε, ο 
ΚΟΑ θα πρέπει να αποταθεί γραπτώς  στον Έφορο Φορολογίας για 
εξασφάλιση της και να ενημερωθεί η  Υπηρεσία μας σχετικά, αποστέλλοντας 
μας αντίγραφο της επιστολής και της έγκρισης που δόθηκε.  

    Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  ο περί 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής  Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν.216(Ι)/2012, 
ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής και από τον ΚΟΑ. Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, 
προβλέπει ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου μέχρι και την 
1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά εξάμηνο την ηλικία των 65 ετών, ενώ οι περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 
293/2007, προβλέπουν ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου 
είναι η ηλικία των 63 ετών.  
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        Επειδή  τα εν λόγω νομοθετήματα προβλέπουν διαφορετικό όριο ηλικίας 
αφυπηρέτησης, δηλαδή,  την ηλικία των 65 ετών και 63 ετών, αντίστοιχα, είναι 
απαραίτητο, έστω κι αν ο νόμος έχει αυξημένη ισχύ σε σχέση με τους 
Κανονισμούς, να διευκρινιστεί με βάση ποιο από τα δύο νομοθετήματα θα 
υπολογιστούν οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων που θα αφυπηρετήσουν με 
βάση το πιο πάνω Σχέδιο. Επίσης, προτού εφαρμοστούν οι πρόνοιες του 
Σχεδίου, θα πρέπει, οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση 
και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν τροποποιηθεί 
με την ΚΔΠ 293/2007, να τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε τα δύο νομοθετήματα 
να συνάδουν μεταξύ τους. 

    Στο Κεφ./Άρθρο αρ. 02/04/04 «Συμφωνία Αποχώρησης λόγω Πλεονασμού & 
Αναδιάρθρωσης» του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2017, Νόμος του 2017 (Ν.31(ΙΙ)/2017), υπάρχει μόνο 
συμβολική πρόνοια ποσού ύψους €10, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί αυτή να 
καλύψει την όποια δαπάνη αποζημιώσεων του Σχεδίου, και ο ΚΟΑ θα πρέπει 
να ετοιμάσει και υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 
Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, αφού τεκμηριωθεί η σχετική δαπάνη.  
Παρέλκει να υπομνήσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το όποιο 
αδαπάνητο ποσό από τον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2017, να 
διατεθεί για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων του Σχεδίου.  

        Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(στ) του Νόμου αρ. 38(Ι)/2014, οι 
ελέγχοντες λειτουργοί και/ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς υπάλληλοι, μεταξύ 
άλλων,  εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες 
πιστώσεις και μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων κονδυλίων του οικείου 
προϋπολογισμού ή του ποσού που έχει εκχωρηθεί με τμηματική πίστωση.   

 Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη θέση όπως τυγχάνουν πάντοτε πλήρους 
εφαρμογής για σκοπούς ομοιομορφίας/ίσης μεταχείρισης τα ελάχιστα κριτήρια 
βάσει των οποίων θα εξετάζονται αιτήματα εισαγωγής Σχεδίων Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 78.561 και ημερ. 26.3.2015.  

Μετά την επιστολή της Υπηρεσίας μας ημερ. 16.5.2017 το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 
19.5.2017 αποφάσισε όπως:  

 Ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του ημερ. 19.4.2017 όπου ενέκρινε το 
αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού για Πρόωρη Εθελοντική Αφυπηρέτηση με 
βάση το Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων του ΚΟΑ και 
του ζητήσει να επιστρέψει άμεσα από την άδεια του στον Οργανισμό για να 
αναλάβει τα καθήκοντά του. 

 Αναστείλει άμεσα την απόφασή του με την οποία έδωσε παράταση του Σχεδίου 
μέχρι τις 6.6.2017 και να επανέλθει επί του θέματος με την έγκριση του 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού. 

 Ετοιμαστεί επιστολή προς τον Έφορο Φορολογίας για εξασφάλιση σχετικής 
έγκρισης ότι το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο 
σύμφωνα με το σχέδιο δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. 

 Ετοιμαστεί και υποβληθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση. 
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Κατόπιν τούτου ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του 
ημερ. 22.5.2017 προς τον Έφορο Φορολογίας αφού τον ενημέρωσε για το Σχέδιο 
Πρόωρης Αφυπηρέτησης του Οργανισμού, ζήτησε την έγκρισή του έτσι ώστε το ποσό της 
αποζημίωσης να μην υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και να μην προβλέπεται η 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή της αποζημίωσης. 

Ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 
24.5.2017 ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με την απόφαση του ΔΣ ημερ. 19.5.2017. 

Ο Έφορος Φορολογίας με επιστολή του ημερ. 17.7.2017 προς τον Αν. Διευθυντή του 
Οργανισμού, ανέφερε ότι τα ποσά που θα καταβληθούν στους αποχωρούντες 
υπαλλήλους βάσει του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης δεν υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος και δεν προβλέπεται η αποκοπή οποιωνδήποτε ποσών φόρου κατά την 
καταβολή τους. Επίσης στην επιστολή αναφέρονται οι ακόλουθοι παράμετροι υλοποίησης 
του σχεδίου: 

 H περίοδος ισχύς του Σχεδίου δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους τρείς 
μήνες. Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου, o Οργανισμός δεν πρέπει να 
δύναται αλλά ούτε και να δεσμεύεται να επαναφέρει το σχέδιο. 

 Ο Οργανισμός δύναται να απορρίψει αίτημα υπαλλήλου για αποχώρηση με 
βάση το Σχέδιο κατά την κρίση του, σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα του. 

 Όλες οι αποχωρήσεις των υπαλλήλων βάση του Σχεδίου θα πραγματοποιηθούν 
άμεσα, λαμβανομένων υπόψη των εις πίστη των εν λόγω προσώπων άδειας 
ανάπαυσης.  Με την αποχώρηση των υπαλλήλων από τον ΚΟΑ τερματίζεται η 
μεταξύ τους εργοδοτική σχέση και οι υπάλληλοι αποποιούνται των 
οποιωνδήποτε περαιτέρω απαιτήσεων δύνανται να έχουν από τον Οργανισμό 
λόγω της αποχώρησής τους. 

 Ισάριθμες μόνιμες, πληρωμένες και οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας με 
αυτές που θα κενωθούν από την εφαρμογή του Σχεδίου, θα καταργηθούν. 

Επίσης στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι όλοι οι όροι και παράμετροι εφαρμογής του 
Σχεδίου θεωρούνται ουσιώδεις και ως εκ τούτου, τυχόν παρέκκλιση από οποιοδήποτε εκ 
των όρων και παραμέτρων όπως κοινοποιήθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας, καθιστά την εν 
λόγω απόφαση άκυρη και μη εφαρμόσιμη. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η παρούσα 
απόφαση διέπει αποκλειστικά και μόνο τη φορολογική μεταχείριση των καταβλητέων 
ποσών βάσει του συγκεκριμένου Σχεδίου και δεν θα εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλου, είτε αυτή πραγματοποιείται βάσει Σχεδίου Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης είτε άλλως πως. 

Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του 2017 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
με αρ. απόφασης 82.887, ημερ. 28.6.2017, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
13.10.2017  και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.10.2017, 
στον οποίο περιλήφθηκε ποσό €300.000, κάτω από το κονδύλι «Σχέδιο Εθελοντικής 
Αφυπηρέτησης», για την κάλυψη των αποζημιώσεων που θα προκύψουν από την 
υλοποίηση του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με σημείωση ότι «ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί χωρίς να 
ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της», χωρίς όμως να 
υπάρχει πρόνοια για την κατάργηση ισάριθμων μόνιμων, πληρωμένων και οργανικών 
θέσεων της ίδιας κλίμακας που θα κενωθούν με την πρόωρη αφυπηρέτηση των 
δικαιούχων με αυτές που κατέχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχεδίου, σύμφωνα με την 
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επιστολή του Υπ. Οικονομικών προς τη Γεν. Διευθύντρια του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού 
ημερ. 14.11.2016. 

Σε συνεδρία του ημερ. 31.10.2017 το Δ.Σ έθεσε το πιο πάνω Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ. απόφασης 82.280 ημερ. 17.3.2017, προς το Μόνιμο 
Προσωπικό του Οργανισμού για υποβολή ενδιαφέροντος και αίτησης για πρόωρη 
αφυπηρέτηση. Όπως αναφέρεται στο πρακτικό, η περίοδος ισχύος του Σχεδίου αρχίζει 
από την 1.11.2017 – 30.11.2017. 

Ο τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 1.11.2017 
ενημέρωσε όλο το Μόνιμο Προσωπικό για την έγκριση του Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού  του 2017 και κάλεσε τους υπαλλήλους οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
αποδεχτούν το Σχέδιο να υποβάλουν την πρόθεσή τους γραπτώς προς το ΔΣ για λήψη 
σχετικής απόφασης μέχρι τις 30.11.2017. 

Στις 3.11.2017 με αίτημα του ένας εκ των υπαλλήλων του Οργανισμού ενημέρωσε  τον Αν. 
Γενικό Διευθυντή ότι αποδέχεται το πιο πάνω Σχέδιο και το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 
7.11.2017 αποδέχτηκε το αίτημά του. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε στις 27.11.2017 την αποδέσμευση του κονδυλιού 
για το πιο πάνω Σχέδιο και το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 20.12.2017 ενέκρινε την 
ημερομηνία αφυπηρέτησης του μοναδικού υπαλλήλου που αποδέχτηκε τους όρους  του 
Σχεδίου, που ήταν στις 28.12.2017 και δόθηκαν οδηγίες στην Υπηρεσία όπως ενεργήσει 
για να παραχωρηθούν στον πιο πάνω υπάλληλο όλα τα ωφελήματα που απορρέουν από 
τις πρόνοιες του Σχεδίου Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης και να γίνουν όλες οι 
νενομισμένες διαδικασίες αφυπηρέτησης του από τον Οργανισμό.  

Στις 29.12.2017 καταβλήθηκε από τον Οργανισμό ποσό €100.000 στον πιο πάνω 
υπάλληλο μετά την αποδοχή από τον ίδιο των προνοιών του  υπό αναφορά Σχεδίου. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 1.3.2018 προς τον τότε Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή, ζήτησε, μεταξύ άλλων από τον Οργανισμό όπως πληροφορηθεί για τους 
λόγους που ο Οργανισμός δεν προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες για συμπερίληψη στον 
Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2017 που εγκρίθηκε  στις 
27.10.2017 σαφούς διάταξης για την άμεση κατάργηση ισάριθμων μόνιμων, πληρωμένων 
και οργανικών θέσεων της ίδιας κλίμακας που θα κενώνονταν με την πρόωρη 
αφυπηρέτηση των δικαιούχων με αυτές που κατέχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχεδίου, 
προϋπόθεση που τέθηκε σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 
14.11.2016 προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Παράλληλα, στην πιο πάνω επιστολή της, η Υπηρεσία μας ζήτησε να πληροφορηθεί κατά 
πόσον ο Οργανισμός προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τροποποίηση των 
υφιστάμενων περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμών, ούτως ώστε αυτοί να συνάδουν με τις πρόνοιες του Περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
Νόμου του 2012 (Ν.216(Ι)/2012). Αν όχι, όπως αναφέραμε, τότε να διευκρινιστεί στη βάση 
ποιού νομοθετήματος υπολογίστηκαν οι αποζημιώσεις του υπό αναφορά υπαλλήλου, ο 
οποίος αφυπηρέτησε βάσει του πιο πάνω Σχεδίου. 

Στην απαντητική του επιστολή ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
ημερ. 12.3.2018 ανέφερε ότι λόγω του γεγονότος ότι ο Οργανισμός δεν γνώριζε εκ των 
προτέρων ποιοι και πόσοι υπάλληλοι θα επιδείκνυαν πρόθεση για πρόωρη αφυπηρέτηση 
δεν μπορούσε να δηλώσει την οποιαδήποτε κατάργηση ισάριθμων μόνιμων, πληρωμένων 
και οργανικών θέσεων της ίδιας κλίμακας που θα κενώνονταν. Για αυτό ο Οργανισμός έχει 
προχωρήσει με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών ημερ. 14.3.2018, η οποία 
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κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, με αναφορά για εφαρμογή συμπερίληψης της πιο 
πάνω διάταξης σε τροποποιητικό προϋπολογισμό του 2018. Επίσης αναφέρει ότι ο 
Οργανισμός θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις ενέργειες για τροποποίηση των 
υφιστάμενων Περί ΚΟΑ (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών,  ούτως ώστε να 
συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 (Ν.216(Ι)/2012). 
Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι οι αποζημιώσεις του υπό αναφορά υπαλλήλου 
υπολογίστηκαν βάσει του πιο πάνω Νόμου του 2012, ο οποίος υπερέχει των Κανονισμών 
του Οργανισμού. 

Με την εν λόγω επιστολή ημερ. 14.3.2018 ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ότι μετά την εφαρμογή του 
Σχεδίου και την πρόωρη αφυπηρέτηση ενός υπαλλήλου συγκεκριμένης θέσης, ο 
Οργανισμός θα καταργήσει την αντίστοιχη θέση του με τροποποιητικό προϋπολογισμό του 
το 2018. 

Σύσταση:  Αναμένεται η κατάργηση της θέσης που κενώθηκε με την πρόωρη 
αφυπηρέτηση του υπαλλήλου βάσει του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, προϋπόθεση 
που τέθηκε σε επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 14.11.2016 προς τη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης ο Οργανισμός θα πρέπει 
άμεσα να προβεί σε όλες τις ενέργειες για τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ούτως ώστε αυτοί να 
συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η κενή θέση θα καταργηθεί με 
τροποποιητικό προϋπολογισμό το 2018 ή με τον προϋπολογισμό του 2019, και ότι η 
τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών θα αναληφθεί από την Επιτροπή 
Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας και των Κανονισμών, που συστάθηκε από το ΔΣ στις 
26.7.2016. 

(ζ) Αναλογιστική μελέτη και κάλυψη ελλείμματος. Σύμφωνα  με τον Κανονισμό 3(1) 
της ΚΔΠ 111/93, ο Οργανισμός ίδρυσε το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε 
υπαλλήλους του Οργανισμού (Σχέδιο) και σύμφωνα με τον Κανονισμό 28(1) της ΚΔΠ 
111/93, ιδρύθηκε Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων (Ταμείο) για τους σκοπούς του 
Σχεδίου.  Η αναλογιστική μελέτη με ημερ. αναφοράς τις 31.12.2009, έγινε τον Απρίλιο του 
2010. Το ΔΣ 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. 

(i) Αναλογιστική μελέτη για τις 31.12.2013. Σύμφωνα με την αναλογιστική 
μελέτη που έγινε για τις 31.12.2013, γίνεται εισήγηση όπως για σκοπούς 
πλήρους χρηματοδότησης του Ταμείου, ο Οργανισμός είτε (α) εισφέρει 5,2% 
των ολικών μισθών (μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου) συν εφάπαξ καταβολή 
ίση με €1.764.906 ή ετήσια καταβολή €373.000 για τα επόμενα 5 χρόνια ή 
ετήσια καταβολή €200.000 για τα επόμενα 10 χρόνια ή ετήσια καταβολή 
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€142.000 τα επόμενα 15 χρόνια, είτε (β) εισφέρει 16,9% των ολικών μισθών (μη 
συμπεριλαμβανομένου του 13ου). Δεν υπάρχει απόφαση του ΔΣ για το αν ο 
Οργανισμός θα ακολουθήσει μία εκ των δύο πιο πάνω εισηγήσεων του 
αναλογιστή ή θα ακολουθήσει κάποια άλλη μετά από συνεννόηση με τον 
αναλογιστή. Το 2017, ο Οργανισμός κατέβαλε στο Ταμείο το ποσό των 
€826.825, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 37,1% στον ετήσιο ολικό μισθό των 
μονίμων υπαλλήλων και πρόσθετο ποσό €375.000, σύμφωνα με την 
προηγούμενη απόφαση του ΔΣ βασισμένη στην αναλογιστική μελέτη στις 
31.12.2009.  

Τον Μάιο του 2016 ετοιμάστηκε Αναλογιστική Μελέτη για τις 31.12.2016 για 
σκοπούς ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την οποία το 
αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεως και Φιλοδωρημάτων των 
Υπαλλήλων του Οργανισμού ανερχόταν σε €3.468.608. 

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ετοιμάστηκε Αναλογιστική Μελέτη για σκοπούς 
χρηματοδότησης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των υπαλλήλων του 
Οργανισμού με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2016. Βάσει της Μελέτης αυτής, το 
Ταμείο στις 31.12.2016 παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €3.710.031 
και όπως αναφέρεται στη Μελέτη, για να καλυφθεί το έλλειμμα που αφορά στη 
συμπληρωμένη υπηρεσία των Μελών μέχρι την 31.12.2016, θα πρέπει να 
καταβάλλονται ετήσιες ελλειμματικές εισφορές ύψους €409.000 έως €779.000.  

Σε συνεδρία του ημερ. 31.10.2017 το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής 
Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, όπως ο Οργανισμός καταβάλει 
€568.000 ανά έτος με διάρκεια 7 ετών και όπως αυτό τεθεί σε ισχύ από το 
2018. 

Όπως διαπιστώθηκε, κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2018, ο Οργανισμός 
συνεισφέρει 46.6% στον ετήσιο  μισθό των μόνιμων υπαλλήλων το οποίο 
υπολογίστηκε βάση του ποσού των €568.000 διαιρούμενο δια του συνολικού 
κόστους του μόνιμου προσωπικού κατά το 2017. 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα αναλογιστική μελέτη 
με ημερ. αναφοράς 31.12.2017, και ως εκ τούτου δεν είναι γνωστές οι 
υποχρεώσεις του Ταμείου Συντάξεων κατά αυτή την ημερομηνία.  

(ii) Νέα αναλογιστική μελέτη.  

Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 21.2.2018 ενέκρινε όπως ο Οργανισμός 
προχωρήσει στην ετοιμασία αναλογιστικών μελετών για τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα των υπαλλήλων του Οργανισμού. Όπως αναφέρεται στο σημείωμα 
του Λογιστή ημερ. 20.2.2018, θα πρέπει να ετοιμαστούν αναλογιστικές μελέτες 
για τα τρία ουσιαστικά σχέδια που διατηρεί ο Οργανισμός που είναι (i) 
υποχρεώσεις του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους μόνιμους 
υπαλλήλους, (ii) υποχρεώσεις που προκύπτουν από την καταβολή 
φιλοδωρημάτων στους έκτακτους υπαλλήλους, (iii) υποχρεώσεις  που 
προκύπτουν από το Ταμείο Προνοίας με κατοχύρωση, και που είναι 
απαραίτητες για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του 2017.  

(iii) Τροποποίηση των κανονισμών του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων 
των υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες τροποποιήσεις των εν λόγω κανονισμών 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το ΥΠΠ στις 5.11.2014. 
Έκτοτε αποσύρονται και επανυποβάλλονται, λόγω λήξης της χρονικής 
προθεσμίας που τίθεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους. 
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 Συναφώς αναφέρεται ότι ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Παροχών με 
επιστολή του ημερ. 12.7.2017, ενημέρωσε τον Πρόεδρο και μέλη της 
Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων του 
Οργανισμού, ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εγγραφή του Ταμείου στο σχετικό 
Μητρώο, λόγω του ότι οι Κανονισμοί του Ταμείου έχουν αποσυρθεί από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο, όπως αναφέρει, περικλείει πολλούς 
κινδύνους για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μελών του Ταμείου. 
Ταυτόχρονα ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών και ενημέρωση για τις ενέργειες 
του Ταμείου για το θέμα αυτό.  

Ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 
24.7.2017 ενημέρωσε τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών ότι σύμφωνα με την διαδικασία της Βουλής οι Κανονισμοί ισχύουν 
μέχρι 60 μέρες από την ημέρα κατάθεσής τους και εάν δεν εξετασθούν στη 
συνέχεια μπορούν να επανακατατεθούν και ότι για περισσότερες λεπτομέρειες 
θα πρέπει να αποτείνονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο 
είναι το αρμόδιο Υπουργείο το οποίο καταθέτει τους Κανονισμούς εκ μέρους του 
Οργανισμού. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τελευταία επαναϋποβολή τους 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27.3.2018.  

Σύσταση:  Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται σχετικά με την έγκριση των 
Κανονισμών, και λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση για ενδεχόμενους κινδύνους που 
αναφέρει στην επιστολή του ημερ. 12.7.2017 ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οργανισμός μεριμνήσει 
ώστε, μέσω του ΥΠΠ, να ζητηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η επίσπευση της 
διαδικασίας έγκρισης των σχετικών κανονισμών, εξηγώντας τους λόγους. 

 (iv) Έξοδα διαχείρισης του Σχεδίου και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 
του Ταμείου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 43, της ΚΔΠ 111/93, τα έξοδα 
διαχείρισης του Σχεδίου καταβάλλονται από τον Οργανισμό. Κατά τον έλεγχο 
του 2015, διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές εργασίες του Ταμείου από το 2015 
έχουν ανατεθεί με προσφορά σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, χωρίς την εκ των 
προτέρων έγκριση του ΔΣ του Οργανισμού. Τα έξοδα καταβάλλονται από το 
Ταμείο, το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό. Στα 
πρακτικά του ΔΣ δεν υπάρχει απόφαση για έγκριση για να προχωρήσει το 
Ταμείο σε ανάθεση των λογιστικών εργασιών σε ιδιώτες. Μέχρι και το 2014, οι 
εν λόγω λογιστικές εργασίες διενεργούνταν από υπαλλήλους του Οργανισμού, 
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού.  

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για το 2015, η Υπηρεσία μας σύστησε όπως 
το ΔΣ του Οργανισμού εξετάσει το όλο θέμα, της μη έγκρισης από το ΔΣ της εν 
λόγω ανάθεσης καθώς και το αν είναι προς όφελος του Οργανισμού η συνέχιση 
αυτής της πρακτικής ανάθεσης των λογιστικών εργασιών σε ιδιώτες.  

Κατά τον έλεγχο του 2016 διαπιστώθηκε ότι το ΔΣ του Οργανισμού  αφού 
εξέτασε το όλο θέμα, στην 18η συνεδρία του, ημερ. 14.6.2016, αποφάσισε όπως 
η διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών του Ταμείου εκτελείται από το 
Λογιστήριο του Οργανισμού χωρίς πρόσθετο κόστος και ότι η υλοποίηση της 
απόφασης αυτής θα εκκινήσει μόνο αφού νομότυπα τερματιστούν οι υπηρεσίες 
που έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο. Το συμβόλαιο με τον ιδιωτικό 
ελεγκτικό οίκο λήγει τον Φεβρουάριο του 2018.  Αναφέρεται σχετικά ότι οι 
τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου είναι για το έτος 
2012.  
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Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας με ημερ. 22.12.2016 προς τον Πρόεδρο και τα 
Μέλη του ΔΣ, ζητήσαμε ενημέρωση κατά πόσον ο Οργανισμός έχει 
προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης ημερ. 14.6.2016 για τερματισμό 
των υπηρεσιών του Ανάδοχου ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου, είτε άμεσα είτε μετά 
την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που του είχαν ανατεθεί και ανάληψή τους από 
το Λογιστήριο του Οργανισμού.  

Με επιστολή του ημερ. 16.3.2017 ο Αν. Διευθυντής του Οργανισμού ενημέρωσε 
την Υπηρεσία μας ότι το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 9.1.2017 αποφάσισε ότι 
ενόψει του γεγονότος ότι υπάρχει υπογραμμένο συμβόλαιο με τον ιδιωτικό 
ελεγκτικό οίκο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, οι λογιστικές εργασίες  θα 
παραμείνουν μέχρι το τέλος του Συμβολαίου. 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ταμείου Συντάξεως και Χορηγημάτων με επιστολή 
του ημερ. 15.1.2018 ενημέρωσε τον ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο σχετικά με το θέμα 
της σύμβασης Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ταμείου 
Συντάξεως η οποία ίσχυε για τρία έτη και η οποία έληξε στις 2.2.2018, ότι ο 
Οργανισμός δεν προτίθεται να ανανεώσει την μεταξύ τους συμφωνία. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 13.6.2017 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού ότι προκήρυξε διαγωνισμό 
(αρ. ΕΥ1/2017) στις 22.3.2017 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
του Ταμείου. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το Συμβούλιο Προσφορών της 
Υπηρεσίας μας κατακύρωσε τον διαγωνισμό στις 19.5.2017 σε ιδιωτικό 
ελεγκτικό οίκο για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου για 6 
έτη (2013-2018) έναντι του ποσού των €3.600 πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της 
σύμβασης θα είναι 28 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Η σύμβαση 
υπογράφτηκε μεταξύ του Οργανισμού και του ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου στις 
6.7.2017. 

(η)  Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων - Όριο ηλικίας 
αφυπηρέτησης. Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  ο περί 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής  Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν.216(Ι)/2012, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής και 
από τον Οργανισμό. Ο Ν.216(I)/2012, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η ηλικία υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης υπαλλήλου μέχρι και την 1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά εξάμηνο την 
ηλικία των 65 ετών, ενώ οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν τροποποιηθεί με την Κ.Δ.Π. 
293/2007, προβλέπουν ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου είναι η ηλικία 
των 63 ετών και θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα. 

Παρόλο που το ΔΣ σε συνεδρία του, από τις 26.7.2016 ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής 
Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας του Οργανισμού, της οποίας σκοπός όπως μας είχε τότε 
αναφερθεί, είναι ο συντονισμός των προσπαθειών με στόχο να ετοιμαστεί το σχετικό 
νομοσχέδιο για την τροποποίηση των Κανονισμών του Οργανισμού, και παρόλο που στην 
απαντητική επιστολή σας ημερ. 9.6.2016, μας πληροφορήσατε ότι το όλο θέμα της 
τροποποίησης των Κανονισμών ήταν ένα από τα θέματα που θα απασχολούσε την υπό 
αναφορά Επιτροπή, εντούτοις, όπως διαπιστώθηκε, ότι κατά τον έλεγχο δεν επιτεύχθηκε 
οποιαδήποτε σημαντική πρόοδος σχετικά με το θέμα και η εν λόγω  Επιτροπή βρίσκεται 
ακόμη στο στάδιο ετοιμασίας, πρόχειρου, όπως μας πληροφορήσατε, εγγράφου, με όλες 
τις τροποποιήσεις της Νομοθεσίας το οποίο μόλις ολοκληρωθεί θα σταλεί για Νομοτεχνικό 
έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
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Σύσταση: Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες του 
ούτως ώστε τα εν λόγω νομοθετήματα που τυγχάνουν εφαρμογής από τον Οργανισμό, 
καθώς και οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους 
τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 1993 πρέπει να 
προβλέπουν ως όριο ηλικίας αφυπηρέτησης  την ηλικία των 65 ετών, ώστε να συνάδουν 
μεταξύ τους.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η τροποποίηση των πιο πάνω 
Κανονισμών θα αναληφθεί από την Επιτροπή Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας και των 
Κανονισμών, που συστάθηκε από το ΔΣ στις 26.7.2016. 

(θ)  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Ο ΚΟΑ επιβαρύνεται με τις δαπάνες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Κρατικής και συμπληρωματικής ασφάλισης από 
ιδιώτες), ενώ στον δημόσιο τομέα το Κράτος έπαυσε πλέον να επιβαρύνεται, αφού ανακτά 
τα σχετικά έξοδα με την καταβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους 1,5% επί των 
ακαθάριστων απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, από δειγματοληπτικό 
έλεγχο στη μισθοδοσία του προσωπικού το 2014 και μετέπειτα, διαπιστώθηκε ότι ο ΚΟΑ 
αποκόπτει υποχρεωτική συνεισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ποσοστό ίσο με 
το 1,5% επί των μηνιαίων απολαβών ή/και συντάξεων μόνο για τους υπαλλήλους ή/και 
συνταξιούχους που εξασφάλισαν κάρτα νοσηλείας για παροχή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια και για τους οποίους ο ΚΟΑ έχει καταβάλει τα 
νενομισμένα τέλη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Υπουργείο Υγείας, αντί από όλο το 
προσωπικό του για το οποίο ο Οργανισμός συνεισφέρει με διάφορα ποσοστά που 
κυμαίνονται μεταξύ του 1% έως 11,5% ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού 
(Μόνιμοι, Έκτακτοι, Συνεργάτες, Διοικητικοί, Γυμναστές ΑΓΟ και ΕΦ και Εργάτες) στα 
διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που λειτουργούν στον Οργανισμό για τη 
συμπληρωματική περίθαλψη του προσωπικού του.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι η κάλυψη της δαπάνης των Ταμείων 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του ΚΟΑ πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει από 
συνεισφορές επί των απολαβών όλου του προσωπικού του Οργανισμού όπως γίνεται και 
στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το άρθρο 3Α των περί Κυβερνητικών 
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισμοί του 2002-2013 και ο ΚΟΑ να μην 
επιβαρύνεται καθόλου με τη δαπάνη αυτή και ως προς τούτο η σχετική συλλογική 
σύμβαση, η οποία έληξε στις 31.12.2014, θα μεριμνά ανάλογα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
να τεθεί και κατ΄ αναλογία οροφή στα διάφορα ποσοστά συνεισφοράς του Οργανισμού 
ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού, μέχρι 2,5% το ανώτατο όριο, όπως ισχύει και 
σε άλλους οργανισμούς (όπως για παράδειγμα τα κρατικά Πανεπιστήμια). Υπογραμμίζεται 
ότι είναι ευθύνη του ΔΣ σύμφωνα με τη νομοθεσία να αποφασίσει σχετικά και αναμένεται 
ότι θα το πράξει. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός αποκόπτει τη 
συνεισφορά του 1,5% σε όσους υπαλλήλους του έχουν το ωφέλημα της χρήσης των 
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων.  Όσον αφορά στα διάφορα ποσοστά συνεισφοράς του 
Οργανισμού, αυτά θα συζητηθούν, όπως μας ανέφερε, στα πλαίσια ανανέωσης των 
Συλλογικών Συμβάσεων.  

(ι) Διαχείριση θεμάτων προσωπικού.  Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας για το 
2014, διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις όσον αφορά στη διαχείριση των διαφόρων 
θεμάτων προσωπικού, καθώς και στην τήρηση των προσωπικών φακέλων του 
προσωπικού. 
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Τα ακόλουθα θέματα είναι σχετικά: 

(i) Επιστολή διορισμού εκτάκτων υπαλλήλων.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις ο τίτλος της θέσης, σύμφωνα με την επιστολή διορισμού, 
δεν συνάδει ακριβώς με τον τίτλο της θέσης όπως αυτός περιγράφεται στον 
Προϋπολογισμό του Οργανισμού, καθώς και το Αιτιολογικό Σημείωμα 
Εργοδότησης Εκτάκτων Υπαλλήλων που κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Στην απαντητική επιστολή σας ημερ. 9.6.2017, μας αναφέρατε 
ότι το θέμα αναμένεται να επιλυθεί με την έγκριση και εφαρμογή της νέας 
Οργανωτικής δομής του Οργανισμού και με την εξασφάλιση έγκρισης του ΥΠΠ 
και του ΤΔΔ&Π.  

Ο Οργανισμός θα πρέπει να μεριμνήσει, ούτως ώστε ο τίτλος της θέσης όπως 
αυτός περιγράφεται στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού να συνάδει με τον 
τίτλο στην επιστολή του διορισμού, καθώς και στο Αιτιολογικό Σημείωμα 
Εργοδότησης Έκτακτων Υπαλλήλων που κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

(ii)  Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του Οργανισμού για 
εργοδότηση με σύμβαση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.   Παρά την 
επισήμανση της Υπηρεσίας μας στην Έκθεσή μας για το 2014 ότι σύμφωνα με 
τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Διάρθρωσης και Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1975 έως 1996 δεν προβλέπεται η παραχώρηση 
στους υπαλλήλους του Οργανισμού άδειας απουσίας χωρίς απολαβές με 
σκοπό την ταυτόχρονη εργοδότησή τους στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, και ως 
εκ τούτου, η παραχώρηση τέτοιας άδειας δεν είναι νόμιμη, εντούτοις 
συνεχίστηκε μέσα στο 2015, 2016 και 2017 η παραχώρηση άδειας άνευ 
απολαβών σε μόνιμο υπάλληλο του ΚΟΑ, ο οποίος διορίστηκε πάνω σε έκτακτη 
βάση στη Μέση Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, το ΔΣ σε συνεδρίες του ημερ., 23.3.2015, 6.10.2015, 5.4.2016 
και 23.8.2016 αποφάσισε την παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών στον εν 
λόγω υπάλληλο από, 2.3.2015 μέχρι 29.8.2015, 1.9.2015 μέχρι 27.2.2016 και 
29.2.2016 μέχρι 28.8.2016 και 29.8.2016 μέχρι 31.8.2017. Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα και με επιστολή του ΤΔΔ&Π προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Οργανισμού, ημερ. 12.12.2012, η παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς 
απολαβές είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε όχι, που ισχύουν στη 
Δημόσια Υπηρεσία, δεν προβλέπεται η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε 
σχέση με τον διορισμό δημοσίου υπαλλήλου σε θέση στην Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα θα εργοδοτείται και από τον Οργανισμό. 

Σημειώνεται ότι ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με 
επιστολή του ημερ. 12.10.2016 είχε ζητήσει από τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ 
ενημέρωση για τις περιόδους απασχόλησης του υπαλλήλου στο ΥΠΠ από την 
έναρξή της μέχρι τις 31.12.2014, διότι ο υπάλληλος είχε ζητήσει να του 
καταβληθούν μισθοί για τον  Ιανουάριο του 2013 και για την περίοδο 29.4.2013 
– 12.5.2013. 

Το ΥΠΠ με επιστολή του ημερ. 31.10.2016 προς τον Οργανισμό εξέφρασε τις 
επιφυλάξεις του ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων του Οργανισμού για 
την παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών στον εν λόγω υπάλληλο για 
απασχόληση ως καθηγητής σε σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εφόσον, 
όπως αναφέρεται, με βάση τον Καν. 35 των περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών και κατ΄ αναλογία με 
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τη Δημόσια Υπηρεσία (άρθρο 65 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων), «εις 
ουδένα υπάλληλον επιτρέπεται όπως ασκή οιονδήποτε επάγγελμα ή ασχολείται 
ή μετέχη εις οιανδήποτε επιχείρηση ή εργασία». Επίσης αναφέρεται ότι στο 
διορισμό αντικαταστάτη, στην παράγραφο 6, επισημαίνεται ότι «σε περίπτωση 
που εργάζεστε ήδη στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
ακόμα και πάνω σε έκτακτη βάση, θα πρέπει είτε να παραιτηθείτε από την 
εργασία αυτή είτε να μην αποδεχτείτε το διορισμό σας σε θέση αντικαταστάτη». 
Στην ίδια επιστολή το ΥΠΠ ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο ο εν λόγω υπάλληλος 
έχει αποχωρήσει από τη θέση του στον ΚΟΑ καθότι, όπως αναφέρεται, ο εν 
λόγω υπάλληλος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας ημερ. 10.10.2016 αποδέχθηκε διορισμό με δοκιμασία στη μόνιμη και 
συντάξιμη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 8.2.2017 αποφάσισε 
όπως από τούδε και στο εξής να μην δίδονται άδειες άνευ απολαβών σε 
καθηγητές οι οποίοι εργάζονται στα διάφορα προγράμματα του ΚΟΑ, είναι 
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αδιόριστων του ΥΠΠ και τους δίνεται 
οποιοσδήποτε διορισμός στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Στην απόφαση αυτή, 
αναφέρεται ότι δόθηκαν οδηγίες στην Υπηρεσία όπως ενημερώσει τους εν λόγω 
καθηγητές που ήδη έχουν πάρει άδεια άνευ απολαβών από τον Οργανισμό ότι 
δεν θα τους επανεκδοθεί τέτοια άδεια. 

Ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με επιστολή του 
ημερ. 6.3.2017, ενημέρωσε το ΥΠΠ ότι μετά την απόφαση του ΔΣ, όπως από 
τούδε και στο εξής μη δίδει άδειες άνευ απολαβών στους πιο πάνω καθηγητές, 
οι επηρεαζόμενοι καθηγητές σε συνεννόηση με τη Συντεχνία τους προχώρησαν 
σε εργατική διαφορά με τον Οργανισμό και ότι το ΥΠΠ θα τύχει ενημέρωσης 
μετά τη διαβούλευση και τη μεσολαβητική πρόταση που θα υπάρξει. 

Η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ με επιστολή της στις 21.3.2017 πληροφόρησε 
τον τότε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ότι το πιο πάνω θέμα 
δεν αποτελεί εργατική διαφορά και ότι ο εν λόγω υπάλληλος αποδέχτηκε το 
διορισμό ως αντικαταστάτης που του προσφέρθηκε για πρώτη φορά τον 
Οκτώβριο του 2012 καθώς και τους μετέπειτα υπογράφοντας ψευδή δήλωση 
και ζήτησε ενημέρωση από τον Οργανισμό (i) κατά πόσον ο συγκεκριμένος 
λειτουργός που κατέχει από 1.9.2016 μόνιμη θέση Καθηγητή στη Μέση Γενική 
Εκπαίδευση έχει παραιτηθεί από τον ΚΟΑ, (ii) αν υπάρχουν άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις, (iii) πάνω σε ποια νομοθετική πρόνοια βασίστηκε ο Οργανισμός 
ώστε να παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω υπάλληλο (και 
ενδεχομένως σε άλλους) άδεια άνευ απολαβών για απασχόληση στη Δημόσια 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία. 

Το ΔΣ σε συνεδρία του, ημερ. 4.5.2017, ακύρωσε την απόφασή του ημερ. 
8.2.2017, που προνοούσε να μην δίδονται άδειες άνευ απολαβών σε πρόσωπα 
τα οποία εργάζονται στα διάφορα προγράμματα ΚΟΑ, είναι εγγεγραμμένα στον 
κατάλογο αδιόριστων του ΥΠΠ και τους δίνεται οποιοσδήποτε διορισμός στην 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Στην ίδια συνεδρία ενέκρινε το πρακτικό συμφωνίας 
μεταξύ Οργανισμού και Συντεχνιών ΣΕΚ –ΠΕΟ το οποίο αφορά στο μόνιμο και  
έκτακτο προσωπικό που εργοδοτείται στον Οργανισμό και το οποίο αφορά τα 
εξής: 
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 Να μην παραχωρείται από τούδε και στο εξής άδεια άνευ απολαβών σε 
μόνιμο προσωπικό. 

 Σύμφωνα με τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 19.7.2013, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τις δύο πλευρές, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των 
προσώπων που εργάζονται ως έκτακτοι στον Οργανισμό και  
προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι στην Δημόσια Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία, μειώνονται στις 3 ώρες, με τα πρόσωπα αυτά να έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν άδεια άνευ απολαβών. Στις 
περιπτώσεις που εργάζονται ως συμβασιούχοι και δεν 
επαναπροσλαμβάνονται, τότε αυτόματα επανέρχονται για εργασία στον 
Οργανισμό. 

Σε συνέχεια μεσολαβητικής σύσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας στις 
17.3.2017 για επίλυση της εργατικής διαφοράς που προέκυψε αναφορικά με το 
πιο πάνω θέμα διευκρινίστηκαν και συμφωνήθηκαν τα πιο κάτω: 

 Από τον Σεπτέμβριο του 2017 όσοι έκτακτοι διοριστούν ως συμβασιούχοι 
στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η άδεια άνευ απολαβών που θα 
λαμβάνουν δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, καθ’  όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στον Οργανισμό. 

 Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω έκτακτοι δεν επαναδιοριστούν στην 
Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ως συμβασιούχοι, θα επανέρχονται 
στον Οργανισμό με τους ίδιους όρους εργασίας και μισθό που κατείχαν 
πριν την άδεια άνευ απολαβών. Εάν όμως οι ανάγκες του το καθιστούν 
αναγκαίο, ο Οργανισμός θα τοποθετήσει τους εκτάκτους σε θέση όπου 
υπάρχει ανάγκη, χωρίς να διαφοροποιούνται και να υποβιβάζονται οι 
θέσεις και οι όροι εργασίας που είχαν προηγουμένως. 

 Για τις θέσεις που κενώνονται λόγω άδειας άνευ απολαβών, ο 
Οργανισμός δύναται να τις συμπληρώνει με εσωτερικές μετακινήσεις, 
μετά από διαβούλευση με τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ και νοουμένου ότι 
δεν θα διαφοροποιούνται μονομερώς οι θέσεις και οι όροι εργασίας τους. 

 Νοείται ότι στη περίπτωση που υπάλληλος αποδεχθεί μονιμοποίηση του 
στην Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η άδεια άνευ απολαβών του από 
τον Οργανισμό τερματίζεται άμεσα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 7.6.2017 προς τη Γενική Διευθύντρια του 
ΥΠΠ, ενημέρωσε το Υπουργείο για την έγκριση από μέρους του Οργανισμού 
του πρακτικού συμφωνίας μεταξύ Οργανισμού και Συντεχνιών που αφορά στο 
έκτακτο και μόνιμο προσωπικό που εργοδοτείται στον Οργανισμό στη συνεδρία 
του ΔΣ ημερ. 4.5.2017. Επίσης τους ενημέρωσε ότι ο Οργανισμός έχει 
αποστείλει σχετική επιστολή προς τον υπό αναφορά υπάλληλο του 
Οργανισμού, ημερ. 7.6.2017, με την οποία τον ενημέρωσε για την πιο πάνω 
απόφαση και τον κάλεσε να αποφασίσει εάν θα επανέλθει στα καθήκοντα του 
από 1.9.2017 ή εάν θα υποβάλει την παραίτησή του από τον Οργανισμό. 

Ο δικηγόρος του υπό αναφορά πιο πάνω υπαλλήλου, με επιστολή του, ημερ. 
27.7.2017 στο ΔΣ του Οργανισμού, επαναβεβαίωσε την πρόθεση του πιο πάνω 
υπαλλήλου για υποβολή άμεσης παραίτησης από τη θέση που κατέχει στον 
ΚΟΑ.  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

48 

Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 13.3.2018 αποφάσισε την απόλυση του 
υπαλλήλου και στις 28.3.2018 ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού ενημέρωσε τον υπό αναφορά υπάλληλο για την πιο πάνω 
απόφαση του ΔΣ. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Άποψη της Υπηρεσίας μας 
είναι ότι υπάλληλοι του Οργανισμού είτε μόνιμοι, είτε έκτακτοι οι οποίοι 
προσλαμβάνονται σε μόνιμη θέση ως καθηγητές σε σχολεία Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλλουν την παραίτησή τους εκ των προτέρων 
από τον Οργανισμό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός συμφωνεί  
και θα εφαρμόσει τα πιο πάνω.  

(iii) Καταγγελία εναντίον υπαλλήλου του ΚΟΑ αναφορικά με βεβαίωση  όσον 
αφορά στις γνώσεις του για συγκεκριμένα θέματα για διορισμό σε 
συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ.    

Mε βάση το πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού, η βεβαίωση την οποία είχε 
προσκομίσει ο πιο πάνω υπάλληλος κατά την επανεξέταση της υπόθεσης για 
τον διορισμό του σε συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ, δεν υποστηρίζει σαφώς την 
πολύ καλή γνώση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως απαιτείται από το σχέδιο 
υπηρεσίας.  

Επίσης, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην βεβαίωση αυτή, 
δεν είναι τέτοιου μεγέθους, οι οποίες να αποδεικνύουν την εμπλοκή κάποιου 
στην πολύ καλή γνώση των πιο πάνω θεμάτων.  

Eπιπρόσθετα, για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών όταν ήταν ακόμη 
δημόσιος υπάλληλος, ο υπό αναφορά υπάλληλος δεν είχε εξασφαλίσει γραπτή 
έγκριση σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, αλλά οι υπηρεσίες 
του προσφέρονταν οικειοθελώς και αφιλοκερδώς ως εθελοντική προσφορά, 
στον ελεύθερό του χρόνο. Η Υπηρεσία μας με επιστολή της στον ΚΟΑ υπέδειξε 
ότι τούτο όμως δεν αναιρεί την παρανομία στην παροχή των υπηρεσιών, αφού 
ακόμη και η οικειοθελής και αφιλοκερδής παροχή υπηρεσιών ρητά 
απαγορεύεται με βάση το άρθρο 67(3) του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου. 

 Το ΔΣ του Οργανισμού στην 34η συνεδρία στις 23.10.2015, στην οποία 
παρευρισκόταν και ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού ο οποίος παρέθεσε 
στα μέλη το νομικό πλαίσιο (νομοθετικό και νομολογιακό)  σε σχέση με το υπό 
εξέταση ζήτημα και ακολούθως αποχώρησε, με πλειοψηφία (5 μελών εναντίον 
της ανάκλησης και 4 μελών υπέρ της ανάκλησης) αποφάσισε όπως μην 
ανακληθεί η απόφαση του ΔΣ, ημερ. 23.11.2011, για τον διορισμό του πιο 
πάνω στη συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ. 

 Η Υπηρεσία μας, εξέφρασε τις σοβαρές της επιφυλάξεις ως προς τη 
νομιμότητα, αλλά και κατά πόσο αρμόζει σε ένα Οργανισμό, το ΔΣ του οποίου 
χρειάζεται να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση τις αρχές της χρηστής διοίκησης σε 
ένα κράτος δικαίου,  η πιο πάνω απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού ημερ. 
23.10.2015, με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να μην ανακαλέσει 
την απόφαση του για τον διορισμό του υπό αναφορά υπαλλήλου στη 
συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ, δεδομένης της νομοθετικής διάταξης του άρθρου 
67(3) περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1/90, σύμφωνα με την οποία 
«Κανένας υπάλληλος δεν επιτρέπεται να δώσει τεχνική ή επιστημονική 
συμβουλή σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, 
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παρά μόνο για εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος» και την οποία ο υπό 
αναφορά υπάλληλος έχει παραβιάσει, αφού δεν είχε εξασφαλίσει άδεια. Ως εκ 
τούτου ζητήσαμε όπως το όλο θέμα τεθεί ενώπιον του Νομικού Συμβούλου του 
Οργανισμού για γνωμάτευση, κατά πόσον η απόφαση του ΔΣ στις 23.10.2015 
ήταν σύννομη ή/και κατά πόσο ενδείκνυται η λήψη μέτρων για άρση της 
παρανομίας που παρατηρήθηκε και ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά το 
συντομότερο δυνατό. 

 Το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του ημερ. 7.6.2016 αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία όπως, με βάση τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή, ζητηθεί 
γνωμάτευση από το Νομικό Σύμβουλο κατά πόσο η απόφαση του ΔΣ ημερ. 
23.10.2015 είναι σύννομη ή όχι. 

Το θέμα τέθηκε στον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, ο οποίος με την 
απόφασή του ημερ. 17.6.2016, ανέφερε ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό 
συζήτηση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει προσβληθεί και 
ακυρωθεί από δικαστήριο, δεν έχει ακυρωθεί με άλλη διοικητική πράξη, δεν έχει 
ανακληθεί και δεν έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι είναι σύννομη».  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 21.4.2017 ενημέρωσε την 
Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου 
του Οργανισμού ημερ. 17.6.2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του ημερ. 
28.6.2016 υιοθέτησε κατά πλειοψηφία τη νομική γνωμάτευση του Νομικού του 
Συμβούλου. 

Σε επιστολή μας προς τον Οργανισμό, ημερ. 26.5.2017,  συστήσαμε όπως το 
πόρισμα του Ερευνώντος Λειτουργού, η απόφαση του ΔΣ ημερ. 23.10.2015 και 
η νομική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, υποβληθούν 
στο ΥΠΠ, από το οποίο να ζητηθεί να τα υποβάλει για γνωμάτευση στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη νομιμότητα της απόφασης αυτής και κατά 
πόσο ενδείκνυνται οποιεσδήποτε κατάλληλες ενέργειες εναντίον του λειτουργού 
αυτού, ο οποίος σημειώνεται ότι συνέχιζε τότε, όπως και έκτοτε να κατέχει τη 
συγκεκριμένη θέση στον ΚΟΑ, και ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά. 

Στην απαντητική επιστολή ημερ. 9.6.2017 ο Πρόεδρος του ΔΣ μας 
πληροφόρησε ότι, τόσο το πόρισμα όσο και η απόφαση του ΔΣ και η νομική 
γνωμάτευση  του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, στάληκαν στο ΥΠΠ.  

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας στον Οργανισμό, δεν υπήρχαν 
οποιεσδήποτε ενδείξεις (συνοδευτική επιστολή ή άλλο έγγραφο), για αποστολή 
όλων των προαναφερθέντων στο ΥΠΠ, αλλά και ούτε και οποιαδήποτε 
επιστολή του Υπουργείου που να στάληκε στον Γενικό Εισαγγελέα και να έχει 
κοινοποιηθεί στον Οργανισμό.  Ελλείψει οποιασδήποτε αλληλογραφίας ή 
ενδείξεων περαιτέρω προώθησης του πιο πάνω θέματος, εύλογα τίθεται το 
ερώτημα κατά πόσο το θέμα παρακολουθείται από τον Οργανισμό.  Κατά την 
άποψή μας, στην περίπτωση που το θέμα δεν κινήθηκε ως οι εισηγήσεις μας, 
δεν δικαιολογείται, ένα χρόνο μετά τις εν λόγω εισηγήσεις, τόση καθυστέρηση 
ή/και αδράνεια για ένα τόσο σοβαρό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό 
αναφορά υπάλληλος συνεχίζει να κατέχει τη συγκεκριμένη θέση στον 
Οργανισμό. 

Σύσταση:  Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά 
πόσο τελικά στάληκαν τα πιο πάνω στοιχεία στο ΥΠΠ, και εάν έχουν σταλεί, 
κατά ποία ημερομηνία.  Θα πρέπει επίσης ο Οργανισμός, να απευθυνθεί στο εν 
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λόγω Υπουργείο για να ζητήσει την αναγκαία ενημέρωση και, σε περίπτωση 
που το Υπουργείο δεν προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες, να αναφερθούν οι 
λόγοι.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύσταση 
και ο Οργανισμός θα προχωρήσει άμεσα στην αποστολή των πιο πάνω 
εγγράφων στο ΥΠΠ για περαιτέρω ενέργειες. 

(iv) Πειθαρχική διαδικασία εναντίον προσωπικού σε σχέση με συστηματική 
απουσία από τον χώρο εργασίας χωρίς την άδεια του προϊσταμένου. 

Το ΔΣ του Οργανισμού, σε συνεδρία του στις 24.4.2018, αποφάσισε όπως, 
σύμφωνα με  τον Κανονισμό 51 των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμων του 1969 έως 1996 (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 1975 έως 2007),  πέντε άτομα από το προσωπικό του 
Οργανισμού τεθούν σε διαθεσιμότητα. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας, τα αδικήματα στα οποία 
πιθανόν να υπέπεσαν ήταν τα εξής: 

 Συστηματική απουσία  από τον χώρο εργασίας ενώ ήταν κτυπημένη η κάρτα, 
και απουσία από τον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια υπερωριακής 
απασχόλησης.  

 Μη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων του προσωπικού και μη ενημέρωση 
του Οργανισμού για τα πιο πάνω πειθαρχικά παραπτώματα.  

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ του ΚΟΑ επέβαλε ποινές με 
βάση τον πειθαρχικό κωδικα. 

(v) Διορισμός  Γενικής Διευθύντριας.  

Σύμφωνα με τα πρακτικά ημερ. 15.3.2018,  το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε 
να προσφέρει πενταετή διορισμό δια συμβολαίου στη θέση του Γενικού 
Διευθυντή του Οργανισμού στην νυν Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού από 
τις 16 Απριλίου 2018, νοουμένου ότι ο διορισμός θα επικυρωθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο τότε  Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του Οργανισμού αφυπηρέτησε από τον Οργανισμό  στις 1.5.2018.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο με ημερ. απόφασης 4.4.2018 ενέκρινε την απόφαση 
του ΔΣ του Οργανισμού για διορισμό της νυν Γενικής Διευθύντριας του 
Οργανισμού στην αντίστοιχη θέση για περίοδο πέντε ετών από τις 16.4.2018. 

Η Υπηρεσία μας προτίθεται να ελέγξει  τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για 
την εν λόγω πρόσληψη.  

11. Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας.    

Πρόκειται για οφειλές φόρου εισοδήματος, συνολικού ποσού ύψους €254.683, που αφορά 
στα έτη 1999 - 2007, προσώπων που απασχολούνταν στον Οργανισμό. 

Ο Οργανισμός, μετά την έκδοση της φορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας, κατέβαλε στις 
31.10.2012 το οφειλόμενο ποσό των €254.683, χρεώνοντας τα κονδύλια από τα οποία 
πληρώνονταν τα εν λόγω πρόσωπα. Ωστόσο, παρατηρήθηκε και πάλι κατά τον φετινό 
έλεγχο, ότι ο Οργανισμός δεν έχει ανακτήσει κανένα ποσό έναντι του οφειλόμενου ποσού 
εκτός από το ποσό των €36.643, το οποίο βάσει της πληροφόρησης και του 
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επικαιροποιημένου καταλόγου που απέστειλε το Τμήμα Φορολογίας στον Οργανισμό στις 
21.11.2016, είχε  καταβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας και προσωπικά από αριθμό 
υπαλλήλων, δηλαδή έγιναν διπλοπληρωμές.  

Σημειώνεται ότι η σχετική κατάσταση οφειλών οριστικοποιήθηκε το 2012, αφού για τον 
σκοπό αυτό ο Οργανισμός και το Τμήμα Φορολογίας ήταν σε επαφή από το 2007.  

Συναφώς αναφέρεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα αποτελούν 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 Διοικητικών 
Συμβουλίων του Οργανισμού.   

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος: 

 

Κατηγορία  Ποσό 

  € 

Οδοιπορικά  11.376 

ΑΓΟ  245 

Διοικητικό Συμβούλιο  14.529 

Έκτακτος ο οποίος προηγουμένως ήταν με μίσθωση υπηρεσιών  1.399 

Προσωπικό ιδιόκτητων χώρων  2.273 

ΕΣΥΑΑ  144.470 

Εθνική Φρουρά  3.968 

Ιατροί  14.866 

Υπάλληλοι ΚΟΑ εν ενεργεία  10.074 

Συνταξιούχοι ΚΟΑ     7.041 

Ομάδα Στήριξης Ταλέντων  36.356 

Συντηρητές  8.086 

ΣΥΝΟΛΟ  254.683 

Ο Οργανισμός, από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα έχει προβεί σε μια σειρά 
από ενέργειες, για τις οποίες γίνεται εκτενής περιγραφή στην Έκθεσή μας για το 2016, για 
ανάκτηση του οφειλόμενου ποσού, χωρίς όμως αυτό να έχει επιτευχθεί.  

Επίσης, μετά που ο Οργανισμός επανειλημμένα αποτάθηκε προς το Τμήμα Φορολογίας 
σχετικά με το επικαιροποιημένο ύψος της φορολογίας που τελικά θα πρέπει να διεκδικήσει 
από τους οφειλέτες (δεδομένου ότι μέρος των εξόδων κάποιων οφειλετών αποτελούσαν 
οδοιπορικά και θα έπρεπε να παραχωρηθεί κάποια έκπτωση στη φορολογία οπόταν ο 
Οργανισμός ανέμενε τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τα οφειλόμενα ποσά, ούτως ώστε 
να προχωρήσει σε ενέργειες για ανάκτησή τους), το Τμήμα Φορολογίας με επιστολή του 
ημερ. 21.11.2016, απέστειλε τελικά τον πιο πάνω κατάλογο, πληροφορώντας παράλληλα 
τον Οργανισμό, ότι διαπιστώθηκε ότι αριθμός υπαλλήλων είχαν ήδη καταβάλει και οι ίδιοι 
προσωπικά τον φόρο που είχε και ο Οργανισμός καταβάλει, που ανέρχεται στα  €36.643, 
καθώς και ότι, οι φόροι που προκύπτουν με την παραχώρηση 15% στα εισοδήματα που 
είχαν από τον ΚΟΑ οι υπάλληλοι του ΕΣΥΑΑ και της Ομάδας Στήριξης Ταλέντων για τα  
έτη 2000 - 2003, ως δικαιολογημένα έξοδα για την παραγωγή του εισοδήματος τους, 
ανέρχονται στα €15.671.  Ως αποτέλεσμα, συνολικό ποσό ύψους €52.314 θα μεταφερόταν 
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από το Τμήμα Φορολογίας σε μελλοντικές οφειλές του Οργανισμού για σκοπούς  Φόρου 
Εισοδήματος.  

Επισημαίνεται ότι επιπρόσθετα από τις πιο πάνω ενέργειες, με επιστολή της ημερ. 
17.4.2015, προς το ΥΠΠ, η τότε Πρόεδρος του Οργανισμού ζήτησε τη διερεύνηση όλων 
των πτυχών του θέματος, λόγω της σοβαρότητας  και της φύσης του ζητήματος. Το ΥΠΠ 
στην απαντητική επιστολή του ημερ. 9.6.2015 ζήτησε από τον Οργανισμό πλήρη και 
εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων μαζί με όλη τη σχετική αλληλογραφία για την 
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, η οποία και υποβλήθηκε από τον Οργανισμό στις 
27.11.2015, χωρίς όμως, έκτοτε,  να τύχουμε οποιασδήποτε ενημέρωσης.   

Ακολούθως μετά την εξασφάλιση του επικαιροποιημένου καταλόγου, Το ΔΣ σε συνεδρία 
του στις 19.12.2016 αποφάσισε όπως το Λογιστήριο αποστείλει όλα τα στοιχεία στο 
Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού για να αρχίσει η διαδικασία ανάκτησης των 
οφειλόμενων προς τον Οργανισμό ποσών.   

Αφού ακολουθήθηκε μια σειρά ενεργειών που κρίθηκε απαραίτητη, όπως εξασφάλιση 
πληροφόρησης από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικά με τα πρόσωπα στον 
κατάλογο τα οποία δεν βρίσκονταν εν ζωή κ.λπ., ο τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Οργανισμού με επιστολή του ημερ. 25.5.2017 προς τους Νομικούς Συμβούλους του 
Οργανισμού (πρώτος δικηγορικός οίκος), απέστειλε τον ονομαστικό κατάλογο με τα 
αντίστοιχα ποσά οφειλών, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης επικαιροποιημένης 
πληροφόρησης που εξασφαλίστηκε.   

Ωστόσο η σχετική απόφαση του ΔΣ, φαίνεται να λήφθηκε μεταγενέστερα, στη συνεδρία 
του στις 8.6.2017, αλλά και διαφοροποιημένη ως προς τον καθορισμό του δικηγορικού 
γραφείου που θα χειριζόταν το θέμα (δεύτερος δικηγορικός οίκος), και θέτοντας, ακόμη, 
συγκεκριμένους όρους αναφορικά με τη σειρά των ενεργειών και τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί, όπως αποστολή επιστολής προς τους οφειλέτες για ανάκτηση των 
οφειλομένων, εντός τακτού χρονικού διαστήματος και, για όσους δεν ανταποκριθούν 
καταχώρηση αστικής αγωγής ανάκτησης των οφειλομένων, κ.ά. 

Στους όρους που τέθηκαν αναφέρεται επίσης ότι για όλα τα βήματα που λαμβάνονται σε 
σχέση με το πιο πάνω θέμα και την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, να ενημερώνεται ο 
πρώτος πιο πάνω δικηγορικός οίκος καθώς και ότι  κανένα ποσό δεν πρόκειται να 
καταβληθεί από τον Οργανισμό προς τον  δεύτερο πιο πάνω δικηγορικό οίκο, παρά μόνο 
στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτή η είσπραξή τους. 

Το ΔΣ σε επόμενη συνεδρία του στις 29.6.2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων όπως ο 
δεύτερος δικηγορικός οίκος εφοδιάσει το ΔΣ, μέσω του πρώτου οίκου (Νομικοί Σύμβουλοι 
του Οργανισμού), με κατάσταση των ονομάτων των δικηγόρων του που θα χειριστούν τις 
υποθέσεις και να επισυνάψει σύντομο βιογραφικό σημείωμά τους, μαζί με την άδεια 
εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος, τα οποία οι πιο πάνω Νομικοί Σύμβουλοι 
ακολούθως και ζήτησαν με τις επιστολές τους ημερ. 12.6.2017 και 30.6.2017.   

Ο δεύτερος υπό αναφορά δικηγορικός οίκος, με επιστολή του ημερ. 17.7.2017,  προς τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού αναφέρει ότι μέσω των πιο πάνω 
επιστολών του Νομικού Συμβούλου αντιλαμβάνονται ότι οι 75 υποθέσεις που αφορούν 
οφειλόμενους φόρους προς το Τμήμα Φορολογίας ανατίθενται στο δικηγορικό τους 
γραφείο υπό το καθεστώς εξωτερικού συνεργάτη (subcontracting) με τους Νομικούς 
Συμβούλους του Οργανισμού, βάσει της απόφασης του ΔΣ ημερ. 8.8.2017.  Για σκοπούς 
διαφάνειας αλλά και συμμόρφωσης με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016, όπως 
αναφέρεται στην επιστολή, το εν λόγω δικηγορικό γραφείο ζήτησε όπως τους 
διασαφηνισθεί υπό ποιο  καθεστώς ανατίθενται σε αυτούς οι πιο πάνω υποθέσεις και, 
παραπέμποντας στη σύσταση στην παράγραφο 18 (β) της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή 
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για το 2016, αναφέρουν ότι κρίνουν σκόπιμο όπως υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού και 
της δικηγορικής τους εταιρείας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών για τον χειρισμό 
των πιο πάνω υποθέσεων, και για την έγερση οποιωνδήποτε άλλων αστικών αγωγών, 
στην οποία μεταξύ άλλων θα καθορίζεται και η δικηγορική τους αμοιβή.  Νοείται, όπως 
αναφέρεται, ότι για σκοπούς συντονισμού το πρώτο υπό αναφορά δικηγορικό γραφείο 
(Νομικοί Σύμβουλοι του Οργανισμού) θα ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις και την 
εξέλιξή τους. 

Στη συνέχεια, το ΔΣ στη συνεδρία του στις 31.10.2017 εξουσιοδότησε τον Νομικό του 
Σύμβουλο όπως στείλει επιστολή στον δεύτερο υπό αναφορά δικηγορικό οίκο στην οποία 
να ζητείται ενημέρωση για την πρόοδο των υποθέσεων, έτσι ώστε εκεί όπου χρειάζεται να 
ληφθούν μέτρα να αποσταλούν τα αναγκαία διοριστήρια δικηγόρου.  Ως αποτέλεσμα, ο 
Νομικός Σύμβουλος  με επιστολή του ημερ. 16.11.2017 ενημέρωσε τον δεύτερο πιο πάνω 
οίκο για όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ για το πιο πάνω θέμα και ζήτησε όπως 
ενημερωθεί για τον μέχρι τότε χειρισμό και εξέλιξη των υποθέσεων εκ μέρους του ΔΣ του 
Οργανισμού εντός επτά ημερών.  

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η μη συμμόρφωση θα θεωρηθεί ως απροθυμία από 
μέρους τους για να χειριστούν τις υποθέσεις αυτές και θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα που τους έχουν αποσταλεί με σκοπό το διορισμό άλλου δικηγορικού 
γραφείου για να χειριστεί τις υποθέσεις αυτές. 

Επίσης στην ίδια επιστολή τονίστηκε ότι δεν θα συνομολογηθεί ξεχωριστή σύμβαση 
συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Δικηγορικού Γραφείου και ότι για την εξέλιξη 
της κάθε υπόθεσης θα ενημερώνεται ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, εφόσον 
θεωρείται ότι τα διοριστήρια δικηγόρου αποτελούν νομικό έγγραφο συμφωνίας μεταξύ του 
Οργανισμού και του Δικηγορικού Γραφείου για λήψη δικαστικών μέτρων εκ μέρους του 
Οργανισμού εναντίον των χρεωστών που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους. 

Παρά τις πιο πάνω ενέργειες, και παρά το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έχει ενημερωθεί 
μέχρι σήμερα σχετικά με την εξέλιξη των υποθέσεων σύμφωνα με την επιστολή των 
Νομικών Συμβούλων του Οργανισμού ημερ. 16.11.2017, εντούτοις όπως μας αναφέρθηκε 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, ο Οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία για 
ετοιμασία συμφωνητικού εγγράφου μεταξύ του Οργανισμού και  του δεύτερου υπό 
αναφορά οίκου, το οποίο θα διέπει τους όρους της σύμβασης για το χειρισμό των πιο 
πάνω υποθέσεων.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι, πέραν της μεγάλης 
καθυστέρησης που εξακολουθεί να σημειώνεται στη λήψη μέτρων για ανάκτηση των εν 
λόγω οφειλών, για την απόφαση για επιλογή της πιο πάνω δικηγορικής εταιρείας δεν 
ακολουθήθηκαν οι συστάσεις μας, που επανειλημμένα η Υπηρεσία μας μέσω των 
Εκθέσεών της υπέβαλε προς τον Οργανισμό, αναφορικά  με την ανάθεση νομικών 
υπηρεσιών (εκτενής περιγραφή του θέματος και των συστάσεων μας γίνεται στην 
παράγραφο 19 της παρούσας Έκθεσης), οι οποίες έγιναν και  στη βάση της εγκυκλίου του 
Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 ημερ. 27.4.2016, ενώ παράλληλα παρατηρείται μία 
σύγχυση σε σχέση με τους ρόλους του Νομικού Συμβούλου και της δικηγορικής εταιρείας 
στην οποία ανατέθηκε ο χειρισμός των υποθέσεων, καθώς και με την αμοιβή των 
δευτέρων.  

Συστάσεις: 

(α)  Θα πρέπει να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για άμεση ανάκτηση των οφειλόμενων 
ποσών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Αναμένεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για 
τους λόγους της απόφασης του ΔΣ για απευθείας ανάθεση των υποθέσεων των 
φορολογιών 1999-2007 σε συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία και χωρίς εκ των προτέρων 
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να συμφωνηθεί, ή να είναι γνωστή μέχρι και σήμερα, η αντίστοιχη αξία του έργου,  καθώς 
επίσης και για τις οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες στις οποίες ο Οργανισμός έχει 
προβεί σε σχέση με το θέμα.  

(β)   Για τους οφειλέτες οι οποίοι εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό ή 
είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού, θα πρέπει να εξεταστεί, το συντομότερο δυνατό, 
σοβαρά το ενδεχόμενο για σταδιακή, τουλάχιστον, αποκοπή από την αντίστοιχη μηνιαία 
μισθοδοσία.   

(γ)   Αναφορικά με τη διερεύνηση όλων των πτυχών του θέματος που ανέλαβε το ΥΠΠ, 
μετά από σχετικά στοιχεία που απέστειλε για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός στις 
27.11.2015, ζητήσαμε ενημέρωση κατά πόσο η σχετική διερεύνηση ολοκληρώθηκε, και σε 
τέτοια περίπτωση, για τα αποτελέσματα που προέκυψαν και κατά πόσο σε αυτά γίνεται 
οποιαδήποτε αναφορά για απόδοση ευθυνών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι οι υποθέσεις δόθηκαν στο δεύτερο 
πιο πάνω δικηγορικό γραφείο για άμεση ανάκτηση των οφειλόμενων, ενημερώνοντάς μας 
παράλληλα για τις αμοιβές που συμφωνήθηκαν, ανάλογα με την κατηγορία των 
υποθέσεων, και που είναι σύμφωνα, όπως μας ανέφερε, με το Άρθρο 6 της Συμφωνίας 
Παροχής Νομικών Υπηρεσιών. Εύλογα τίθεται το ερώτημα πότε υπογράφηκε η πιο πάνω 
Συμφωνία.  

12.   Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

(α)  Γενικά. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν ληφθεί ή/και δρομολογηθεί μέτρα 
βελτίωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου και την προώθηση υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, 
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)  Ευθύνη του Οργανισμού για τη διασφάλιση εφαρμογής αποδοτικού και 
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Δεδομένου ότι για το 2017 
παραχωρήθηκε στον Οργανισμό κρατική χορηγία συνολικού ύψους €28 εκ., που αποτελεί 
περίπου το 90% των εσόδων του Οργανισμού (η παράγραφος 3 (α) της παρούσας 
Έκθεσης είναι σχετική), επισημαίνουμε την ευθύνη του έχει ο Οργανισμός, ως λήπτης 
κρατικής χορηγίας, για την διασφάλιση της εφαρμογής ενός αποδοτικού και 
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η διαχείριση της 
κρατικής χορηγίας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν και 
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, είναι σοβαρές και θα πρέπει ο ΚΟΑ να καταβάλει 
μεγαλύτερες προσπάθειες για βελτίωση της διαχείρισης του Οργανισμού και ει δυνατόν την 
απάλειψη των  αδυναμιών που παρατηρήθηκαν.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξεταστεί 
από τον Οργανισμό, το ενδεχόμενο, δημιουργίας Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από το 
ΔΣ απευθείας, το οποίο βάσει ετήσιου προγράμματος να  διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους 
για να διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, να εντοπίζει τυχόν αδυναμίες 
στην οργάνωση, ή στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, σφάλματα 
και παραλείψεις καθώς και την ύπαρξη τυχόν ατασθαλιών.  Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι 
διαπιστώσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιούνται υπό μορφή 
εκθέσεων στο ΔΣ για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών και βελτιωτικών μέτρων. Με 
αυτό τον τρόπο, το ΔΣ θα έχει στη διάθεση του ένα ανεξάρτητο τμήμα το οποίο θα ελέγχει 
την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης του 
Οργανισμού. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι Ο Οργανισμός αγοράζει υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου και διενεργούνται ανεξάρτητοι έλεγχοι, οι οποίοι εξετάζονται από την 
Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ. Όπως επίσης μας πληροφόρησε, στα πλαίσια αναθεώρησης 
της δομής του Οργανισμού θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας τμήματος εσωτερικού 
ελέγχου αντί αγοράς υπηρεσιών που ισχύει σήμερα. 

(γ)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  Από επιθεώρηση που διενεργήθηκε από την 
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2013, διαπιστώθηκε ότι δεν 
προτάθηκαν διορθωτικές ενέργειες από τον Οργανισμό για την άρση των καταγραμμένων 
στην υπό αναφορά επιθεώρηση μη συμμορφώσεων με αποτέλεσμα να μην επανεκδοθούν 
τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία έληξαν στις 29.11.2013.  

Παρότι η μελέτη της νέας οργανωτικής δομής ολοκληρώθηκε στις 28.12.2015 και το ΔΣ με 
απόφασή του στην 3η συνεδρία του ημερ. 19.1.2016 ενέκρινε τη συνέχιση της εφαρμογής 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ωστόσο δεν έχουν γίνει οι οποιεσδήποτε 
διορθωτικές ενέργειες για άρση των μη συμμορφώσεων και για εξασφάλιση πιστοποίησης 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  

Παρόλο που, επί σειρά ετών, η Υπηρεσία μας συστήνει την προώθηση, το συντομότερο 
δυνατό, διορθωτικών ενεργειών του Οργανισμού για εξασφάλιση πιστοποίησης του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την άρση των μη συμμορφώσεων, εντούτοις όπως 
διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχο, δεν επιτεύχθηκε πρόοδος επί του θέματος, ενώ 
εξακολουθεί να παρατηρείται ότι η τελευταία φορά που το θέμα συζητήθηκε από το ΔΣ 
ήταν στις 19.1.2016.  Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη Έκθεσή μας για το έτος 2016, 
εκφράσαμε τη διαφωνία μας σχετικά με την άποψη που εκφέρατε στην απαντητική 
επιστολή σας ημερ. 9.6.2017, ότι δηλαδή υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού και 
δυστοκία στο να εξευρεθεί άτομο το οποίο θα αναλάβει την εξασφάλιση λειτουργίας, 
εφαρμογής και παρακολούθησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και τονίσαμε ότι 
ο Οργανισμός θα έπρεπε να λάβει μέτρα, ώστε να συμμορφωθεί πλήρως. 

Σύσταση: Επαναλαμβάνεται η αναγκαιότητα προώθησης από τον Οργανισμό των 
κατάλληλων ενεργειών προς συμμόρφωση για εξασφάλιση πιστοποίησης του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. 

Παρά την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, και παρά τη διαφωνία μας σχετικά με 
την άποψη που εκφράστηκε στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, 
ωστόσο ο Πρόεδρος του Οργανισμού εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη κατάλληλου προσωπικού το οποίο θα μπορούσε παράλληλα με τη διεκπεραίωση 
των καθηκόντων του να αναλάβει και το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.  Ευελπιστεί, 
ωστόσο, όπως μας ανέφερε, ότι με την εφαρμογή της νέας δομής ο Οργανισμός να 
μπορέσει να εξασφαλίσει και το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει και 
την Πιστοποίηση ISO 9001. 

(δ)  Χρεώστες – Αθλητικοί Φορείς:  

(i) Γενικά.  Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με τους χρεώστες του 
ΚΟΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν, και αρκετά από αυτά να διαιωνίζονται, είτε 
επειδή δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε τα προβλήματα να 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά,  είτε επειδή ορισμένα μέτρα για τα 
οποία, κατά καιρούς λαμβάνεται απόφαση , δεν εφαρμόζονται ή και ακόμα, 
εγκαταλείπονται στην πορεία τους.   

(ii) Ύψος οφειλών. Οι αθλητικοί φορείς στις 31.12.2017 όφειλαν στον Οργανισμό 
ποσό ύψους €3.590.953 (€3.230.513 το 2016), κυρίως για δικαιώματα χρήσης 
και άλλα έξοδα των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων του Οργανισμού.  
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(iii) Αποφάσεις ΔΣ και μέτρα διαχείρισης των οφειλών αθλητικών φορέων. Το 
ΔΣ σε συνεδρία του στις 7.4.2015 αποφάσισε μεταξύ άλλων, μέσω της 
εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής, την αύξηση των δικαιωμάτων 
χρήσης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων και την κατάργηση της αποκοπής του 10% 
μία φορά τον χρόνο για παλιές οφειλές αθλητικών φορέων.  Στις 29.9.2015, 
αποφάσισε  την παραχώρηση πίστωσης από 30 ημέρες, που είχε αρχικά 
αποφασίσει κατά τη συνεδρία του στις 7.4.2015, σε 60 ημέρες, σε όλους τους 
χρήστες για αποπληρωμή των οφειλών τους, διαφορετικά θα απαγορεύεται η 
χρήση των χώρων μέχρι τη διευθέτηση των οφειλών. Ωστόσο, η δεύτερη 
απόφαση δηλαδή για παραχώρηση 60 ημερών πίστωσης για αποπληρωμή των 
οφειλών και η απαγόρευση χρήσης των χώρων δεν εφαρμόστηκε, και οι 
χρεώστες από τις 31.12.2015 (€2.663.703) αυξήθηκαν στις 31.12.2016 κατά 
€566.810 (ποσοστό αύξησης 21,3%), και από τις 31.12.2016 (€3.230.513) 
αυξήθηκαν στις 31.12.2017 κατά €360.440 (ποσοστό αύξησης 11,2%), αντί να 
μειωθούν. Επιπρόσθετα παρά τη σύσταση της Υπηρεσίας μας για επαναφορά 
της αποκοπής σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% μέχρι την λήψη τελικών 
αποφάσεων από το ΔΣ, η επαναφορά δεν έγινε κατά τη διάρκεια του 2016 με 
αποτέλεσμα να μη γίνουν αποκοπές από τις χορηγίες. Αν ο Οργανισμός 
επανέφερε την αποκοπή έστω του 10% μία φορά τον χρόνο για διευθέτηση των 
προηγούμενων οφειλών των αθλητικών φορέων, από την ημερομηνία 
υιοθέτησης της νέας τιμολογιακής πολιτικής την 1.7.2015, ο Οργανισμός κατά τη 
διάρκεια του 2016 θα εισέπραττε περίπου το ποσό των €877.000, έναντι των 
οφειλών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού στην απαντητική 
επιστολή του ημερ. 9.6.2017, οι εργασίες της Ad-Hoc Επιτροπής 
ολοκληρώθηκαν. Η Επιτροπή αυτή είχε συσταθεί εντός του 2016 και είχε ως 
στόχο να προτείνει ρυθμίσεις προς εξόφληση των οφειλών. Ως εκ τούτου, η 
διαχείριση των χρεωστών, πλέον, γίνεται στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ. 

Στα πλαίσια της διαχείρισης αυτής, οι χρεώστες από τις 31.12.2016 
(€3.230.513) αυξήθηκαν αντί να μειωθούν κατά €360.440 (ποσοστό αύξησης 
11,2%). Επιπρόσθετα, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Υπηρεσίας μας 
για επαναφορά της αποκοπής από την επιχορήγηση, σε μεγαλύτερο ποσοστό 
από το 10%, μία φορά το χρόνο για παλιές οφειλές αθλητικών φορέων, η 
επαναφορά δεν έχει γίνει ακόμη. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 
ημερ. 29.9.2015, παραχωρείται πίστωση 60 ημερών σε όλους τους αθλητικούς 
φορείς για αποπληρωμή των οφειλών τους, διαφορετικά απαγορεύεται η χρήση 
των χώρων μέχρι τη διευθέτηση των οφειλών, κάτι που επίσης δεν εφαρμόζεται. 
Η διαχρονική θέση του Οργανισμού, είναι ότι εφόσον είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη του αθλητισμού, δεν μπορεί να εφαρμόσει ακραία μέτρα είσπραξης 
των οφειλών, αφού όλα τα σωματεία ενδεχομένως να τεθούν υπό διάλυση. 

Όπως αναφέρουμε και στην προηγούμενη ΄Εκθεσή μας για το έτος που έληξε 
στις 31.12.2016, μετά από συζήτηση που έγινε το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 
9.1.2017 αποφάσισε να κληθούν σε συνάντηση με την Υπηρεσία του 
Οργανισμού τα 15 τμήματα σωματείων με τα μεγαλύτερα χρέη για συζήτηση του 
τρόπου αποπληρωμής. Στις 17.11.2017, με σημείωμα προς το ΔΣ, ο Λογιστής 
του Οργανισμού ενημέρωσε ότι είχαν γίνει συναντήσεις με τους δεκατρείς από 
τους δεκαπέντε μεγαλύτερους χρεώστες. Μέσα από τις συναντήσεις έχει 
διαφανεί ότι γενικά υπάρχει μια αδυναμία ή απροθυμία των σωματείων να 
πληρώνουν προς τον Οργανισμό τα έξοδα χρήσης των χώρων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι οφειλές αυτών των σωματείων οι οποίες στις 31.12.2016 
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ανέρχονταν σε €1.934.500 αυξήθηκαν κατά 15% και στις 31.12.2017 ανέρχονται 
σε €2.233.267. 

H διαχρονική αύξηση των υπολοίπων των χρεωστών καταδεικνύει την απουσία 
μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης και εκθέτει τις αποφάσεις των 
εκάστοτε ΔΣ του Οργανισμού, αναφορικά με τη διαχείριση των χρεωστών. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η αποκοπή από την επιχορήγηση, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, έναντι των παλαιών οφειλών των αθλητικών 
φορέων, πρέπει να επανέλθει ως ελάχιστο μέτρο για την ανάκτηση έστω 
κάποιων από τα οφειλόμενα ποσά. Αντιλαμβανόμαστε τη θέση του Οργανισμού 
ως αρωγό του αθλητισμού, αλλά η πιθανή διάλυση των σωματείων σε 
περίπτωση ακραίων μέτρων είσπραξης δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία. 
Επαναλαμβάνουμε ότι ο Οργανισμός χρειάζεται απαραιτήτως να καθορίσει 
άμεσα, ομοιόμορφη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την είσπραξη όλων των 
χρεωστών είτε περιλήφθηκαν στην πρόβλεψη, είτε όχι, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων, και την ευρωστία των χρεωστών. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει 
να περιλαμβάνει και τη λήψη νομικών μέτρων. Επίσης, ο Οργανισμός θα πρέπει 
να προβαίνει σε διαγραφές χρεωστών όταν όντως δεν υπάρχει περίπτωση 
ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού και θα πρέπει, στο μέλλον να καταστήσει 
σαφές ότι οι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να πληρώνουν για τη χρήση που 
κάνουν και όσοι δεν πληρώνουν να μην έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
τους ιδιόκτητους χώρους του Οργανισμού. 

(ε)  Χρεώστες μισθώσεων – Διάφοροι (αρ. λογαριασμού 30.010.030). Ο πιο πάνω 
λογαριασμός περιλαμβάνει διάφορους χρεώστες μισθώσεων, και το υπόλοιπο του στις 
31.12.2017 ανερχόταν στις €137.030, από το οποίο ποσό ύψους €77.425 αφορά στα έτη 
2007 – 2016. Επαναλαμβάνεται ότι βάση των προνοιών συμβολαίων μισθώσεων, τα 
μισθώματα θα πρέπει να πληρώνονται στην αρχή κάθε έτους και ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
επιτρέπει παράταση χρόνου, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, σε τέτοια όμως περίπτωση ο 
μισθωτής θα καταβάλλει το εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας ετησίως. Διαπιστώθηκε και 
πάλι ότι, ο Οργανισμός ουδέποτε έχει επιβάλει τόκους για τα καθυστερημένα χρέη. Το 
πρόβλημα εξακολουθεί να μην έχει λυθεί μέχρι σήμερα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο 
Οργανισμός θα ζητούσε από τον προγραμματιστή να αναβαθμίσει το σύστημα για να 
καταστεί δυνατή η επιβολή επιτοκίου. Επιπρόσθετα όπως έχουμε αναφέρει και σε 
προηγούμενες επιστολές, δεν υπάρχουν στον Οργανισμό διαδικασίες για παρακολούθηση 
των χρεωστών σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται το ρόλο του Οργανισμού ως αρωγό του 
αθλητισμού, αλλά επισημαίνει ότι αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για την μη ύπαρξη διαδικασιών για τη συνεχή παρακολούθηση και την έγκαιρη 
λήψη αποτελεσματικών μέτρων για ανάκτηση των χρεωστών. Επαναλαμβάνουμε την 
εισήγηση μας όπως το ΔΣ εξετάσει όλες τις περιπτώσεις και αφενός να εντατικοποιήσει τις 
προσπάθειες για λήψη μέτρων (συμπεριλαμβανομένων) νομικών για είσπραξη, και 
αφετέρου να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση τον τόκο που προβλέπεται στα συμβόλαια 
μισθώσεων. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί τους παλιούς χρεώστες 
τόσο σε αθλητικούς όσο και σε μη αθλητικούς φορείς και να διατηρεί καταστάσεις για το 
ποιοι από αυτούς βρίσκονται στους νομικούς συμβούλους. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει 
να παρακολουθούνται τακτικά από το αρμόδιο προσωπικό και όπου κρίνεται απαραίτητο 
σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
εξετάζει τακτικά ποιοι χρεώστες θα πρέπει να σταλούν στους νομικούς συμβούλους. 
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Όσο αφορά στην πιο πάνω σύστασή μας, καθώς και όσο αφορά στη σύσταση στην 
παράγραφο (δ) πιο κάτω, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι 
προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού και ότι σε περίπτωση 
ακραίων μέτρων είσπραξης πολλά αθλήματα θα αναστείλουν την ανάπτυξή τους.  Ωστόσο 
τονίζουμε και πάλι ότι οι θέσεις αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν δικαιολογία για μη 
εφαρμογή μέτρων είσπραξης των χρεωστών και αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα 
συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας.  

(ζ)  Μητρώο έργων.  Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, εξακολουθεί να τηρείται το 
χειρόγραφο μητρώο έργων παράλληλα με το μηχανογραφημένο, αφού σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το μηχανογραφημένο μητρώο παρουσιάζει ακόμη λάθη. Παρόλο που στην 
απαντητική επιστολή σας ημερ. 9.6.2017, μας πληροφορήσατε ότι το πρόβλημα 
αναμενόταν να διορθωθεί μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης του λογιστικού συστήματος, 
εντούτοις, αυτό δεν είχε επιτευχθεί. 

Σύσταση: Το πρόβλημα χρειάζεται να επιλυθεί άμεσα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, για 
αποφυγή της παράλληλης τήρησης δύο μητρώων, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα και την 
εξοικονόμηση εργασιακού χρόνου.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί 
με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. 

13.  Επιχορηγήσεις αθλητικών και άλλων  φορέων.  

Κατά το 2017 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες, σωματεία και άλλους φορείς 
επιχορηγήσεις ύψους €10,8 εκ., σε σύγκριση με €9,5 εκ. το 2016.  

(α) Ομοσπονδίες. Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 παραχωρήθηκε στις ομοσπονδίες 
συνολική επιχορήγηση ύψους €6 εκ., σε σύγκριση με €5,4 εκ. το 2016. 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα «πλαίσιο αποδέσμευσης χορηγιών», σύμφωνα με το οποίο 
όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν ετήσιους προϋπολογισμούς για έγκριση, και 
μετέπειτα, για την αρχική αποδέσμευση χορηγιών, να υποβάλουν μη ελεγμένη συνολική 
κατάσταση εξόδων/εσόδων του προηγούμενου έτους, ενώ για την αποδέσμευση των 
επόμενων δόσεων απαιτείται η υποβολή καταστάσεων εξόδων/εσόδων του έτους, καθώς 
και συμπληρωμένα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου από τις ομοσπονδίες.  Επιπρόσθετα, 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με το πλαίσιο, η αποδέσμευση των χορηγιών γίνεται προκαταβολικά και διεξάγεται εκ των 
υστέρων έλεγχος από τον Οργανισμό. Αναφέρεται ότι για πρώτη φορά το έτος 2016, 
δημιουργήθηκε ομάδα ελέγχου η οποία απαρτίζεται από άτομα του λογιστηρίου του 
Οργανισμού με σκοπό τους επί τόπου ελέγχους στις  μεγαλύτερες Ομοσπονδίες των 
καταστάσεων εξόδων/εσόδων που του αποστέλλονται.  Σύμφωνα με στοιχεία που τηρεί ο 
Οργανισμός, από τις 29 μεγαλύτερες Ομοσπονδίες, ο Οργανισμός πραγματοποίησε επί 
τόπου ελέγχους, το έτος 2017, στις 25 από αυτές, 2 με 3 φορές μέσα στο έτος.  Ωστόσο η 
μη δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό περιορίζει, κατά την άποψή 
μας,  τον εκτενέστερο ετήσιο επί τόπου έλεγχο σε όλες τις Ομοσπονδίες, δηλαδή και στις 
μικρότερες, οι οποίες αριθμητικά αποτελούν και τις περισσότερες Ομοσπονδίες, 
ανεξάρτητα με το εάν επιχορηγούνται με μικρότερα ποσά από τον Οργανισμό.  

(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο. Ο διαχειριστικός έλεγχος των 
ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο μετά από προκήρυξη 
προσφορών, με ισχύ από 7.10.2014, για διάρκεια 48 μηνών.  Μέχρι την 
ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, ο 
ελεγκτικός οίκος είχε ελέγξει από το σύνολο των 82 ομοσπονδιών, 66 
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ομοσπονδίες (συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Ολυμπιακών, της 
Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων και της 
Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών), για διαφορετικά έτη την κάθε μία, που 
καλύπτουν την περίοδο 2009-2015. Συναφώς αναφέρεται ότι, 2 Ομοσπονδίες 
για τις οποίες προκύπτει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με τον ελεγκτικό οίκο 
στον οποίο ανατέθηκε ο έλεγχος, μετά από απόφαση του ΔΣ στις 25.11.2014, 
ελέγχονται εσωτερικά από τον Οργανισμό. 

 Για 14 ομοσπονδίες δεν διεξήχθη κανένας έλεγχος, λόγω του ότι 4 από αυτές 
δεν επιχορηγoύνται από τον Οργανισμό σε σταθερή βάση, υπάρχουν 3 νέες 
ομοσπονδίες οι οποίες επιχορηγήθηκαν από τον Οργανισμό για πρώτη φορά το 
2016 και 4 νέες οι οποίες επιχορηγήθηκαν για πρώτη φορά το 2017, 2 
επιχορηγούνται μόνο για ειδικούς σκοπούς και 1 ελέγχεται από την Υπηρεσία 
μας.  

 Τον Ιούνιο του 2016 ο ελεγκτικός οίκος ετοίμασε έκθεση με τα κυριότερα 
ευρήματα του Οικονομικού και Διαχειριστικού ελέγχου των αθλητικών φορέων 
τα σημαντικότερα των οποίων και για τα οποία δεν έχει παρατηρηθεί βελτίωση, 
αναφέρονται πιο κάτω: 

 Πολιτική ζήτησης και αξιολόγησης προσφορών. Παρατηρήθηκαν αγορές 
χωρίς τη ζήτηση προσφορών, από τις οποίες αρκετές περιπτώσεις αφορούν 
στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και σε πολλές περιπτώσεις οι όροι 
συνεργασίας με το ταξιδιωτικό γραφείο δεν είναι διαθέσιμοι γραπτώς. 

 Θέματα μισθοδοσίας και συμφωνίες μόνιμου προσωπικού. Παρατηρήθηκε 
έλλειψη επίσημων όρων εργοδότησης, καθηκόντων και υποχρεώσεων μόνιμου 
προσωπικού και του εργοδότη. 

 Θέματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και ΔΣ.  Τα πρακτικά δεν ήταν 
πάντα υπογραμμένα. 

 Σύσταση Επιτροπών/πρακτικά. Ορισμένες Ομοσπονδίες δεν έχουν 
προχωρήσει στη σύσταση επιτροπών που προνοούνται στο καταστατικό τους 
και υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρόλο που έχουν συσταθεί δεν τηρούνται 
πρακτικά για τις συνεδριάσεις τους. 

 Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.  Υπήρξαν περιπτώσεις όπου μέλη του 
ΔΣ είχαν συγγενικές σχέσεις με αθλητές που λάμβαναν επιχορήγηση ή/και 
συγγενικά τους πρόσωπα είχαν οικονομικά οφέλη από την Ομοσπονδία. 

 Έσοδα – Καταχώρηση στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων. Υπήρξαν αρκετές 
περιπτώσεις αθλητικών φορέων όπου τα έσοδα τους δεν δηλώνονταν στις 
καταστάσεις εξόδων/εσόδων με βάση τις οδηγίες του ΚΟΑ. 

 Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές.  
Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν ξεκάθαρα κριτήρια για την 
επιλογή των συμμετεχόντων σε αποστολές στο εξωτερικό. 

 Σχεδιασμός κινήτρων αθλητών.  Σε κάποιες περιπτώσεις τα σχέδια κινήτρων 
δεν ήταν ξεκάθαρα ή δεν τα υπέβαλλαν για ενημέρωση του ΚΟΑ ή δεν 
τηρούσαν υποστηρικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία για την κατηγοριοποίηση ή 
ο υπολογισμός δεν ήταν πάντα σύμφωνα με το σχεδιασμό. 

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα του ελεγκτικού οίκου, ενώ σε γενικές 
γραμμές φαίνεται να υπάρχει βελτίωση σε αρκετές Ομοσπονδίες, 
παρατηρούνται όμως κάποια επαναλαμβανόμενα θέματα, για τα οποία δεν 
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έχουν ληφθεί ικανοποιητικά βελτιωτικά μέτρα, για κάποια από τα οποία 
περαιτέρω εμπλοκή του ΚΟΑ θα βοηθήσει στην επίλυση/βελτίωση τους.   

Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ.  9.6.2017, 
η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού καλεί τις Ομοσπονδίες και συζητά μαζί 
τους τρόπους βελτίωσης των αδυναμιών που παρατηρούνται.  

Σύσταση:  Δεδομένου ότι οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτικό 
οίκο παρακολουθούνται πλέον από τον Οργανισμό και γίνονται οι ανάλογες 
συστάσεις στις Ομοσπονδίες, η Υπηρεσία μας αναμένει ότι οι αδυναμίες αυτές 
δεν θα επαναληφθούν και θα προωθηθούν οι σχετικές βελτιώσεις. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο Οργανισμός θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να 
εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αποκοπών από τις χορηγίες, στη βάση 
συγκεκριμένων παραμέτρων, οι οποίες θα πρέπει να καθοριστούν από τον 
Οργανισμό, για τις περιπτώσεις όπου οι Ομοσπονδίες δεν συμμορφώνονται με 
τις υποδείξεις του ελεγκτικού οίκου. 

Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, εντός του 2017 ο 
ελεγκτικός οίκος προέβη στον έλεγχο ακόμη τεσσάρων Ομοσπονδιών για το 
έτος 2015, και συγκεκριμένα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας  
Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, της 
Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου και της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Μπάτμιντον. 

Ανάμεσα στα επαναλαμβανόμενα ευρήματα του ελεγκτικού οίκου για αυτές τις 
Ομοσπονδίες είναι και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξακολουθούν είτε να μην 
συνάπτονται καθόλου συμβόλαια εργοδότησης (ή συμφωνίες συνεργασίας στην 
περίπτωση αγοράς υπηρεσιών), είτε αυτά να είναι ελλιπή, όσον αφορά στην 
εργοδότηση εποχιακού προσωπικού, ομοσπονδιακών προπονητών, ή άλλου 
εγκεκριμένου προσωπικού των Ομοσπονδιών.  Ενώ οι τρεις από τις τέσσερεις 
πιο πάνω ομοσπονδίες συμφώνησαν με τις σχετικές παρατηρήσεις των 
Ελεγκτών και στην απάντηση τους δεικνύουν την πρόθεσή τους για 
συμμόρφωση, εντούτοις εντύπωση προκαλεί η απαράδεκτη απάντηση της 
Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου προς τις παρατηρήσεις του 
ελεγκτικού οίκου αναφορικά με το θέμα της μη σύναψης προσωπικών 
συμβολαίων με τους εργοδοτούμενους της Ομοσπονδίας, η οποία αναφέρει ότι 
στάλθηκε από την ίδια επιστολή προς τον ΚΟΑ υποστηρίζοντας ότι η συλλογική 
σύμβαση αντικαθιστά τα ξεχωριστά συμβόλαια και θεωρεί ότι το θέμα έχει λήξει. 
Το θέμα αυτό αναλύεται εκτενώς στην παράγραφο (iii) πιο κάτω, με θέμα 
«Συμβόλαια προσωπικού που επιχορηγείται». 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι μέσα από τον Κώδικα 
Χρηστής Διοίκησης, ο οποίος έχει ετοιμαστεί από τον Οργανισμό, δεν 
προβλέπεται επιβολή ποινών σε Ομοσπονδίες. Όπως μας ανέφερε, το είδος 
των ποινών που θα επιβάλλονται θα προσδιοριστεί από το Δ.Σ. του ΚΟΑ.  

(ii) Πρότυπο Kαταστατικό ομοσπονδιών και εισαγωγή Κώδικα Χρηστής 
Διακυβέρνησης Αθλητικών Ομοσπονδιών. Όπως μας αναφέρθηκε 
παλαιότερα, ο Οργανισμός θα προχωρούσε  στην ετοιμασία εγγράφου 
ελάχιστων απαιτήσεων οι οποίες θα περιλαμβάνονταν στα καταστατικά των 
Ομοσπονδιών. Το έγγραφο αυτό, του οποίου η ετοιμασία χρονολογείται, δεν 
φαίνεται να ολοκληρώθηκε ποτέ. Όπως πληροφορηθήκαμε το εν λόγω έγγραφο 
αναμένεται να αντικαταστήσει ο Κώδικας Χρηστής Διακυβέρνησης για τις 
Αθλητικές Ομοσπονδίες, o οποίος έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με τον 
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Ακαδημαϊκό Χρίστο Αναγνωστόπουλο. Στην 14η συνεδρία του, ημερ. 19.3.2018,  
το  ΔΣ ενέκρινε τον υπό αναφορά Κώδικα και αποφάσισε όπως στις 2.5.2018 
δοθεί το τελικό κείμενο στις Ομοσπονδίες, στις 4.5.2018 γίνει 
παρουσίαση/ενημέρωση του Κώδικα στις Αθλητικές Ομοσπονδίες από τον 
ΚΟΑ, την 1.7.2018 να αρχίσει η εφαρμογή του από τις Ομοσπονδίες, την 
1.1.2019 να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των Ομοσπονδιών με τον Κώδικα, και 
την 1.1.2020 να σταλεί επιστολή προς τις Ομοσπονδίες ότι θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος με επιπτώσεις ή επιβραβεύσεις για κάθε Ομοσπονδία.   

Τα κύρια θέματα που περιέχει ο Κώδικας τοποθετούνται κάτω από πέντε 
ενότητες: Διαφάνεια, Δημοκρατικές Διαδικασίες, Λογοδοσία και Έλεγχος και 
Κοινωνική Ευθύνη.  Τα θέματα κάτω από τις ενότητες αυτές είναι κατά σειρά τα 
εξής:   

 Στρατηγικό Σχέδιο   

 Πρόσβαση και Επικοινωνία  

 Προσόντα και σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 Πρακτικά και Ετήσιες Εκθέσεις Οργάνων 

 Γενική Συνέλευση, Εκλογή και Σύσταση ΔΣ 

 Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Εναρμονισμός Σωματείων – Μελών με Στρατηγική Ομοσπονδίας 

 Ενεργή Συμμετοχή και Υποστήριξη Εσωτερικών Ενδιαφερόμενων 

 Υποχρεώσεις και καθήκοντα Μελών ΔΣ 

 Σύγκρουση Συμφερόντων 

 Έλεγχος, απόδοση και αναγνώριση κινδύνων 

 Κώδικας δεοντολογίας και πολιτική καταγγελιών 

 Υγιής Αθλητισμός 

 Κοινωνικό – περιβαλλοντική μέριμνα 

 Εκπαίδευση και συνεργασίες 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του Κώδικα παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 Ενώ στην απόφαση του ΔΣ, ημερ. 19.3.2018, αναφέρεται ότι θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος με επιπτώσεις ή επιβραβεύσεις για κάθε 
Ομοσπονδία σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω Κώδικα, εντούτοις οι 
επιπτώσεις και επιβραβεύσεις δεν έχουν προσδιοριστεί,  ως προς το ποιες 
θα είναι και πώς θα εφαρμόζονται στην πράξη, και ως εκ τούτου δεν έχουν 
καταγραφεί στον Κώδικα. Ο προκαθορισμός τους, κατά την άποψή μας, 
θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αμεροληψία, αλλά 
και τη χρηστή διοίκηση μεταξύ των Ομοσπονδιών, εκ μέρους του ΚΟΑ, 
χωρίς να επιτρέπεται τυχόν ειδική ή προνομιακή μεταχείριση σε κάποιες 
Ομοσπονδίες.  

 Στο σημείο «Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» του Κώδικα, 
αναφέρεται ότι η μέγιστη διάρκεια των συνεχόμενων θητειών και 
ανεξαρτήτως ιδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα υπερβαίνει τα 10 
έτη. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η πιο πάνω μέγιστη διάρκεια που 
καθορίστηκε είναι εξαιρετικά μεγάλη. Για παράδειγμα, ο περί Ορισμένων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 
Συμβουλίων) Νόμο του 1988 (Ν.149 (Ι)/1988), στον οποίο Νόμο εμπίπτει 
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και ο ΚΟΑ, καθορίζει ότι η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των 
καθορισμένων από τον νόμο, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δεν 
θα υπερβαίνει τους 30 μήνες, με μέγιστο δύο συνεχόμενες θητείες στον 
ίδιο οργανισμό. Θεωρούμε συνεπώς ότι η διάρκεια των δέκα ετών που 
καθορίστηκε, δεν διασφαλίζει την εξάλειψη, ή όσο το δυνατό, την 
ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων 
εντός των Ομοσπονδιών, και ότι η διάρκεια αυτή θα πρέπει να μειωθεί. 

 Στον Κώδικα θα πρέπει να καταγραφούν, αφού πρώτα καθοριστούν, η 
διαδικασία και προϋποθέσεις, για τυχόν αναθεώρηση του, η οποία πάντα 
θα πρέπει να στοχεύει στην πιο εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική 
λειτουργία των Ομοσπονδιών, με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος. 

Σύσταση: Αναμένεται ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία 
έχουν τεθεί από το ΔΣ του Οργανισμού, για εφαρμογή του Κώδικα από 
όλες τις Ομοσπονδίες, αφού προκαθοριστούν και καταγραφούν στον 
Κώδικα οι επιπτώσεις για όσες Ομοσπονδίες δεν ανταποκριθούν στις 
πρόνοιες του. Επίσης θα πρέπει να καθοριστούν η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις, ούτως ώστε ο Κώδικας να μπορεί να τυγχάνει 
αναθεώρησης από τον Οργανισμό, όταν και όπου αυτό επιβάλλεται για 
την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία των Ομοσπονδιών και 
ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν, σε σχέση και με 
αυτά που επισημαίνει ο ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος στον οποίο ανατέθηκε ο 
έλεγχος των Ομοσπονδιών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η υλοποίηση των προνοιών του 
Κώδικα αρχίζει από την 1.1.2019.  Η περίοδος από τις 5/6/2018, που παρουσιάστηκε ο 
Κώδικας, μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει, όπως μας ανέφερε, να αξιοποιηθεί από τις 
Ομοσπονδίες και τον ΚΟΑ για να προετοιμαστούν κατάλληλα, όπως για καταστατικές 
αλλαγές, ετοιμασία προτύπων εγγράφων κλπ. 

Ο κώδικας σκόπιμα δεν κάνει αναφορά σε ποινές επειδή ο Οργανισμός, όπως επίσης μας 
πληροφόρησε ο Πρόεδρος, δεν θέλει ο κώδικας  να είναι ένα αστυνομικό  όργανο αλλά ένα 
εργαλείο που θα προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.  Στα πλαίσια επαναξιολόγησης των 
κριτηρίων με τα οποία επιχορηγούνται οι Ομοσπονδίες η εφαρμογή των αρχών του κώδικα 
θα έχουν την δική τους βαρύνουσα σημασία, όπως μας ανέφερε. Ωστόσο, η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ότι ο προκαθορισμός των επιπτώσεων ή και ποινών μέσα στον κώδικα σε καμιά 
περίπτωση δεν θα ασκούσε το ρόλο «αστυνομικού οργάνου», αλλά αντίθετα θα 
διασφάλιζε την ομοιόμορφη, συνεπή, και ως εκ τούτου την ίση και δίκαιη μεταχείριση 
ανάμεσα στις ομοσπονδίες.    

Ο Πρόεδρος, μας πληροφόρησε επίσης ότι ο καθορισμός της μέγιστης διάρκειας θητειών 
έχει τεθεί στα 10 έτη ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές και παραδείγματα άλλων χωρών, 
π.χ. Πολωνία, Η.Β., Βέλγιο.  Επισημαίνουμε ότι η ίδια η Υπηρεσία μας προβαίνει, σε 
πολλές περιπτώσεις, σε συστάσεις για εξέταση ενδεχομένου υιοθέτησης βέλτιστων 
πρακτικών άλλων χωρών, εκεί όπου είναι εφαρμόσιμο.  Σε καμιά όμως περίπτωση, κατά 
την άποψή μας, δεν θα έπρεπε να αγνοηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνθήκες, 
ιδιαιτερότητες, προβλήματα ή ενδεχόμενοι κίνδυνοι που υπάρχουν στο χώρο αυτό, στη 
δική μας χώρα, λόγω του μικρού της μεγέθους και της κακής κουλτούρας που είχε 
αναπτυχθεί σε τέτοιους οργανισμούς. 
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(iii) Συμβόλαια προσωπικού του οποίου η μισθοδοσία επιχορηγείται. Ο 
Οργανισμός επιχορηγεί τη μισθοδοσία του προσωπικού που εργοδοτούν  20 
Ομοσπονδίες. Κατά τους προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας είχαμε 
πληροφορηθεί από τον Οργανισμό, ότι και οι 20 Ομοσπονδίες απέστειλαν 
συμβόλαια στον Οργανισμό. Εντούτοις, από μελέτη του σχετικού φακέλου 
διαπιστώθηκε ότι αρκετές Ομοσπονδίες δεν συνάπτουν προσωπικά συμβόλαια 
με το προσωπικό τους, καθώς θεωρούν ότι καλύπτονται από συλλογικές 
συμβάσεις μεταξύ συντεχνιών και Ομοσπονδιών ενώ άλλες Ομοσπονδίες, οι 
οποίες ενδεχομένως να έχουν συνάψει προσωπικά συμβόλαια παρέλειψαν να 
τα στείλουν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού σε συνεδρία της, μετά και 
από τη σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, έκανε 
αποδεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως ανεξάρτητα  από την ύπαρξη 
ή  μη, συλλογικών συμβάσεων, συναφθούν προσωπικά συμβόλαια με τους 
υπαλλήλους κάθε Ομοσπονδίας, την οποία εισήγηση ενέκρινε το ΔΣ στις 
13.1.2015. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις Ομοσπονδίες στις 
9.2.2015.  

Αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός, τον Φεβρουάριο του 2015 πραγματοποίησε 
σύσκεψη με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) όπου και το Τμήμα συμφώνησε ότι, πέραν των 
συλλογικών συμβάσεων, χρειάζεται να συνάπτονται και προσωπικά συμβόλαια. 
Το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού  στην συνεδρία 
της στις 15.9.2015. Το ΔΣ στην 30η συνεδρία του ημερ. 6.10.2015, αποφάσισε 
όπως σταλεί εγκύκλιος στις Ομοσπονδίες για να ετοιμάσουν συμβόλαια του 
μόνιμου προσωπικού τους, αφού προηγουμένως ο Νομικός Σύμβουλος του 
Οργανισμού ενημερώσει τον Οργανισμό ποια είναι τα ελάχιστα κριτήρια ενός 
συμβολαίου εργοδότησης, τα οποία στη συνέχεια να εξεταστούν από το Τμήμα 
Προσωπικού του Οργανισμού και να ετοιμαστεί ένας Οδηγός με το τι πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το συμβόλαιο, ο οποίος να σταλεί στις Ομοσπονδίες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού, σε συνεδρία της στις 16.9.2016, 
αναφορικά με το θέμα, εισηγήθηκε όπως εντός δύο μηνών ο Νομικός 
Σύμβουλος του Οργανισμού ετοιμάσει το πρότυπο συμβόλαιο με το οποίο να 
ενημερωθεί ο Οργανισμός και να αποσταλεί με εγκύκλιο σε όλες τις 
Ομοσπονδίες. Στη συνέχεια, να δοθούν όλα τα συμβόλαια τα οποία έχει ο 
Οργανισμός για το προσωπικό των Ομοσπονδιών στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Προσωπικού και να τεθούν σε συνεδρία της εν λόγω επιτροπής, η 
οποία σε συνεννόηση με τον Νομικό Σύμβουλο, να ετοιμάσει εισήγηση εντός 
δύο μηνών, η οποία να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου για λήψη 
απόφασης.  

Στην 21η συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 19.4.2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Προσωπικού κατέθεσε πρότυπο συμβόλαιο προνοιών για να συμπεριληφθεί σε 
κάθε συμβόλαιο εργοδότησης εγκεκριμένου προσωπικού των Ομοσπονδιών, 
και το οποίο δόθηκε στον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού για παρατηρήσεις.  
Ακολούθως, στην 28η συνεδρία του, ημερ. 22.6.2017, το ΔΣ υιοθέτησε τη 
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού για το «Πρότυπο 
Σύμβασης Εγκεκριμένου προσωπικού Ομοσπονδιών», και δόθηκαν οδηγίες 
όπως το πρότυπο Συμβόλαιο αποσταλεί στις Ομοσπονδίες οι οποίες να το 
αποστείλουν συμπληρωμένο στον Οργανισμό μέχρι τις 31.7.2017. 
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Ωστόσο, στην 30η συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 6.7.2017, ο Πρόεδρος ενημέρωσε  το 
ΔΣ ότι, μετά την αποστολή του πιο πάνω πρότυπου Συμβολαίου στις 
Ομοσπονδίες, συγκεκριμένη συντεχνία προχώρησε σε εργατική διαφορά.  

Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
συμφωνήθηκε νέο, αναθεωρημένο πρότυπο συμβόλαιο, το οποίο έχει σταλεί 
στις συντεχνίες για ενημέρωση και όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο της 
Υπηρεσίας μας, μέχρι τον Μάρτιο 2018, παρέμεινε σε εκκρεμότητα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού 
σε σχέση με τον προηγούμενό μας έλεγχο, ετοιμάστηκε από τον Νομικό 
Σύμβουλο του Οργανισμού πρόταση εισαγωγής στη νομοθεσία του ΚΟΑ 
προνοιών που αφορούν στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης Ομοσπονδιών.    

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα, συμπεριλαμβανομένου και του 
θέματος για την εισαγωγή στη νομοθεσία του ΚΟΑ, προνοιών που αφορούν 
στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των Ομοσπονδιών, καθώς και της 
συμπερίληψης στη νομοθεσία, πρόνοιας για αναστολή επιχορήγησης.  

Ο Πρόεδρος, μας πληροφόρησε ότι θα σταλεί στις αρμόδιες Ομοσπονδίες το 
πρότυπο συμβόλαιο για υπογραφή και ότι, για όσες Ομοσπονδίες δεν 
συμμορφωθούν, ο ΚΟΑ θα προχωρήσει σε αναστολή επιχορήγησης. 

(iv) Υποβολή τελευταίας κατάστασης εξόδων ομοσπονδιών για έλεγχο από 
τον ΚΟΑ.  Σύμφωνα με τον Οδηγό Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων για το έτος 
2017, η τελευταία ημερομηνία υποβολής καταστάσεων εξόδων για 
αποδέσμευση χορηγιών είναι η 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους και καμιά 
κατάσταση εξόδων δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον Οργανισμό πέραν της πιο 
πάνω ημερομηνίας. Σημειώνεται ότι η τελευταία κατάσταση εξόδων η οποία 
πρέπει να υποβληθεί στον Οργανισμό μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, είναι 
απαραίτητη για την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης επιχορήγησης στις 
Ομοσπονδίες.  

 Συναφώς αναφέρεται ότι, στην 43η συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 29.12.2015, με 
σημείωμα του ο Λογιστής του Οργανισμού εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η 
καθυστέρηση υποβολής των καταστάσεων μέχρι 15.11.2015 με καθόλου 
αποκοπή χορηγίας και για τις υπόλοιπες αναλόγως της περιόδου υποβολής να 
γίνεται και αποκοπή μέρους ή ολόκληρης της χορηγίας (16.11.2015 - 
30.11.2015 15%, 1.12.2015 - 31.12.2015 40% και 1.1.2016 100%). Το ΔΣ δεν 
αποδέχτηκε την εν λόγω εισήγηση και πήρε απόφαση όπως για το 2015 
καταργηθεί αυτή η πρόνοια (υποβολής των στοιχείων μέχρι 31.10.2015) και 
όπως καμία αποκοπή δεν γίνει σε όσες Ομοσπονδίες υπέβαλαν τα 
δικαιολογητικά μέχρι 31.12.2015 ενώ παράλληλα εισηγήθηκε όπως η πρόνοια 
αυτή επαναξιολογηθεί από Επιτροπή που θα συστηνόταν από το ΔΣ εντός του 
2016. Η ίδια απόφαση ίσχυσε και για το έτος 2016 με απόφαση του ΔΣ, ημερ. 
29.12.2016 όπως δηλαδή ισχύσει η προηγούμενη απόφαση του και για το έτος 
2016, και η Επιτροπή Οικονομικών να επιληφθεί του θέματος και μέχρι τις 
9.2.2017 να ετοιμάσει εισήγηση προς το ΔΣ, ενέργεια η οποία, ωστόσο, δεν 
φαίνεται να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2018).  

 Για το έτος 2017, στην 43η συνεδρία του, ημερ. 25.10.2017, το ΔΣ αποφάσισε 
όπως δοθεί παράταση πέραν της 31.10.2017, και μέχρι τις 20.11.2017, για όλες 
τις Ομοσπονδίες.  
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 Παρατηρήθηκε επίσης κατά τον έλεγχο ότι, καμία επιτροπή του Οργανισμού δεν 
φαίνεται να έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Συναφώς αναφέρεται ότι 
στην 15η συνεδρία του ημερ. 10.5.2016, το ΔΣ διόρισε Ad-Hoc Eπιτροπή, με 
σκοπό να καθορίσει τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών στον Οργανισμό πριν το τέλος έκαστου έτους και να εισηγηθεί 
τις πιθανές επιπτώσεις στους φορείς οι οποίοι δεν θα τηρούν τα 
χρονοδιαγράμματα που θα ορίσει η Επιτροπή. Μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου ωστόσο δεν είχε ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετική με το θέμα 
αυτό από την εν λόγω επιτροπή.  

 Πιο κάτω αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα Ομοσπονδιών, οι οποίες, 
ενώ δεν τήρησαν τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω, εντούτοις 
επιχορηγήθηκαν: 

 Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ).  Η εν λόγω Ομοσπονδία δεν 
τήρησε την ημερομηνία υποβολής Καταστάσεων Εξόδων των 
Ομοσπονδιών για το έτος 2016, η οποία ήταν η 31.10.2017, με παράταση 
με απόφαση ΔΣ μέχρι  20.11.2017. H Ομοσπονδία απέστειλε τις 
καταστάσεις εξόδων της στις 22.11.2017 και χωρίς αυτή να συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον «Οδηγό 
Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων» όταν δεν τηρούνται τα σχετικά 
χρονοδιαγράμματα καμία κατάσταση εξόδων δεν θα γίνεται αποδεκτή από 
τον Οργανισμό εάν υποβληθεί πέραν του χρονοδιαγράμματος. Η 
συγκεκριμένη Ομοσπονδία όχι μόνο δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα της 
31.10.2017, αλλά δεν τήρησε ούτε το χρονοδιάγραμμα της παράτασης, 
που δόθηκε κατά παρέκκλιση του Οδηγού από το ΔΣ, και στις 22.11.2017 
όταν απέστειλε την κατάσταση, αυτή ήταν ελλιπής. 

Το ΔΣ, με νέα του απόφαση, ημερ. 7.12.2017, αποφάσισε όπως επιτρέψει 
στην ΠΟΤ να αποστείλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία μέχρι 
15.12.2017. Η ΠΟΤ απέστειλε την πιο πάνω κατάσταση στις 14.12.2017 
και της καταβλήθηκε κανονικά η αντίστοιχη επιχορήγηση χωρίς 
οποιαδήποτε αποκοπή.  

 Παγκύπρια Ομοσπονδία Taekwon – do (ITF).  H συγκεκριμένη 
Ομοσπονδία δεν είχε επιχορηγηθεί για το έτος 2016, λόγω του ότι δεν 
απέστειλε στον Οργανισμό την Ταμειακή Ροή της για το έτος 2015, ως 
έπρεπε μέχρι 31.10.2016, για να δικαιολογήσει την χορηγία του 2015, 
οπότε το ποσό αφαιρέθηκε από την χορηγία του 2016. Η Ομοσπονδία με 
επιστολή της, ημερ. 5.12.2017, δηλαδή περίπου ένα χρόνο μετά ζήτησε 
από τον Οργανισμό να αναθεωρήσει την απόφασή του για αποκοπή της 
χορηγίας για το 2016, ενώ η ομοσπονδία παραδέχτηκε ταυτόχρονα  ότι 
από λάθος δικό τους, δεν υπέβαλαν την Ταμειακή Ροή του 2015. Το ΔΣ 
του Οργανισμού με απόφασή του, ημερ. 20.12.2017, ενέκρινε κατά 
παρέκκλιση του σχετικού Οδηγού αποδέσμευσης επιχορηγήσεων, την 
χορηγία για το έτος 2016 προς την Ομοσπονδία, νοουμένου  ότι θα 
καταθέσει την Ταμειακή Ροή της για το έτος 2015 πριν το τέλος του 2017. 
Η Ομοσπονδία κατέθεσε την πιο πάνω κατάσταση στις 29.12.2017. 

 Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας.  H συγκεκριμένη Ομοσπονδία 
δεν είχε επιχορηγηθεί για το έτος 2016, λόγω του ότι δεν απέστειλε στον 
Οργανισμό την Ταμειακή Ροή της για το έτος 2015, ως έπρεπε μέχρι 
31.10.2016, για να δικαιολογήσει την χορηγία του 2015, οπόταν το ποσό 
αφαιρέθηκε από τη χορηγία του 2016. Η Ομοσπονδία με επιστολή της, 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

66 

ημερ. 12.6.2017, προς τον Οργανισμό, προσκόμισε αποδεικτικά εξόδων 
του 2015. Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού στην 4η συνεδρία της 
ημερ. 27.6.2017, αποφάσισε όπως, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων 
που προσκόμισε η Ομοσπονδία, αποδεσμευτεί ποσό που αφορούσε στη 
χορηγία του 2016, κατά παρέκκλιση του σχετικού «Οδηγού αποδέσμευσης 
επιχορηγήσεων». Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφαση του ημερ. 6.7.2017 
ενέκρινε τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου.  

Σύσταση:  Ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων θα πρέπει να 
τηρείται κατά γράμμα και χωρίς παρεκκλίσεις για να διασφαλίζεται η 
χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Εάν ο Οργανισμός διαφωνεί με κάποιες 
πρόνοιες του Οδηγού θα πρέπει να τροποποιήσει τον Οδηγό, δεδομένου 
ότι η τροποποίηση θα πρέπει να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου και 
αποδέσμευσης των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών και να εξυπηρετεί 
θετικά, πρωτίστως τον ίδιο τον Οργανισμό.  Οποιαδήποτε τροποποίηση 
στον Οδηγό θα πρέπει να ισχύει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής 
απόφασης και μετά. 

(v) Υποβολή οικονομικών καταστάσεων από Ομοσπονδίες. Σύμφωνα με τον 
Οδηγό Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων, όλοι οι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να 
υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον Οργανισμό, μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, για το προηγούμενο έτος.  

 Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι ενώ μέχρι τις 30.9.2017 
θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί οι οικονομικές καταστάσεις όλων των αθλητικών 
φορέων για το έτος 2016, 60 Ομοσπονδίες (από το σύνολο των 82 
Ομοσπονδιών) δεν τήρησαν την ενδεδειγμένη ημερομηνία υποβολής των υπό 
αναφορά καταστάσεων, κάποιες  από αυτές τις υπέβαλαν εντός του 2018 ενώ 
οι περισσότερες δεν τις είχαν υποβάλει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 
(Μάρτιος 2018). Σημειώνεται επίσης ότι 12 Ομοσπονδίες υπέβαλαν και τις 
οικονομικές καταστάσεις του 2015 με ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση, και 
συγκεκριμένα περί τα μέσα με τέλη του έτους 2017, ενώ εκκρεμεί η υποβολή 
των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015 από 9 Ομοσπονδίες. 

 Παρά τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην προσκόμιση των 
οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφεται πιο πάνω, δεν φαίνεται να 
γίνεται από τον Οργανισμό ουσιαστικός έλεγχος της τήρησης της σχετικής 
προθεσμίας, με τις επιχορηγήσεις, όμως, στις Ομοσπονδίες, να 
αποδεσμεύονται χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε ποινής. Επισημαίνεται ότι 
στον Οδηγό δεν καθορίζονται οι επιπτώσεις που θα έχουν όσες Ομοσπονδίες 
δεν τηρήσουν τη σχετική προθεσμία. 

 Παρόλο που όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για 
τον προηγούμενο έλεγχο, ο Οργανισμός δεν επιχορηγεί τις Ομοσπονδίες που 
δεν υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, εντούτοις παρατηρείται ότι 
όταν, και όποτε αυτές υποβληθούν, ο Οργανισμός αποδεσμεύει την 
επιχορήγηση χωρίς καμιά επίπτωση, καθιστώντας έτσι, επί της ουσίας, τον 
καθορισμό προθεσμιών, άνευ σημασίας. 

 Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις ορισμένων Ομοσπονδιών 
δεν ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. Σχετική εγκύκλιος είχε σταλεί από τον Οργανισμό προς όλες τις 
Ομοσπονδίες στις 19.4.2011, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στον «Οδηγό 
Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων». Παρά το ότι σε αρκετές περιπτώσεις το 
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λογιστήριο του Οργανισμού προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις προς τις 
Ομοσπονδίες, εντούτοις η Υπηρεσία μας θεωρεί ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι 
παρά τις πρόνοιες του Οδηγού και της σχετικής εγκυκλίου του Οργανισμού του 
2011, υπάρχουν Ομοσπονδίες που εξακολουθούν να μην ετοιμάζουν τις 
ενδεδειγμένες οικονομικές καταστάσεις, και μάλιστα χωρίς οποιαδήποτε 
επίπτωση. 

 Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως ο Οδηγός Αποδέσμευσης 
Επιχορηγήσεων αναθεωρηθεί ώστε να επιβάλλονται ποινές οι οποίες να 
περιλαμβάνουν και αποκοπές επιχορηγήσεων, ενδεχομένως σε διαφορετικά 
ποσοστά, αναλόγως της καθυστέρησης στην υποβολή των οικονομικών 
καταστάσεων και της μη ετοιμασίας τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

        Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν μας ανέφερε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με 
την πιο πάνω σύστασή μας, ωστόσο ανέφερε ότι για όσες Ομοσπονδίες 
υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις που δεν είναι με βάση τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς, αυτές επιστρέφονται και η Ομοσπονδία δεν 
επιχορηγείται μέχρι την υποβολή των ενδεδειγμένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

(vi) Οικονομική βιωσιμότητα Ομοσπονδιών.  Μέσα από τις τελευταίες 
οικονομικές καταστάσεις  των Ομοσπονδιών που υποβλήθηκαν (έτη 2015 και 
2016), διαφαίνονται περιπτώσεις Ομοσπονδιών οι οποίες παρουσιάζουν 
ελλείμματα, με κύρια πηγή των εσόδων τους να αποτελεί η χορηγία από τον 
ΚΟΑ και άλλες χορηγίες/εισφορές και με σχεδόν μηδαμινά ίδια έσοδα, ενώ τα 
έξοδα να είναι υπέρογκα. Το γεγονός της οικονομικής βιωσιμότητας των 
Ομοσπονδιών, που φαίνεται να εξαρτάται από την χορηγία του ΚΟΑ ή του 
Κράτους,  θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον Οργανισμό. Κατά τον 
έλεγχο  της Υπηρεσίας μας για το 2017, εντοπίστηκαν οι  ακόλουθες 
περιπτώσεις Ομοσπονδιών, που βάσει των οικονομικών τους καταστάσεων, 
προκύπτει ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας:  

Ομοσπονδία  Έτος  

Συνολικά 
Έσοδα (συμπ. 
της Χορηγίας 

ΚΟΑ) 

€  

Συνολικά 
Έξοδα 

€  

Έλλειμμα 

€  

Επιχορήγησ
η ΚΟΑ 

€ 

Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου  2016  854.028  884.950  (30.922)  684.104 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών 
Ολυμπιακών Κύπρου  2015  165.549  192.802  (27.253)  

Δεν υπάρχει 
ανάλυση 

Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου Λτδ  2015  47.204  47.335  (131)  28.022 

Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου  2015  206.176  251.951  (45.775)  77.524 

Κυπριακή Ομοσπονδία Χάντμπολ  2015  170.713  192.260  (21.547)  148.392 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού  2015  1.577.613  1.576.814  799 *  1.288.841 

Κυπριακή Ομοσπονδία Sambo  2015  9.439  17.893 (8.454)  7.846 

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών  2015  142.140  198.297 (56.157)  
Δεν είναι 
ξεκάθαρο 

*Η συγκεκριμένη Ομοσπονδία  παρόλο που παρουσιάζει μικρό πλεόνασμα έχει ελλειμματικό αποθεματικό 
ύψους  €108.421,  τραπεζικές καταθέσεις  ύψους €39.774 και τρέχουσες υποχρεώσεις ύψους €335.108.   
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Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως γίνει αξιολόγηση όλων των Ομοσπονδιών που 
επιχορηγεί ο ΚΟΑ, ως προς τη βιωσιμότητά τους και την επίτευξη των στόχων που έχουν 
θέσει, ούτως ώστε, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες, να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης 
των προβλημάτων που προκύπτουν και που σχετίζονται με την βιωσιμότητά τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι, στα πλαίσια εξέτασης των οικονομικών 
καταστάσεων που υποβάλλουν οι Ομοσπονδίες, ο ΚΟΑ εξετάζει και τον κίνδυνο που υπάρχει 
στη βιωσιμότητά τους και όπου εντοπιστούν τέτοιοι κίνδυνοι στέλλονται σχετικές επιστολές.  Η 
βιωσιμότητα και η επίτευξη των στόχων τους συζητείται εκτενώς, όπως μας ανέφερε, στην 
ετήσια συζήτηση του ΚΟΑ με τις Ομοσπονδίες για τον καταρτισμό και έγκριση του 
προϋπολογισμού τους από τον ΚΟΑ. Η Υπηρεσία μας θα αναμένει τα αποτελέσματα των πιο 
πάνω συζητήσεων με τις Ομοσπονδίες, και ότι μέσα από τις συζητήσεις αυτές θα 
εξευρίσκονται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων βιωσιμότητας. 

(β) Σωματεία.   

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία χορηγία ύψους €3,1 εκ., 
σε σύγκριση με €2,8 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα ποσά που εγκρίνονται και 
παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως σύμφωνα με την αγωνιστική 
τους αξιολόγηση, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. 

(ii) Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.  Μέσω του 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπρόσθετα των άλλων και ειδική 
κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα 
ποσά για την εν λόγω χορηγία τα τελευταία πέντε  χρόνια: 

Έτος  Ποσό €  

2013  249.966 

2014  200.000 

2015      200.000 

2016      200.002 

2017      200.000 

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες χορηγίες, οι 
οποίες, μαζί με την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με καταστάσεις του 
Οργανισμού, ανέρχονταν σε €3.779.277 κατά το 2017 (€3.725.422 το 2016) όπως 
φαίνεται πιο κάτω:  

 2017 2016 

 € € 

Επιχορήγηση προς ΚΟΠ - ανάπτυξη βάσης 70.000 110.000 

Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 1.069.324 749.347 

Δόσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 302.084 364.768 

Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές 17.000 27.000 

ΕΣΥΑΑ 187.454 215.915 

Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 34.446 34.446 

Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 611.052 1.118.961 

Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 12.098 11.664 

Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ και χορηγία προς ΣΤΟΚ 383.551 397.051 

Υποσύνολο 2.687.009 3.029.152 

Ειδική κρατική χορηγία 200.000 200.002 

Αρχή Στοιχημάτων 892.268 496.268 

Σύνολο  3.799.277   3.725.422 
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Επιπρόσθετα, το Κράτος καταβάλλει συνολικά για υπερωρίες σε μέλη της 
Αστυνομίας για αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων, εν μέρει ποσό, το οποίο 
για το 2017 ανήλθε σε €1.370.234 (€1.033.632 το 2016) και εν μέρει παραχωρεί 
ελεύθερο χρόνο. 

(iii)  Οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς Τμήματα/Υπηρεσίες του 
Κράτους. Μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η χορηγία 
που αναλογούσε σε ποδοσφαιρικά σωματεία που είχαν οφειλές σε 
Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους, εμβάστηκε απευθείας από τον Οργανισμό 
στα εν λόγω Τμήματα/Υπηρεσίες, ανάλογα με την επιθυμία του κάθε 
σωματείου, για κάλυψη μέρους των οφειλών των σωματείων. Συγκεκριμένα, 
κατά το 2017, καταβλήθηκε ποσό €564.118 στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, €116.240 στο Τμήμα Φορολογίας και €31.001 στην Υπηρεσία 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι, με επιστολές του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 
6.4.2017 και 11.12.2017, εγκρίθηκε η καταβολή χορηγίας προς τα Προσφυγικά 
Σωματεία της ΚΟΠ χωρίς να γίνει αποκοπή για τις οφειλές τους, παρόλο που τα 
πλείστα είχαν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως παρατηρήθηκε και κατά τον έλεγχο του 2015 
και 2016.  

 Σύσταση:  Κατά την άποψή μας οι αποκοπές θα πρέπει να γίνονται, 
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για Προσφυγικά Σωματεία ή όχι. Δεν αποτελεί 
υποχρέωση του Οργανισμού η κάλυψη των χρεών των Σωματείων, είναι όμως 
ευθύνη των σωματείων να φροντίζουν για την αποτελεσματική διαχείριση των 
οικονομικών τους. 

 (iv) Κατανομή επιπρόσθετου ποσού στα προσφυγικά σωματεία.   

Παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις μας για το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ του 
Οργανισμού, στη συνεδρία του ημερ. 20.12.2017, ενέκρινε την παραχώρηση 
πρόσθετης βοήθειας στα προσφυγικά σωματεία, περιλαμβανομένων και των 
ποδοσφαιρικών, με επιπρόσθετο ποσό €750.000 (€375.000 το 2016). Από την 
υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

 Έγιναν αφαιρέσεις μόνο για τις οφειλές προς τον ΚΟΑ, αλλά όχι για 
οφειλές προς άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους πριν την καταβολή 
της χορηγίας. 

 Τα ποσά καταβλήθηκαν, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών, και ενώ δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο 
τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί το ποσό που καταβάλλεται ως «πρόσθετη» 
βοήθεια υπερβολικό, συγκρινόμενο με το ποσό που δόθηκε στα 
ποδοσφαιρικά σωματεία ως επιχορήγηση για το προσφυγικό και το 
προσφυγόσημο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχορήγησης του 
Σωματείου «Ανόρθωση» Αμμοχώστου, στο οποίο το 2017 δόθηκαν 
€52.188 για το προσφυγικό και το προσφυγόσημο και €68.552, από την 
Αρχή Στοιχημάτων, ενώ το ποσό που δόθηκε ως «πρόσθετη βοήθεια», 
στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης του ΔΣ, ανήλθε σε €100.408.  
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 Σύσταση: Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή ότι δεν θα έπρεπε να 
πληρώνονται ακέραια τα ποσά προς τα σωματεία τα οποία έχουν οφειλές προς 
το κράτος, χωρίς δηλαδή να γίνονται πρώτα οι ανάλογες αποκοπές για τις 
οφειλές τους.  Δεν θα έπρεπε επίσης  να γίνονται πρόσθετες πληρωμές με 
αφορμή, πολλές φορές, την ύπαρξη πλεονασμάτων στον Προϋπολογισμό, αλλά 
ούτε πριν την έγκριση, όπως απαιτείται σε τέτοια περίπτωση, τροποποιητικού 
προϋπολογισμού, τη στιγμή που τα σωματεία ήδη έλαβαν χορηγία για το έτος.  
Συναφώς αναφέρεται ότι οι θέσεις σας, όπως τίθενται στην απαντητική επιστολή 
σας για το 2016, ότι δηλαδή υπάρχουν πάγια αιτήματα των σωματείων για 
αύξηση της επιχορήγησης, καθώς και ότι η μελέτη του Οργανισμού 
επιβεβαίωσε την ανάγκη επιπρόσθετης χορηγίας €750.000, ποσό το οποίο δεν 
μπορεί να ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού αλλά μόνο να 
αποδοθεί λόγω πλεονασμάτων και εξοικονομήσεων, δεν βρίσκει την Υπηρεσία 
μας σύμφωνη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι πρόθεση του Οργανισμού 
είναι να συμπεριλάβει στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς ολόκληρο το 
ποσό του σχεδιασμού ούτως ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται 
τυχόν πλεονάσματα. 

(γ) 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. Διαπιστώθηκε πως, παρόλο ότι το 
μητρώο ήταν ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία 
για τις οποίες είχε ενημερωθεί ο Οργανισμός, εντούτοις ο Οργανισμός δεν προέβαινε 
αυτόβουλα σε έλεγχο για να διαπιστώσει κατά πόσο τα εγγεγραμμένα σωματεία και οι 
ομοσπονδίες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και σε ποια αθλήματα. Στις 
20.12.2017, στάλθηκαν επιστολές στις Ομοσπονδίες για να δώσουν πληροφόρηση προς 
τον Οργανισμό ως προς ποια σωματεία μέλη τους είναι ενεργά. Μέχρι την ολοκλήρωση 
του ελέγχου για το 2017, ανταποκρίθηκαν μόνο 18 από τις 80 περίπου Ομοσπονδίες. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα σωματεία που αδρανοποιούνται δεν διαγράφονται από το 
μητρώο, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία. Σε επιστολή του Νομικού 
Συμβούλου του ΚΟΑ ημερ. 30.11.2015 η οποία αφορά στην τροποποίηση της νομοθεσίας, 
έγινε εισήγηση όπως εγκριθεί για προώθηση προς νομοθετική ρύθμιση η εισαγωγή νέου 
κανονισμού ο οποίος θα επιτρέπει στον Οργανισμό να διαγράφει από τα μητρώα του 
νομικά πρόσωπα για τα οποία οι προϋποθέσεις για εγγραφή του παύουν να 
υφίστανται/ικανοποιούνται.  

Όσο αφορά στο θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας για διαγραφή σωματείων από το 
μητρώο, ενώ στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο των λογαριασμών 
για το 2015, αναφέρεται ότι θα τίθετο ενώπιον του ΔΣ νομοσχέδιο για έγκριση, το οποίο, 
μέσω του ΥΠΠ θα προωθείτο στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για κατάθεσή του στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε οι σχετικοί κανονισμοί να τροποποιηθούν. Ωστόσο, στην 
απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο του 2016, ημερ. 9.6.2017, 
αναφέρεται ότι το θέμα της διαγραφής σωματείων από το Μητρώο, θα απασχολούσε την 
Επιτροπή Εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που συστάθηκε με 
απόφαση ΔΣ ημερ. 26.7.2016, καθότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προνοεί για 
διαγραφή σωματείων. Εύλογα εγείρεται το ερώτημα εάν άρχισε να ετοιμάζεται, τελικά, και 
από πότε, το σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο. 
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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 όσο 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. Διαπιστώθηκε ότι το ειδικό μητρώο δεν 
ήταν ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία με τις 
οποίες ενημερώθηκε το αθλητικό μητρώο. 

Σύσταση: Η ενημέρωση/επικαιροποίηση του ειδικού μητρώου, αλλά και του αθλητικού 
μητρώου πρέπει να είναι συνεχής και τα σωματεία/ομοσπονδίες που δεν ανταποκρίνονται 
σχετικά πρέπει να έχουν επιπτώσεις με μειώσεις στη χορηγία και την επιβολή προστίμων. 
Επισημαίνεται ότι χρειάζεται άμεση προώθηση τροποποίησης της νομοθεσίας, χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις, η οποία να επιτρέπει τη διαγραφή σωματείων από το μητρώο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα 
ενημερώσουν το Αθλητικό Μητρώο ύστερα και από τις απαντήσεις που έχει λάβει από τα 
σωματεία με βάση τη σχετική εγκύκλιο που στάληκε στις 20/12/2017. 

Επίσης, όπως μας ανέφερε, οι υπηρεσίες του Οργανισμού, λόγω του μεγάλου αριθμού 
σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στο Αθλητικό Μητρώο, προτίθενται να δημιουργήσουν 
ειδικό λογισμικό πρόγραμμα για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ενημέρωσής 
του. 

Αναφορικά με τη διαγραφή σωματείων από το Αθλητικό Μητρώο, ο Πρόεδρος 
παραδέχτηκε ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, χωρίς 
ωστόσο να αναφέρει εάν αυτό προγραμματίστηκε ή και εάν άρχισε να γίνεται, σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται. 

14.  Επιτηρητές σταδίων - Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18(I) του Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους 
Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (Ν.48(Ι)/2008), «για την παροχή επαρκών υπηρεσιών 
ασφαλείας αθλητικού χώρου και για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης 
προσλαμβάνονται επιτηρητές, των οποίων η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι 
εξουσίες και οι υποχρεώσεις καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον 
παρόντα Νόμο. Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, τα προβλεπόμενα στον 
παρόντα Νόμο καθήκοντα και υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται από την 
Αστυνομία». Σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 536/2012), οι οποίοι 
ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28.12.2012, για τα πρώτα τρία χρόνια 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών, ο Οργανισμός θα καταβάλλει το 
κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών και θα παραχωρεί στα σωματεία τη στολή και 
αναγκαίο εξοπλισμό (Κανονισμός 7(3)). Με βάση τον προαναφερόμενο Κανονισμό, ο 
Οργανισμός δαπάνησε κατά το 2017  ποσό ύψους €4.298 ( €11.664 το 2016). 

Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του θεσμού θα μειωθεί, τόσο ο αριθμός των μελών της 
Αστυνομίας που θα εργάζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και το κόστος των υπερωριών 
της Αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η αμοιβή των επιτηρητών θα 
καταβάλλεται από τα σωματεία των ομάδων. 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

72 

(α)   Όπως αναφέρθηκε και στην ταυτάριθμη επιστολή μας για το έτος 2013, η Επιτροπή 
Επιτηρητών (Επιτροπή), η οποία συστάθηκε βάσει των περί της Πρόληψης και της 
Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 536/2012) και η 
οποία κάλεσε την πρώτη της συνεδρία στις 23.1.2013, επέλεξε αριθμό εκπαιδευτών τους 
οποίους πληρώνει ο Οργανισμός για την εκπαίδευση των επιτηρητών. Η  αμοιβή των 
εκπαιδευτών καθορίστηκε σε €15/ώρα εκπαίδευσης στα πρακτικά της 8ης συνεδρίας της 
Επιτροπής, ημερ. 2.7.2013 και  στη συνέχεια  (2.12.2013), αποφασίστηκε η αύξηση της 
αμοιβής των εκπαιδευτών από €15 σε €20/ώρα, με την οποία όμως,  διαφώνησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο (23.12.2013), και σχολίασε ότι θεωρούσε αντιδεοντολογικό το 
γεγονός ότι αρκετά από τα μέλη της Επιτροπής είναι και εκπαιδευτές και ουσιαστικά 
αποφάσισαν να δώσουν αύξηση στον εαυτό τους. 

Σύμφωνα με την απάντησή του Οργανισμού στην επιστολή μας για τον έλεγχο του 2014, 
είχε αναφερθεί ότι η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίστηκε σε €15/ώρα, χωρίς η Επιτροπή 
να γνωρίζει ότι θα γίνονταν αποκοπές και ότι το καθαρό ποσό θα ανερχόταν σε €10/ώρα. 
Επειδή οι εκπαιδευτές θεώρησαν πολύ χαμηλή την αμοιβή, η Επιτροπή αναθεώρησε την 
αντιμισθία σε €20/ώρα.  

Παρ’ όλες τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας από το 2015, για διερεύνηση του θέματος από 
το ΔΣ για την αύξηση του ποσού για την αμοιβή των εκπαιδευτών από €15 σε €20, 
εφόσον η απόφαση για την αύξηση αυτή δεν είχε εγκριθεί από το ΔΣ, δηλαδή 
καταβαλλόταν παράτυπα, καθώς και όπως το ΔΣ αποδώσει ευθύνες και λάβει μέτρα, ώστε 
κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι με βάση απόφαση του ΔΣ 
ημερ. 6.7.2017, εγκρίθηκε ο επανακαθορισμός από την Επιτροπή Επιτηρητών σε 
συνεδρία του ημερ. 3.4.2017  του ποσού των €20 ως αντιμισθία των εκπαιδευτών 
επιτηρητών. Βάσει της πιο πάνω απόφασης, καθώς και της συμπερίληψης του κόστους 
που προκύπτει από το θεσμό των επιτηρητών στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για 
το 2017, συνεχίστηκε και κατά το 2017 η καταβολή της αμοιβής των εκπαιδευτών σε €20 
την ώρα. 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό αρ. 7(3) της Κ.Δ.Π 
536/2012, σύμφωνα με τoν οποίo, το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών θα 
καταβάλλεται από τον Οργανισμό για τα πρώτα τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος των κανονισμών και η ισχύς του κανονισμού αυτού ήδη έχει εκπνεύσει από τις 
31.12.2015. Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για τον έλεγχο του 2016 η Υπηρεσία μας 
ανέφερε ότι δεν συμφωνά με το  αιτιολογικό ότι τα έσοδα θα είναι περισσότερα από τα 
έξοδα εκπαίδευσης, και άρα, αφού ο Οργανισμός δεν επιβαρύνεται, τότε να συνεχίσει να 
καλύπτει το κόστος για την εκπαίδευση των επιτηρητών, διότι τα έσοδα αυτά καλύπτουν 
ουσιαστικά το διοικητικό κόστος που προκύπτει για τον Οργανισμό, σαν αποτέλεσμα της 
συνέχισης της εν λόγω εκπαίδευσης. Αν ο ΚΟΑ θεώρησε τα πιο πάνω έσοδα ως αντίτιμο 
για το κόστος της εκπαίδευσης των επιτηρητών τότε, βάσει της προαναφερθείσας Κ.Δ.Π, 
δεν δικαιολογείτο να προβαίνει στην είσπραξή τους τα πρώτα τρία χρόνια. 

Βάσει των πιο πάνω η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το κόστος της εκπαίδευσης των 
επιτηρητών, όπως αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλλεται από 
τους ίδιους τους επιτηρητές, όπως αναφέρεται ρητά στον κανονισμό αρ. 7(1) της Κ.Δ.Π 
536/2012 και εάν θα συνεχίσει ο Οργανισμός να καταβάλλει το κόστος αυτό, θα πρέπει να 
τροποποιηθούν οι σχετικοί κανονισμοί. Ωστόσο από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας 
διαπιστώθηκε ότι οι σχετικοί κανονισμοί δεν έχουν τροποποιηθεί. 

Σύσταση:  Επαναλαμβάνουμε την σύστασή μας ότι το κόστος της εκπαίδευσης των 
επιτηρητών, όπως αυτό θα καθορίζεται από την Επιτροπή, θα πρέπει να καταβάλλεται 
από τους ίδιους τους υποψηφίους επιτηρητές όπως αναφέρεται ρητά στον κανονισμό αρ. 
7(1) της Κ.Δ.Π 536/2012.  Αν υπάρχει αλλαγή στην πολιτική και θα συνεχίσει ο 
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Οργανισμός να καταβάλλει το κόστος αυτό, τότε θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση 
ανάλογα των σχετικών κανονισμών. 

Παρά τις πιο πάνω συστάσεις μας, που υποβλήθηκαν κατ’ επανάληψη στον Οργανισμό, 
εντούτοις ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε και πάλι ότι το κόστος 
εκπαίδευσης των επιτηρητών ήδη καταβάλλεται από τους ίδιους τους υποψηφίους 
επιτηρητές με προπληρωμή ολόκληρου του ποσού των €30 με την υποβολή της αίτησης 
τους για εκπαίδευση.   Σημειώνουμε ότι το ποσό αυτό δεν αφορά στο κόστος εκπαίδευσης.  
Επαναλαμβάνουμε ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η πιο πάνω σύστασή μας θα πρέπει να 
εφαρμοστεί.   

(β)  Χρησιμοποίηση ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο επιτηρητών.  
Από τον έλεγχο του 2014, διαφάνηκε ότι σωματεία ή στάδια χρησιμοποιούν άτομα ως 
επιτηρητές, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο επιτηρητών. Το θέμα αυτό, 
καθώς και τα άλλα προβλήματα λειτουργίας του θεσμού των επιτηρητών, δεν φαίνεται 
μέχρι σήμερα να έχουν επιλυθεί.  Τα υπό αναφορά προβλήματα συνοψίστηκαν στα 
πρακτικά συνεδρίας της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 8.4.2015, για τα οποία 
ενημερώθηκε το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του  ημερ. 19.5.2015 ως ακολούθως: 

  Επιλογή και εργοδότηση μη αδειοδοτημένων επιτηρητών από μέρους των 
σωματείων. 

 Μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των σωματείων 
απέναντι στους επιτηρητές. 

 Έλεγχος των επιτηρητών αναφορικά με την εν γένει παρουσία και 
συμπεριφορά τους. 

 Απουσία ποινών τόσο για επιτηρητές, όσο και για υπεύθυνους ασφάλειας 
των σωματείων και των σταδίων. 

 Απουσία νομοθετικής πρόνοιας για τη διαδικασία διαγραφής επιτηρητή ως 
ποινή για ελλιπή άσκηση των καθηκόντων του. 

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά συνεδρίας της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 
29.5.2015, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ζήτησε από την 
Επιτροπή όπως προβεί σε μια σφαιρική αξιολόγηση και όπως ετοιμάσει σχετική 
έκθεση στην οποία να καταγράφονται ελλείψεις, παραλείψεις αλλά και 
συγκεκριμένες εισηγήσεις στον τομέα του καθενός. 

Η Έκθεση Αξιολόγησης του θεσμού των Επιτηρητών ετοιμάστηκε και 
περιλήφθηκε στα πρακτικά συνεδρίας της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 
25.4.2016. Σύμφωνα με την Έκθεση, τα κυριότερα προβλήματα κατά την 
εργοδότηση των επιτηρητών σταδίων ήταν: 

 Η συμπεριφορά τους, η εμφάνιση και οι ενέργειές τους. 

 Η παρουσία τους σε θέματα όπως καθαριότητα, κάπνισμα, φαγητό. 

 Η προσοχή τους είναι στην διεξαγωγή του αγώνα και όχι στην επιτήρηση 
των θεατών και των κερκίδων. 

 Η εκδήλωσή τους σε σωματειακές προτιμήσεις. 

 Η διαχείριση του κοινού στις κερκίδες και έξω από το στάδιο. 

 Η υποβοήθηση στην είσοδο θεατών χωρίς να κατέχουν εισιτήριο του 
αγώνα. 

 Η περιορισμένη έρευνα των εισερχομένων με την είσοδο επικίνδυνων 
αντικειμένων στις κερκίδες και την χρησιμοποίηση τους από τους οπαδούς 
των ομάδων. 
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Άλλα γενικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν είναι η μη αποπληρωμή των 
επιτηρητών από τις ομάδες, η μη παρουσία των υπεύθυνων ασφαλείας στις 
συσκέψεις που καθορίζονται και προηγούνται των αγώνων και αφορούν τα 
μέτρα ασφάλειας, η μη παρουσία των υπεύθυνων σωματείων στις πιο πάνω 
συσκέψεις, ο εποπτικός έλεγχος από πλευράς των μελών της Επιτροπής για 
την ομαλή λειτουργία του θεσμού καθώς και η δραστηριοποίηση ατζέντηδων ως 
διαμεσολαβητές για την εξεύρεση επιτηρητών. 

Για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού η Επιτροπή εισηγήθηκε μεταξύ άλλων: 

 Την εισαγωγή ποινών/κυρώσεων μέσω της τροποποίησης των 
κανονισμών (Κ.Δ.Π 536/2012) εναντίον των σωματείων τα οποία δεν 
αποπληρώνουν τους επιτηρητές για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν. 

 Οι ομοσπονδίες των ομαδικών αθλημάτων να θεσπίσουν ποινές για 
θέματα που αφορούν τη μη τήρηση των κανονισμών των επιτηρητών και 
των όσων αναφέρονται σε αυτούς από τα σωματεία. 

 Να σταλούν επιστολές στους Προέδρους των λοιπών ομαδικών 
αθλημάτων για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ομοσπονδίες και τα 
σωματεία μέλη τους και που απορρέουν από τον Νόμο και τους 
κανονισμούς των επιτηρητών. 

 Να σταλεί επιστολή στους Υπεύθυνους Ασφάλειας με κοινοποίηση στα 
σωματεία για έλεγχο των επιτηρητών που αφορά την εμφάνιση, την 
συμπεριφορά και τις ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και να τονίζεται η ευθύνη που έχουν για την αποπληρωμή των 
επιτηρητών για τις υπηρεσίες τους. Επίσης αναφορά θα πρέπει να 
γίνεται  στην αποφυγή της συνεργασίας με ατζέντηδες επιτηρητών οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται ως διαμεσολαβητές για την εξεύρεση 
επιτηρητών. 

 Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσα 
από επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο κατά τη διάρκεια των αγώνων από 
ανεξάρτητο φορέα όπως είναι η Επιτροπή Επιτηρητών και όχι από τον 
Υπεύθυνο Ασφάλειας Σταδίου. 

 Επιβολή ποινών από Ομοσπονδίες σε σωματείο μετά από καταγγελία 
από διαιτητή ή παρατηρητή αγώνα ή μέλους επιτροπής για (α) μη κλήση 
του αριθμού των επιτηρητών που συμφωνούνται στις αστυνομικές 
συσκέψεις, (β) για μη καταβολή του μισθού των επιτηρητών. 

 Επιβολή ποινών από την Επιτροπή Επιτηρητών σε επιτηρητές, όπως ο 
προσωρινός αποκλεισμός τους από το Μητρώο Επιτηρητών και/ ή μέχρι 
μόνιμη διαγραφή τους από το Μητρώο λόγω επαναλαμβανόμενων 
συμπεριφορών και/ή πράξεων. 

Κατά τη συζήτηση του κειμένου αξιολόγησης του θεσμού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι είναι απαραίτητο μετά από κάθε παιχνίδι να γίνεται έλεγχος 
της εκτέλεσης των καθηκόντων των επιτηρητών. Επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να 
σταματήσει το φαινόμενο τοποθέτησης λιγότερων επιτηρητών από τους αναγκαίους και ότι 
εάν και εφόσον δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, τότε πρόθεσή του είναι να μην γίνεται 
αστυνόμευση του αγώνα, κάτι που υποστηρίζεται και από σχετική γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα. 

Η Υπηρεσία μας κατά τον προηγούμενο έλεγχο για το έτος 2016, ζήτησε ενημέρωση για τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των εισηγήσεων που αναφέρονται στην 
Έκθεση της Αξιολόγησης του Θεσμού των Επιτηρητών καθώς και των εισηγήσεων του 
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Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως καθώς επίσης και για τα  χρονοδιαγράμματα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερ. 6.7.2017 αποφάσισε όπως οι παρατηρήσεις και συστάσεις 
της Υπηρεσίας μας για το 2016 δοθούν στον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής με σκοπό 
να ενημερωθεί και ο αρμόδιος Υπουργός έτσι ώστε να προβεί εκ νέου σε συστάσεις προς 
την ΚΟΠ με σκοπό να υιοθετηθούν προηγούμενες συστάσεις της Επιτροπής (όπως 
τροποποίηση της προκήρυξης πρωταθλήματος έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ποινές 
προς τα Σωματεία που δεν διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επιτηρητές,  
κ.ά.). 

Εν τω μεταξύ, σε συνεδρία της Επιτροπής Επιτηρητών ημερ. 10.7.2017 τέθηκε, μεταξύ 
άλλων, το θέμα του καθεστώτος εργοδότησης τους σε σχέση με το θέμα της ασφάλειας 
των Επιτηρητών και συμφωνήθηκε όπως ζητηθεί άμεσα γνωμάτευση από το Γενικό 
Εισαγγελέα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιτηρητών με επιστολή του ημερ. 
12.7.2017 στον Πρόεδρο του Οργανισμού τον ενημέρωσε ότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
αγώνες που πραγματοποιούνται σε αθλητικούς χώρους που παραχωρούνται από τον 
Οργανισμό να διεξάγονται χωρίς την κατάλληλη παρουσία υπεύθυνου ασφαλείας καθώς 
επίσης και του κατάλληλου αριθμού επιτηρητών. Επειδή όπως ανάφερε η πρακτική αυτή, 
πέραν από την παραβίαση του Νόμου και των Κανονισμών, δημιουργεί κινδύνους για την 
ασφάλεια των θεατών των αθλητών και των λοιπών συμμετεχόντων, ζήτησε όπως δοθούν 
οδηγίες στους αρμόδιους λειτουργούς του Οργανισμού ώστε κατά την παραχώρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού να διασφαλίζεται ο εκ των προτέρων ορισμός 
υπεύθυνου ασφάλειας για κάθε αγώνα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με 
επιστολή του ημερ. 8.6.2017 προς την Υπεύθυνη Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων του 
Οργανισμού, τους Λειτουργούς Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λευκωσίας και Λάρνακας, τους 
Υπεύθυνους Αθλητικών Χώρων Λεμεσού και Πάφου, τις Ομοσπονδίες ΚΟΠ, ΚΟΚ, ΚΟΠΕ, 
ΚΟΧ καθώς και σε αρκετά σωματεία, δίνοντας οδηγίες ανέφερε τα πιο κάτω: 

 Καθορίστηκαν συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα είναι οι υπεύθυνοι ασφαλείας των 
Ιδιόκτητων Αθλητικών Χώρων του Οργανισμού. 

 Ο καθορισμός Υπεύθυνου Ασφαλείας ανά Στάδιο και ανά αγώνα θα γίνεται από τον 
Συντονιστή Επιτηρητών σε συνεννόηση με το Σωματείο που θα χρησιμοποιεί τον 
αθλητικό χώρο του Οργανισμού. 

 Όλοι οι Λειτουργοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού αλλά και οι 
Ομοσπονδίες των τεσσάρων ομαδικών αθλημάτων θα πρέπει εκ των προτέρων να 
ενημερώνουν τον Συντονιστή Επιτηρητών για την διεξαγωγή αγώνα σε χώρο του 
Οργανισμού τουλάχιστον 72 ώρες πριν. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
προέδρων των τριών ομαδικών αθλημάτων (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
χειροσφαίριση) με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ο οποίος και τους 
επεξήγησε τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις αυτής. 

Σε άλλη επιστολή του ημερ. 12.7.2017 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιτηρητών προς τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζήτησε γνωμάτευση στα ακόλουθα ερωτήματα: 
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 Κατά πόσον η αστική ευθύνη που αναφέρεται στο άρθρο 40 του Ν.48(Ι)/2008 
καλύπτει και τους επιτηρητές. 

 Κατά πόσον η ευθύνη αυτή με την αναφορά σε σωματική βλάβη περιλαμβάνει 
πέραν από τυχόν ατυχήματα και πιθανούς τραυματισμούς των επιτηρητών λόγω 
επεισοδίων. 

 Κατά πόσον κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους, το γεγονός ότι επιλέγονται 
από τους υπεύθυνους των σωματείων και πληρώνονται από τα σωματεία, 
μεταφέρει την ευθύνη για την οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη τους στα ίδια τα 
σωματεία ως εργοδότες. 

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με απαντητική της επιστολή της ημερ. 27.7.2017 
προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιτηρητών, ανέφερε ότι η ευθύνη βαραίνει τον 
εργοδότη ο οποίος έχει υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των εργοδοτουμένων του 
έναντι της ευθύνης αυτής και δεδομένου ότι τα Σωματεία έχουν το δικαίωμα πρόσληψης 
και απόλυσης των συγκεκριμένων προσώπων,  ως εκ τούτου τα Σωματεία έχουν τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες για την ασφαλιστική κάλυψη των Επιτηρητών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με επιστολή του ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ημερ. 2.12.2014 ενημέρωσε τον Γενικό 
Διευθυντή της ΚΟΠ ότι η Επιτροπή Επιτηρητών σε συνέχεια των συνεδριών της ημερ. 
2.9.2014 και 13.10.2014 συμφώνησε όπως θεσμοθετηθεί μηχανισμός συστηματικών 
ελέγχων των επιτηρητών που εργοδοτούνται από τα σωματεία. Στόχος του μηχανισμού 
είναι ο έλεγχος για χρήση αδειούχων – εγγεγραμμένων επιτηρητών, ο έλεγχος της 
συμπεριφοράς των επιτηρητών προς το φίλαθλο κοινό και γενικότερα η συνολική 
παρουσία τους στα στάδια. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε όπως συσταθεί μηχανισμός 
ελέγχου που θα γίνεται από κλιμάκια σε δυάδες, στα οποία θα συμμετέχει ένα μέλος της 
Επιτροπής μαζί με ένα αρχιεκπαιδευτή, οι οποίοι έχουν  την εμπειρία και τις ικανότητες να 
διεκπεραιώσουν την όλη διαδικασία. Παρόλο του ότι ο τότε Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ζήτησε τη συναίνεση της 
ΚΟΠ για κάλυψη της δαπάνης σύστασης του πιο πάνω μηχανισμού, η ΚΟΠ σε απαντητική 
της επιστολή ημερ. 9.12.2014 ανέφερε ότι ήταν κάθετα αντίθετη με την κάλυψη αυτών των 
εξόδων από τα Σωματεία σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο.  

Το θέμα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα  να μη γίνονται οι απαραίτητοι 
έλεγχοι και να γίνονται αγώνες, είτε χωρίς τον σωστό αριθμό επιτηρητών είτε καθόλου.  

Σύσταση: Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καθότι άπτεται θεμάτων ασφάλειας των 
αθλητών, φιλάθλων και άλλων συμμετεχόντων που παρευρίσκονται στους αθλητικούς 
χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και της μεγάλης καθυστέρησης που 
παρατηρείται για οριστική επίλυσή του, ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει άμεσα όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για επίλυση των προβλημάτων, όπως αναφέρονται στην Έκθεση 
Αξιολόγησης του θεσμού των Επιτηρητών. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων, έγινε 
σύσταση στην Αστυνομία, όπως το κόστος υπερωριακής απασχόλησης της, για την 
αστυνόμευση των αθλητικών γεγονότων να καταβάλλεται από τις ομοσπονδίες/σωματεία 
των ομάδων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κόστους υπερωριακής απασχόλησης ή 
αθλητικά γεγονότα, αφορά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της ΚΟΠ, η οποία, σύμφωνα με τις 
οικονομικές καταστάσεις της, φαίνεται να έχει την οικονομική ευχέρεια για κάλυψη του 
σχετικού κόστους αστυνόμευσης των αγώνων της. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ΚΟΑ συμμετέχει με 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Επιτηρητών και δεν προεδρεύει της Επιτροπής, που ας 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

77 

σημειωθεί ότι προφανώς αυτό είναι εις γνώσιν της Υπηρεσίας μας, μας πληροφόρησε ότι 
το βασικό θέμα που συνεχίζει να υφίσταται στην Επιτροπή και δεν έχει επιλυθεί είναι η 
εξεύρεση φορέα που να αναλάβει το κόστος  της  παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
θεσμού μέσα από επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο κατά τη διάρκεια των αγώνων από 
ανεξάρτητο φορέα όπως είναι η Επιτροπή Επιτηρητών και όχι από τον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας Σταδίου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε επίσης ότι, συμφωνεί με τη σύστασή μας 
προς την Αστυνομία, όπως το κόστος υπερωριακής απασχόλησης για την αστυνόμευση 
των αθλητικών γεγονότων, να καταβάλλεται από τις ομοσπονδίες/σωματεία των ομάδων, 
και ότι ο Οργανισμός αναμένει την απόφαση της Αστυνομίας. 

15.  Δημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων. 

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισμού.  Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2017 για τα 
επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «Δημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» ήταν 
€3.410.820. Η δαπάνη ανήλθε σε €2.268.813. 

(β)  Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. 

(i) Ιδιόκτητοι χώροι. Το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού και το Ολυμπιακό 
Κολυμβητήριο Λεμεσού είναι στη διαδικασία έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας, 
δηλαδή συμπεραίνεται ότι εκκρεμεί η έκδοση Άδειας Οικοδομής, η οποία 
εκδίδεται μετά την Πολεοδομική Άδεια. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, οι χώροι 
είχαν αρχική Άδεια Οικοδομής και η ανάγκη για νέα άδεια προέκυψε μετά τη 
διαδικασία εκμίσθωσης των τεμαχίων. Επίσης, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο 
Λευκωσίας, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Λευκωσίας αλλά το 
διαχειρίζεται ο Οργανισμός, δεν διαθέτει καμιά άδεια. 

Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο, είναι 
ποινικό αδίκημα η μη ύπαρξη άδειας οικοδομής και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η ανάγκη απόκτησης άδειας οικοδομής είναι πιο επιτακτική, καθώς 
οι χώροι χρησιμοποιούνται από το κοινό, κάτι που προϋποθέτει επίσης 
Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης. 

Στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τον έλεγχο του 2016, αναφέρεται ότι ο 
ΚΟΑ έχει υποβάλει όλα τα σχετικά στις Αρμόδιες Αρχές για την εξασφάλιση της 
Πολεοδομικής Άδειας και αναμένει την έκδοση της, εξακολουθεί όμως να 
εκκρεμεί η έκδοση των απαραίτητων αδειών των πιο πάνω αθλητικών χώρων.  

Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία εξέτασης 
από τις Αρμόδιες Αρχές για την εξασφάλιση των δια νόμου προβλεπόμενων 
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, ούτως ώστε σε περίπτωση που αυτή 
προσκρούει σε τυχόν ελλείψεις από μέρους του Οργανισμού, αυτές να 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να προχωρεί χωρίς καθυστερήσεις η εξασφάλιση 
όλων των αδειών που χρειάζονται οι σχετικοί χώροι ως προϋπόθεση για τη 
νόμιμη χρήση τους. 

(ii) Μη ιδιόκτητοι χώροι. Ορισμένοι μη ιδιόκτητοι χώροι δεν διαθέτουν άδεια 
οικοδομής. Στην απαντητική σας επιστολή για τους λογαριασμούς του 2013, 
αναφέρεται ότι η εξασφάλιση αδειοδοτήσεων αφορά στους ιδιοκτήτες των 
αθλητικών χώρων και ότι ο Οργανισμός αποστέλλει επιστολές προς τους 
ιδιοκτήτες για συμμόρφωση με τις νομοθεσίες. Αναφέρεται επίσης ότι ο 
Οργανισμός θα εξετάσει κατά πόσον μπορεί να επιβάλει κυρώσεις με βάση τη 
νομοθεσία του ΚΟΑ για σκοπούς αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του 
προβλήματος. Στην απαντητική επιστολή του ΚΟΑ για τους λογαριασμούς του 
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2015, αναφέρεται ότι ο «Περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας» Νόμος 
(Ν. 48(Ι)/2008), όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2014, ρητά προνοεί και 
συστήνει Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων η οποία έχει καθήκον και εξουσία να 
εξετάζει και να αδειοδοτεί την Λειτουργία των Αθλητικών Χώρων και να εκδίδει 
πιστοποιητικό ασφαλείας για τους χώρους και στην αντίστοιχη επιστολή για το 
2016, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός δεν επιχορηγεί μη αδειοδοτημένες 
αθλητικές αναπτύξεις και ότι η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων είναι ανεξάρτητη 
Αρχή η οποία δεν υπάγεται στον Οργανισμό και είναι η Αρμόδια  Αρχή για 
επιβολή των κυρώσεων. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Αρχή Αδειοδότησης 
Σταδίων εκδίδει άδειες λειτουργίας μόνο για γήπεδα στα οποία διεξάγονται 
αγώνες Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και 
χειροσφαίρισης. 

Σύσταση: Ο ΚΟΑ, ως αρμόδια Αρχή που εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους 
στους οποίους διεξάγονται πάσης φύσεως εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις 
και αγώνες, θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για αντιμετώπιση 
του προβλήματος σε όλους τους χώρους αυτούς και να ενημερώσει την 
Υπηρεσία μας σχετικά.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι σύμφωνα με τα κριτήρια 
και προϋποθέσεις, ο Οργανισμός ζητά πριν την επιχορήγηση αθλητικών 
αναπτύξεων, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (Πολεοδομική 
Άδεια και Άδεια Οικοδομής).  Όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων σε χώρους 
που δεν διαθέτουν την άδεια οικοδομής, ανέφερε ότι αυτό είναι θέμα που θα 
πρέπει να απασχολήσει την Αρχή Αδειοδότησης.  Ωστόσο, η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ότι αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει πρωτίστως τον 
Οργανισμό, ως Ανώτατη Αθλητική Αρχή της χώρας, και λαμβανομένου υπόψη 
ότι, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω,  η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων εκδίδει 
άδειες λειτουργίας μόνο για γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες Α’ 
κατηγορίας ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης.  
Εξάλλου σε παλαιότερη απαντητική προς την Υπηρεσία μας επιστολή του 
Οργανισμού, όπως σημειώνεται πιο πάνω, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός θα 
εξέταζε κατά πόσον μπορεί να επιβάλει κυρώσεις με βάση τη νομοθεσία του 
ΚΟΑ για σκοπούς αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος. 

(iii)   Άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο ΚΟΑ 
εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται πάσης φύσεως 
εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η 
εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι διαθέτουν άδειες οικοδομής. Στην 
απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο του 2016, αναφέρεται ότι 
μετά την εφαρμογή του θεσμού της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, ουσιαστικά η 
αρμοδιότητα αυτή έχει μετατεθεί από τον Οργανισμό στην Αρχή Αδειοδότησης 
Σταδίων. Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας για 
γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, 
πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης Α΄ κατηγορίας μόνο, αφήνοντας έτσι 
ανεξέλεγκτους τους μικρότερους αθλητικούς χώρους που δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχο της Αρχής και δεν ελέγχονται ούτε από τον ΚΟΑ επειδή δεν αιτούνται 
επιχορήγηση. Στα σχόλια του ΚΟΑ για τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας για 
τον έλεγχο του 2016, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός πριν την επιχορήγηση ζητά 
την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων και ότι για τις αδειοδοτήσεις που δεν 
επιχορηγεί, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τις ελέγξει καθώς επίσης και ότι ο 
έλεγχος αυτός είναι αρμοδιότητα άλλων αρχών. 
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις 
εκάστοτε συστάσεις μας για ενημέρωση από τον ΚΟΑ για την υποχρέωση για 
την ύπαρξη άδειας οικοδομής για όλους τους χώρους και να δοθούν 
χρονοδιαγράμματα για λήψη άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού τελικής 
έγκρισης. Ο έλεγχος από άλλες αρχές δεν απαλλάσσει τον ΚΟΑ από τις δικές 
του υποχρεώσεις ως αρμόδια Αρχή που εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους 
στους οποίους διεξάγονται πάσης φύσεως εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις 
και αγώνες.   

Παρά την πιο πάνω σύστασή μας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε, 
ό,τι ανέφερε και για τον προηγούμενο έλεγχο, δηλαδή ότι ο Οργανισμός εκ των 
πραγμάτων δεν μπορεί να ελέγξει αθλητικές αναπτύξεις τις οποίες δεν 
επιχορηγεί ή για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης και 
ότι ο έλεγχος αυτός είναι αρμοδιότητα άλλων αρχών. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τη θέση αυτή του Οργανισμού γιατί θεωρεί ότι, 
όπως τονίζουμε και στη σύστασή μας, ο έλεγχος από άλλες αρχές δεν 
απαλλάσσει τον ΚΟΑ από τις δικές του υποχρεώσεις ως αρμόδια Αρχή που 
εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται πάσης φύσεως 
εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες.  

(γ)  Τελικές εγκρίσεις αθλητικών χώρων. Κατά τη συζήτηση των θεμάτων της Ετήσιας 
΄Εκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για τον ΚΟΑ, για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, στις 
8.3.2018, ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  της Βουλής, απασχόλησε 
έντονα το θέμα που προέκυψε σχετικά με το φαινόμενο χώροι στους οποίους διεξάγονται 
αθλητικά γεγονότα, όπως γήπεδα, στάδια κ.ά, να λειτουργούν κανονικά χωρίς όμως να 
έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες Τελικές Εγκρίσεις, και ως εκ τούτου να εγείρονται θέματα 
ασφάλειας των χρηστών. Η πιο πάνω Επιτροπή ζήτησε από τον Πρόεδρο του 
Οργανισμού όπως ετοιμάσει και αποστείλει στην Επιτροπή κατάλογο των χώρων που δεν 
έχουν εξασφαλίσει Τελική Έγκριση, χωρίς όμως, όπως πληροφορηθήκαμε, ο υπό 
αναφορά κατάλογος να έχει ετοιμαστεί μέχρι Μάιο 2018, από τον Οργανισμό. Λόγω της 
σοβαρότητας του θέματος, ζητήσαμε προκαταρκτική, έστω, πληροφόρηση από τον 
Οργανισμό, από την οποία προκύπτει ότι αρκετοί ιδιόκτητοι αθλητικοί χώροι δεν έχουν 
τελική έγκριση, όπως: 

 Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία 

 Λευκόθεο 

 Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Γλαύκος Κληρίδης 

 Αθλητικό Κέντρο Λάρνακας 

Σχετικά με τους μη ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
(β)(ii) πιο πάνω, η εξασφάλιση αδειοδοτήσεων αφορά τους ιδιοκτήτες των αθλητικών 
χώρων και ο Οργανισμός δεν επιχορηγεί μη αδειοδοτημένες αθλητικές αναπτύξεις. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο έλεγχος της ύπαρξης τελικών εγκρίσεων ανήκει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, η Υπηρεσία μας 
εισηγείται όπως, για την παραχώρηση οποιασδήποτε χορηγίας για βελτιώσεις 
υφιστάμενων αθλητικών χώρων, ο Οργανισμός ζητά από τους ιδιοκτήτες την τελική 
έγκριση του χώρου. 

Συστάσεις: Ο Οργανισμός θα πρέπει να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση στην ετοιμασία 
και ολοκλήρωση του πιο πάνω καταλόγου, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί στην 
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, αντίγραφο του οποίου παρακαλούμε 
όπως σταλεί και στην Υπηρεσία μας, για μια συνολική αντίληψη, σε πρώτο στάδιο, της 
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πραγματικής έκτασης του προβλήματος. Επίσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
τροποποιήσει τους κανόνες για χορηγία βελτιώσεων υφιστάμενων αθλητικών χώρων, 
ούτως ώστε να απαιτείται από τους ιδιοκτήτες η τελική έγκριση του χώρου πριν την 
παραχώρηση οποιασδήποτε χορηγίας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι όσο αφορά στην έκδοση 
Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης των ιδιόκτητων χώρων γίνεται προσπάθεια εξασφάλισής 
τους, ενώ όσο αφορά στο θέμα του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης των μη ιδιόκτητων 
χώρων, αυτό αφορά τους ιδιοκτήτες των Χώρων και Αρμόδιες Αρχές (Τοπικές 
Αυτοδιοικήσεις, Επαρχιακές Διοικήσεις).  

Τονίζουμε και πάλι ότι ο έλεγχος από άλλες αρχές δεν απαλλάσσει τον ΚΟΑ από τις δικές 
του υποχρεώσεις ως αρμόδια Αρχή που εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους 
διεξάγονται εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. 

 (δ) 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.  
Ως αποτέλεσμα, 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 οικονομικής κατάστασης, μετά από αίτημα του Οργανισμού, αναστάληκε 
η εφαρμογή  του Νόμου από την Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι τον Μάιο του 2014.  

Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται ότι το εν λόγω εγχείρημα εντάσσεται στην εφαρμογή 
του Νόμου στην ολότητα του, δηλαδή στην τοποθέτηση και άλλων συστημάτων, κάτι που 
ήδη έχει ξεκινήσει με την προκήρυξη σχετικής προσφοράς για τοποθέτηση όλων των 
συστημάτων που προνοούνται από την νομοθεσία. Η προσφορά κατακυρώθηκε από το 
ΔΣ την 1.3.2016, αλλά δεν έχει υπογραφεί συμβόλαιο λόγω καταχώρησης προσφυγής 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στις 3.3.2016, η οποία ακύρωσε την απόφαση του 
Οργανισμού για κατακύρωση της προσφοράς στην επιτυχούσα προσφοροδότρια εταιρεία. 
Η εταιρεία που είχε κάνει την προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αλλά και η 
επιτυχούσα προσφοροδότρια εταιρεία, έκαναν προσφυγές εναντίον της απόφασης του 
ΚΟΑ στο Διαγωνισμό. Με σχετικές αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 
ημερ. 24.4.2017, επικυρώθηκε η ακύρωση του διαγωνισμού. 

Στις 5.5.2017 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας μας για 
καταγραφή των επόμενων βημάτων του ΚΟΑ σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ενόψει 
της πιο πάνω απόφασης της ΑΑΠ, αποφασίστηκε όπως προσκληθούν μόνο οι 4 
επιτυχόντες προσφοροδότες της πρώτης φάσης να υποβάλουν προσφορά, με την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Όπως αναφέρεται στα 
πρακτικά της συνάντησης, ο συγκεκριμένο έργο ανατέθηκε σε άλλη εταιρεία συμβούλων 
(νέοι σύμβουλοι). Όπως πληροφορηθήκαμε, οι νέοι Σύμβουλοι θα έχουν την ευθύνη της 
ετοιμασίας των εγγράφων της προσφοράς. 

Αναφορικά με την πιο πάνω ανάθεση, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η εταιρεία που είχε αναλάβει την αντίστοιχη εργασία για την 
πρώτη προκήρυξη του διαγωνισμού 19Δ/2015 (παλαιοί σύμβουλοι), δεν κλήθηκε ως 
σύμβουλος για τη νέα διαδικασία λόγω της σχέσης της με μία από τις εταιρείες που θα 
προσκαλούνταν να υποβάλουν προσφορά.  
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Όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης των νέων συμβούλων του Οργανισμού, πέραν δύο 
επιστολών ημερ. 3.11.2016 και 23.5.2017, αντίστοιχα, που τους στάληκαν από τον ΚΟΑ (η 
πρώτη για ανάθεση των υπηρεσιών για ποσό μέχρι €15.000+ΦΠΑ, και, η δεύτερη για 
τροποποίηση των όρων εντολής τους), δεν έχει ανευρεθεί οτιδήποτε άλλο στον σχετικό 
φάκελο στο ηλεκτρονικό αρχείο του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την 
Υπηρεσία μας. Η αναφορά στην πιο πάνω επιστολή ημερ. 3.11.2016 ότι η ανάθεση έγινε 
με βάση το άρθρο 29(2)(α) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, προϋποθέτει ότι για να τυγχάνει 
εφαρμογής το εν λόγω άρθρο, θα πρέπει να είχε προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία 
προσφορών και, να ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 
Ωστόσο, στον σχετικό φάκελο δεν υπάρχει οτιδήποτε με βάση το οποίο να μπορεί να 
ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

Σύμφωνα με την επιστολή των νέων συμβούλων ημερ. 26.5.2017 με την οποία 
αποδέχτηκαν την παροχή υπηρεσιών, η αμοιβή τους θα ανέλθει σε €14.800 + ΦΠΑ.  

Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν φαίνεται να έγιναν οποιεσδήποτε πληρωμές στον 
πιο πάνω αναφορικά με την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι με επιστολή ημερ. 22.5.2017, εταιρεία, η οποία όπως αναφέρεται είχε 
περάσει επιτυχώς από το πρώτο στάδιο προεπιλογής του διαγωνισμού που είχε 
ακυρωθεί, υπέβαλε στον ΚΟΑ το ενδιαφέρον της για να καταθέσει προτάσεις και απόψεις 
για το έργο ασφαλείας των Κυπριακών Γηπέδων. Δεν φαίνεται να  έχει απαντηθεί από τον 
ΚΟΑ η πιο πάνω επιστολή. 

Όπως αναφέρεται σε πρακτικά του ΔΣ ημερ. 29.8.2017, ζητήθηκε όπως σε περίπτωση 
που η τεχνολογία που αφορά στην «αναγνώριση προσώπου» (face recognition) έχει 
εξελιχθεί σε τέτοιο ικανοποιητικό βαθμό που να δίδει τη δυνατότητα να  συμπεριληφθούν 
τέτοιοι όροι στους νέους όρους προκήρυξης, οι όροι αυτοί να συμπεριληφθούν στα 
έγγραφα προκήρυξης. Στη συνέχεια, στη συνεδρία του ημερ. 25.10.2017, το ΔΣ 
αποφάσισε όπως αναθέσει σε ξένη εταιρεία την ετοιμασία όρων και προδιαγραφών έναντι 
του ποσού των UK£22.629,50, καθώς, όπως αναφέρεται, μετά από έρευνα αγοράς κατά 
πόσο υπήρχε δυνατότητα από Οργανισμό και/ή Εταιρεία να ετοιμάσει όρους και 
προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη τεχνολογία (face recognition) δεν κατέστη εφικτό να 
εντοπιστεί στην Κύπρο εξειδικευμένος Οργανισμός και/ή Εταιρεία. Όπως αναφέρεται στα 
πρακτικά, η πιο πάνω εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από τους Σύμβουλους Μελετητές του 
ΚΟΑ για την ετοιμασία των όρων και προδιαγραφών της προσφοράς 19Δ/2015. Όπως 
παρατηρείται, το ποσό των £22.629,50, εάν μετατραπεί σε ευρώ, ανέρχεται σε περίπου 
€26.000, βάση του οποίου, ο ΚΟΑ θα έπρεπε να αποστείλει τα αναγκαία έγγραφα για τον 
διαγωνισμό σε τουλάχιστον 4 οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής του. Η 
αποστολή εγγράφων σε λιγότερο από 4 οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται 
επαρκώς. Σημειώνεται ότι ούτε στον ηλεκτρονικό φάκελο που αφορά στην κάρτα 
φιλάθλου, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν τις ενέργειες που έγιναν για 
ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου, αφήνοντας εύλογα ερωτήματα. 

Σύμφωνα με επιστολή του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα προς τον ΚΟΑ ημερ. 28.2.2018, ο ΚΟΑ δεσμεύτηκε ότι μέχρι το πέρας της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου, θα υποβάλει στο γραφείο της Επιτρόπου για 
διαβούλευση, πρόταση για την οριστική και πλήρη εφαρμογή του Νόμου 48(Ι)/2008, ειδικά 
όσον αφορά στη σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας Φιλάθλων και την 
έκδοση Κάρτας Φιλάθλων. 
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Συστάσεις: 

(α)  Δεν ακολουθήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για την ανάθεση υπηρεσιών στους 
δύο συμβούλους, ή/και δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η απόφαση για την απευθείας 
ανάθεση. Θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες και οι 
αποφάσεις για απευθείας ανάθεση θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς. 

(β)  Δεν λήφθηκε έγκριση του ΔΣ για την ανάθεση υπηρεσιών στους δύο συμβούλους.  
Για οποιαδήποτε ανάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται έγκριση του ΔΣ. 

(γ)  Δεν είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα στοιχεία που αφορούν στο 
πιο πάνω θέμα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
εξελίξεων που σχετίζονται με το θέμα, όπως για παράδειγμα στοιχεία που να φαίνεται η 
διαδικασία επιλογής και των δύο συμβούλων και η επικοινωνία με οργανισμούς για το 
θέμα της τεχνολογίας «face recognition».  Η Υπηρεσία μας θεωρεί αυτονόητη τη φύλαξη 
και τη διατήρηση όλων των σχετικών εγγράφων, στα οποία να περιλαμβάνονται ακόμα και 
όλα τα σχετικά σημειώματα με το θέμα, στο κατάλληλο αρχείο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι υπάρχει απόφαση του ΔΣ 
ημερομηνίας 20/9/2016  στην οποία αναφερόταν όπως οι υπηρεσίες του Οργανισμού 
προχωρήσουν στη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση με βάση το άρθρο 29 (2)(α) του Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή θέματα Νόμου του 2016 (Νόμος 73(Ι)/2016).  
Σύμφωνα με την απόφαση τα έγγραφα προκήρυξης θα έπρεπε να δοθούν στον 
συγκεκριμένο οίκο των προαναφερόμενων νέων συμβούλων έναντι του ποσού μέχρι 
€15.000 με την οδηγία ότι εντός 15 ημερών ο Οίκος να αξιολογήσει τα έγγραφα και σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού να προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις/τροποποιήσεις, πάντοτε όμως εντός του πλαισίου και του πνεύματος που 
ορίζει το άρθρο 29 (2)(α).  Ακολούθως, σύμφωνα με την απόφαση θα έπρεπε να γίνει 
χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όπως προνοείται από τον νόμο.  Με το ίδιο ποσό 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την Ομάδα Αξιολόγησης, ο πιο πάνω οίκος 
των νέων συμβούλων, σύμφωνα με την απόφαση, θα έπρεπε να παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες αλλά σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπός του θα ήταν μέλος της ομάδας αυτής.  
Αν ο Οργανισμός χρειαζόταν να ζητήσει συμβουλή τρίτου εξειδικευμένου επί 
συγκεκριμένου θέματος συμβούλου, ο Οργανισμός θα κατέβαλλε το κόστος για την 
εργασία αυτή.  Παρόλο που τελικά φαίνεται να έχει δοθεί  απόφαση του ΔΣ, εντούτοις η 
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ουσιαστικά δεν τηρήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες που 
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

Σε ό,τι αφορά τον σύμβουλο για το θέμα της τεχνολογίας «face recognition», ο Πρόεδρος 
μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ αποτάθηκε στο ΤΕΠΑΚ, όπου έγιναν και δυο συναντήσεις 
για το θέμα, το οποίο ανέφερε στον Οργανισμό ότι δεν ήταν σε θέση να προβεί σε μια 
τέτοια εργασία. Αναγκαστικά, όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος, ο ΚΟΑ με απόφαση του ΔΣ 
αποτάθηκε στον σύμβουλο που είχε ετοιμάσει τους όρους της αρχικής Προσφοράς.  
Παρόλο που κατά τον επί τόπου έλεγχο της Υπηρεσίας μας στον Οργανισμό, μας έγινε 
αναφορά για την πιο πάνω συνάντηση με το ΤΕΠΑΚ, εντούτοις δεν υπήρχαν 
οποιεσδήποτε ενδείξεις στον σχετικό φάκελο, τόσο για την υπό αναφορά συνάντηση, όσο 
και για τους λόγους που οδήγησαν στην απευθείας ανάθεση, έτσι που αυτή να 
τεκμηριώνεται όπως θα έπρεπε. 

(ε) Μαζικός αθλητισμός.  Σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5 (2) (ε), το Διοικητικό Συμβούλιο κέκτηται 
αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και γυμναστικά 
προς χρήση από το κοινό». 
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Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, τα μέχρι σήμερα ποσά που 
διατίθενται για τη δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων, είτε είναι ιδιόκτητα είτε είναι 
επιχορηγημένα, αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε έργα για το σωματειακό αθλητισμό ή τον 
υψηλό αθλητισμό που χρησιμοποιούνται από ομάδες, σωματεία ή/και αθλητές, δηλαδή για 
έργα αγωνιστικού αθλητισμού. 

Ο τριετής στρατηγικός σχεδιασμός 2016-2018 δεν ολοκληρώθηκε και όπως 
πληροφορηθήκαμε, στη θέση του θα ετοιμαστεί στρατηγικός σχεδιασμός για τα έτη 2018-
2024 στον οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στρατηγικός στόχος για την «ανάπτυξη 
διευρυμένων αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με στόχο την υγεία των 
πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο», με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. 

Όπως επίσης αναφέρεται και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, τα έργα που ανεγείρει ο 
ΚΟΑ, 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 σκοπό αυτό ήταν ελάχιστη, αφού λόγω του καθεστώτος (δηλ. 
για υπενοικίαση και χρήση του χώρου και από το ΤΕΠΑΚ μέχρι την 28η Ιουλίου 2015) 
χρησιμοποιείτο πολύ λίγο από το κοινό. Τη διαχείρισή του έχει από τότε αναλάβει ο ΚΟΑ. 

Στην απαντητική επιστολή για τον έλεγχο του 2014, αναφέρεται ότι μετά την ανάπτυξη του 
Προγράμματος για τον αθλητισμό ενασχόλησης, υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για 
χρήση των κατάλληλων αθλητικών χώρων για τη διεξαγωγή του, γι’ αυτό και το ΑΓΟ κάνει 
χρήση υφιστάμενων υποδομών. 

Επίσης, στην απαντητική επιστολή για τον έλεγχο του 2015, αναφέρεται ότι μετά από 
αρκετά χρόνια αδράνειας του παλαιού ΓΣΖ, αποφασίστηκε η ανάθεση της διαχείρισης και 
λειτουργίας του στο Πρόγραμμα ΑΓΟ και ότι στόχος του Μαζικού Αθλητισμού είναι η 
δημιουργία και άλλων κέντρων άθλησης σε όλες τις επαρχίες. Επίσης αναφέρθηκε ότι στο 
ΓΣΟ λειτουργεί πρόγραμμα για ενήλικες και προγραμματιζόταν η ένταξη περισσότερων 
προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες και από τα προγράμματα ΑΓΟ και Σωμάτων 
Ασφαλείας, ώστε να αναπτυχθεί ο χώρος και να καταστεί πυρήνας άθλησης. Όπως έχουμε 
πληροφορηθεί, στο παρών στάδιο, ο χώρος παραχωρείται μόνο στο ΤΕΠΑΚ για 6 ώρες 
εβδομαδιαίως συνολικά, δηλαδή δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά το ΓΣΟ και θα πρέπει να 
εξευρεθούν και άλλοι τρόποι αξιοποίησης του. 

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός είχε προβεί στην προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την 
παραχώρηση άδειας χρήσεως, διαχείρισης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων του παλαιού ΓΣΟ, και το ΔΣ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, αποφάσισε, στις 10.2.2017, την ακύρωση του διαγωνισμού. 

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Οργανισμού προς τον Δήμο Λεμεσού (Δήμος) ημερ. 
29.3.2018, αναφέρεται ότι το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε συμφωνία που αφορά στην 
παραχώρηση άδειας χρήσης, διαχείρισης και αξιοποίησης του Φυτίδειου Αθλητικού 
Κέντρου ΓΣΟ προς τον Δήμο και καλείται ο Δήμος όπως ορίσει ημερομηνία συνάντησης 
για υπογραφή της συμφωνίας. Από την εκ πρώτης όψεως μελέτη της συμφωνίας, δεν 
φαίνεται ότι αυτή διασφαλίζει, σε όλα τα σημεία της, τα συμφέροντα του Οργανισμού. 
Λόγω του ότι επέκειτο η υπογραφή της συμφωνίας σύντομα, η Υπηρεσία μας έκρινε 
σκόπιμο και απέστειλε άμεσα στον Οργανισμό επιστολή ημερ. 23.4.2018, για να 
προληφθεί η υπογραφή της συμφωνίας προτού τύχει προσεκτικής μελέτης με γνώμονα 
πρωτίστως το συμφέρον του Οργανισμού. Στην εν λόγω επιστολή, αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι προκαταρκτικά το θέμα τέθηκε στον Πρόεδρο του Οργανισμού, ο οποίος 
δέχτηκε τη διαφοροποίηση ορισμένων σημείων έκδηλα ετεροβαρών και παράλογων. 
Ζητήσαμε επίσης να εξεταστεί κατά πόσο η ενέργεια αυτή, δηλαδή η απευθείας ανάθεση 
με διαπραγμάτευση, διασφαλίζει τα συμφέροντα του Οργανισμού. Τέθηκε επίσης ο 
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προβληματισμός για το ενδεχόμενο άλλοι Δήμοι και Κοινότητες να επικαλεστούν τη 
συμφωνία αυτή ως προηγούμενο, για να διεκδικήσουν παρόμοια μεταχείριση από τον 
Οργανισμό. Τέλος, σημειώνεται ότι δεν αποτελεί αποστολή του Οργανισμού η παροχή 
χορηγιών στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές οι οποίες 
μπορούν να εξεταστούν μέσω της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Σημειώνεται ότι συχνά παρουσιάζονται στον χώρο σοβαρά κρούσματα βανδαλισμού και 
κρίνεται απαραίτητος ο άμεσος χειρισμός του θέματος για φύλαξη του χώρου προς 
αποφυγή ζημιών, τα έξοδα επιδιόρθωσης των οποίων επωμίζεται ο Οργανισμός.  

Συστάσεις:  

(α)  Μέσα στα πλαίσια του νέου εγγράφου για τον στρατηγικό σχεδιασμό 2018-2024, 
αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα  αξιολογήσει τους στρατηγικούς του στόχους σχετικά με 
το πιο πάνω θέμα και θα επανεξετάσει τρόπους χρήσης κάποιων χώρων, με σκοπό την 
αναβάθμιση τους στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός 
ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά και τεθεί χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που 
συνεπάγονται. 

(β)  Η πρόταση για διαχείριση του ΓΣΟ μέσω συμφωνίας με τον Δήμο Λεμεσού να τύχει 
προσεκτικής μελέτης με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον του Οργανισμού προτού 
ληφθούν οριστικές αποφάσεις προς αποφυγή δημιουργίας ανεπιθύμητων καταστάσεων 
και προβλημάτων, όπως προέκυψε σε άλλες περιπτώσεις ενοικίασης σε Δήμο με δικαίωμα 
υπενοικίασης και από τους ενοικιαστές, αλλά και προηγούμενου για άλλες διεκδικήσεις 
από τοπικές αρχές. 

Εάν, όπως ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας διαβεβαίωσε, οι 
διακανονισμοί/συμφωνίες/ενοικιάσεις/υπενοικιάσεις αφορούν μόνο στον δημόσιο τομέα 
(ΚΟΑ, Δήμο Λεμεσού, ΤΕΠΑΚ), τότε αυτό επιβάλλεται όπως αναφέρεται ρητά στις 
πρόνοιες της Συμφωνίας, για να αποφεύγονται μελλοντικά προβλήματα ή καταχρήσεις. 
Επίσης, στη Συμφωνία πρέπει να αναφέρονται οι δεσμεύσεις του κάθε Μέρους. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε παράδειγμα προς αποφυγήν την περίπτωση ενοικιάσεων/υπενοικιάσεων 
στην περιοχή «Μακένζυ» μέσω του Δήμου Λάρνακας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας 
λήφθηκαν υπόψη και το τελικό κείμενο της συμφωνίας θα σταλεί στην Υπηρεσία μας για 
ενημέρωση. 

(στ)  Παλαιό ΓΣΖ.   Ο Οργανισμός στις 6.3.2012 καταχώρησε αγωγή εναντίον της 
εταιρείας, που κατακρατούσε τον χώρο στο παλαιό ΓΣΖ, ενώ η σχετική άδεια χρήσης  που 
είχε υπογράψει παλαιότερα με τον Οργανισμό, είχε ήδη λήξει από τις 31.8.2009.  
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός με τη λήξη της περιόδου άδειας χρήσης της σχετικής 
συμφωνίας,  και αφού προκήρυξε προσφορές,  κατακύρωσε την προσφορά σε άλλη, 
δεύτερη εταιρεία,  με την οποία υπέγραψε σύμβαση στις 16.12.2009.    

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης της υπόθεσης με 
την πρώτη πιο πάνω εταιρεία, ο Οργανισμός προχώρησε σε διορισμό ανεξάρτητου 
εκτιμητή προς εκτίμηση της αξίας των επενδύσεών  της. Σύμφωνα με την εκτίμηση, η 
οποία και υποβλήθηκε στον Οργανισμό στις 10.10.2013,  η τότε αξία ανερχόταν σε 
€94.213. Ακολούθως, η εν λόγω εταιρεία αποχώρησε από τον πιο πάνω χώρο στις 
11.8.2014 και με απόφασή του ΔΣ ο χώρος παραχωρήθηκε για αξιοποίηση και χρήση από 
το Τμήμα του Μαζικού Αθλητισμού για το πρόγραμμα του ΑΓΟ.  
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Εν τω μεταξύ, μετά από απόφαση του Δικαστηρίου, ημερ. 28.9.2015, σε σχέση με αγωγή 
(αρ. 3304/2011, Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας) που είχε καταχωρήσει η δεύτερη πιο 
πάνω εταιρεία, εναντίον του Οργανισμού, ο Οργανισμός κατέβαλε στις 19.1.2016 συνολικό 
ποσό €57.650,39 (€42.374,22, πλέον τόκους και άλλα έξοδα).  

Όσον αφορά στην υπόθεση της πρώτης πιο πάνω εταιρείας, το ΔΣ, λίγους μήνες πριν την 
πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου με την άλλη εταιρεία, σε συνεδρία του ημερ. 
9.6.2015, εξουσιοδότησε τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, όπως αποσύρει την 
αγωγή εναντίον της εταιρείας και να καταχωρήσει νέα αγωγή, βάση των νέων 
διαμορφωμένων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, η σχετική αγωγή (764/12) αποσύρθηκε, 
άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του Οργανισμού, ούτως ώστε η αγωγή να 
επανακαταχωρηθεί με επιπρόσθετη αξίωση προς την εναγόμενη εταιρεία το επιδικασθέν 
ποσό στην αγωγή 3304/2011.  Ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι σήμερα η αγωγή να έχει 
επανακαταχωρηθεί όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Επειδή υπήρξε νέα απαίτηση της δεύτερης πιο πάνω εταιρείας από τον Οργανισμό, το ΔΣ 
στην  48η συνεδρία του ημερ. 16.11.2017, εξουσιοδότησε τον Νομικό Σύμβουλο του 
Οργανισμού  όπως προωθήσει εξώδικο συμβιβασμό  της υπόθεσης, αφού ετοιμάσει 
σχετική γραπτή εισήγηση προς το ΔΣ. Το ποσό του συμβιβασμού να ανέρχεται στις 
€20.000 πλέον €6.000 δικηγορικά έξοδα. 

Ο Νομικός Σύμβουλος με επιστολή του, ημερ. 20.11.2017, προς το ΔΣ του Οργανισμού, 
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια εξώδικη συμφωνία με τα πιο πάνω ποσά, είναι προς 
το συμφέρον του Οργανισμού, ζήτησε όπως η διευθέτηση αυτή εγκριθεί από το ΔΣ του 
Οργανισμού, καθώς και όπως δοθούν οδηγίες στο Λογιστήριο για καταβολή των 
προαναφερόμενων ποσών, τα οποία το ΔΣ και ενέκρινε στη 17η συνεδρία του, ημερ. 
12.4.2018, δίδοντας τις σχετικές οδηγίες. 

Σημειώνεται ότι, εν τω μεταξύ, ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, με επιστολή του, 
ημερ. 12.12.2017  είχε ενημερώσει τους νομικούς συμβούλους της δεύτερης πιο πάνω 
εταιρείας, για την απόφαση του ΔΣ για την πιο πάνω εξώδικη διευθέτηση, οι οποίοι,  
αμέσως μετά και την απόφαση του ΔΣ στις 12.4.2018, με επιστολή τους ημερ. 20.4.2018, 
ζήτησαν την καταβολή των συμφωνηθέντων ποσών. 

Σύσταση: Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις νεότερες 
εξελίξεις αναφορικά με το θέμα με την δεύτερη πιο πάνω εταιρεία, καθώς επίσης κατά 
πόσο η πρόθεση του Οργανισμού για καταχώρηση νέας αγωγής εναντίον της πρώτης 
εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει. 

Ζητήσαμε επίσης όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις 
συμβουλές/απόψεις του νομικού συμβούλου του Οργανισμού που χειρίζεται το θέμα, 
αναφορικά με τις ενδεδειγμένες επιλογές για τα συμφέροντα του Οργανισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η καταβολή του ποσού ύψους 
€20.000 ως εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης με τη δεύτερη πιο πάνω εταιρεία έγινε στις 
14/5/2018. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΟΑ θα εξετάσει το θέμα και θα δώσει οδηγίες στο Λογιστήριο του Οργανισμού να 
καθορίσει τις οικονομικές βλάβες του ΚΟΑ. Θα ζητηθεί ακολούθως γνωμάτευση από το 
Νομικό Σύμβουλο για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.  Ο Πρόεδρος συναφώς μας 
πληροφόρησε ότι μέχρι την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για εξώδικη διευθέτηση και 
ένεκα των απαιτήσεων που προέβαλε η δεύτερη πιο πάνω εταιρεία, o Οργανισμός δεν 
ήταν σε θέση να γνωρίζει το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονταν σε 
σχέση με την υπόθεση και επομένως δεν γνώριζε το μέγεθος των ζημιών και/ή των 
απαιτήσεων που ενδεχόμενα να είχε έναντι της πρώτης πιο πάνω εταιρείας, ένεκα της μη 
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έγκαιρης  παράδοσης του Παλαιού ΓΣΖ για εκμετάλλευση από την δεύτερη εταιρεία, 
σύμφωνα με το πενταετές συμβόλαιο.  Ενόψει αυτών των εξελίξεων, όπως μας ανέφερε, 
δεν υπήρξε περαιτέρω προώθηση ενδεχόμενων απαιτήσεων εναντίον της πρώτης 
εταιρείας, μέσω δικαστηρίου.  Η Υπηρεσία μας θα αναμένει ότι η υπόθεση θα τύχει 
περαιτέρω χειρισμού, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 

(ζ) Κριτήρια επιχορήγησης.  

Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και για το σωματείο του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει επιχορήγηση συνολικού ύψους €13,3 εκ. για το γήπεδο 
των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και επιχορήγηση ύψους €8,5 εκ. για το γήπεδο του 
σωματείου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

(i) Προϋπολογισμός. Στον Προϋπολογισμό του 2016 και του 2017, υπάρχει 
ενδεικτική πρόνοια €10 για ένα κοινό γήπεδο ΑΕΛ-ΑΡΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΑ, με 
σημείωση ότι το αναμενόμενο κόστος είναι €17 εκ. και γενική σημείωση ότι  η 
διαδικασία για την κατασκευή τους δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των 
προτέρων έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού. 
Επιπρόσθετα, στο επεξηγηματικό υπόμνημα, υπάρχει γενική σημείωση για όλα 
τα έργα της κατηγορίας αυτής ότι η κατασκευή των έργων αυτών τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξευρεθεί χρηματοδότηση από το φορέα που θα το 
υλοποιήσει και ότι η αποπληρωμή προαπαιτεί έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ), αναφέροντας ότι 
οποιαδήποτε δαπάνη εντός του 2017 θα εξαρτάται από τις δυνατότητες του 
προϋπολογισμού. Στον προϋπολογισμό του 2018, υπάρχει πρόνοια €7.263.600 
για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό. 
Επιπρόσθετα, στο επεξηγηματικό υπόμνημα, υπάρχει σημείωση ότι για το ίδιο 
έργο αναμένεται να δαπανηθούν το 2019, €9.400.000 και το 2020 ακόμη 
€9.400.000, δηλαδή η συνολική πρόνοια για τα τρία έτη ανέρχεται σε 
€26.063.600. 

(ii) Αρχική εκτίμηση κόστους, χωρητικότητα και ποσοστό επιχορήγησης από 
τον Οργανισμό.  Όπως αναφέρεται στη συνεδρία του ΔΣ του Οργανισμού, 
ημερ. 19.5.2014, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στο 
Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα την δημιουργία 
νέου σταδίου στη Λεμεσό, το νέο στάδιο θα ανεγερθεί στο Κολόσσι, θα είναι 
αξίας €15 εκ. και χωρητικότητας 12.000 θεατών και θα αγωνίζονται οι τρεις 
ομάδες της Λεμεσού ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΕΛ και ΑΡΗΣ, χωρίς να γίνεται αναφορά στο 
ποσό που θα συνεισφέρουν τα Σωματεία από ίδιους πόρους για την ανέγερση 
του γηπέδου. Σημειώνεται ότι στην αίτηση για άδεια οικοδομής του σταδίου, 
στην περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης γίνεται αναφορά σε 
χωρητικότητα 13.000 θεατών. 

 Το ΔΣ του Οργανισμού στη συνεδρία του ημερ. 23.12.2013, επαναβεβαίωσε ότι 
«θα επιχορηγήσει το συνολικό κόστος κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στη 
Λεμεσό».  

Κατά τους προηγούμενους ελέγχους μας παρατηρήσαμε ότι ενώ, σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα κριτήρια του Οργανισμού, όπως αναθεωρήθηκαν από το ΔΣ στις 
9.6.2011, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα χωρητικότητας 12.000 και 14.000 θεατών 
επιχορηγούνται με 60% επί των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα 
κριτήρια του Οργανισμού, η απόφαση που λήφθηκε από το ΔΣ, ημερ. 
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23.12.2013, ήταν για επιχορήγηση του συνολικού κόστους του έργου, απόφαση 
η οποία είναι εκτός των εγκεκριμένων κριτηρίων.  

Επίσης, επισημάναμε ότι με την επιχορήγηση με 100% επί των επιλέξιμων 
δαπανών αντί με 60%, προκύπτει θέμα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλα 
σωματεία, αλλά δημιουργείται και προηγούμενο και ζητήσαμε να 
πληροφορηθούμε πώς ο Οργανισμός προτίθετο να χειριστεί το θέμα και πώς 
αναμένεται να αντεπεξέλθει ο Οργανισμός σε περίπτωση που και άλλα 
σωματεία ζητήσουν επιχορήγηση με 100% (για ανέγερση εγκαταστάσεων ή για 
ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που χορηγήθηκαν με χαμηλότερα ποσοστά) 
και θα αναμένουν την ίδια μεταχείριση.  Όπως αναφέρεται στην απαντητική 
προς την Υπηρεσία μας επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, η απόφαση 
για επιχορήγηση του νέου γηπέδου Λεμεσού με ποσοστό 100% επί των 
επιλέξιμων δαπανών αντί με 60% όπως προνοούν τα κριτήρια, αποτελεί κατ’ 
εξαίρεση απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ. 

(iii) Κρατική Ενίσχυση.  Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΟΑ για το 2015 και 2016, 
τίθεται θέμα κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως ζητηθεί 
από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ) γνωμάτευση κατά 
πόσο προκύπτει θέμα κρατικής ενίσχυσης προτού προωθηθεί η σχετική 
χρηματοδότηση.  

Στα πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 26.8.2016 στο Προεδρικό 
Μέγαρο, αναφέρεται ότι αποστάληκε επιστολή από τη Γραμματεία του 
Υπουργικού Συμβουλίου  με την οποία ζητείται γνωμάτευση κατά πόσο 
αποτελεί κρατική ενίσχυση. Με επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) προς 
τον ΕΕΚΕ ημερ. 22.12.2016, ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά 
με 13 σημεία, όπως τον λόγο για τον οποίο τα Σωματεία που θα έχουν 
προνομιακή χρήση του σταδίου δεν θα συνεισφέρουν στο κόστος και το πώς 
επιβεβαιώνεται ότι τα τρία Σωματεία στα οποία θα ανήκει η εταιρεία που θα 
διαχειρίζεται το γήπεδο θα πληρώνουν την τιμή αγοράς για τη χρήση του 
γηπέδου. Ο ΕΕΚΕ στις 16.6.2017 διαβίβασε στην ΕΕ τις απαντήσεις των 
Κυπριακών Αρχών.  Ακολούθως με επιστολή του ημερ. 21.9.2017, ο ΕΕΚΕ 
ενημέρωσε την ΕΕ ότι το ΥΣ αποφάσισε όπως ο ΚΟΑ αναλάβει την υλοποίηση 
του έργου μέσω του Προϋπολογισμού του, υπό τον όρο της προηγούμενης 
εξασφάλισης της έγκρισης της ΕΕ και ως εκ τούτου, οι αρχικοί σχεδιασμοί για 
σύναψη σύμβασης δανείου με την Τράπεζα Κύπρου εγκαταλείφθηκαν.   

Ενώ η ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ ΕΕ και ΕΕΚΕ συνεχίστηκε, κατά τον 
επί τόπου έλεγχό μας στον Οργανισμό, πληροφορηθήκαμε ότι, στις 17.4.2018 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΕΚΕ στην παρουσία 
εκπροσώπων του Οργανισμού αναφορικά με το γήπεδο, κατά την οποία, 
κατόπιν προγνωστοποίησης (prenotification) της ΕΕ ότι απορρίφθηκε η 
πρόταση όπως καταρχήν κατατέθηκε, και ότι προκύπτει θέμα κρατικής 
ενίσχυσης, και όπως ενημερωθήκαμε από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, η 
ΕΕ αναμένει την υποβολή νέου σχεδίου, συμβατού με τους Κανόνες περί 
ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.   
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(iv) Συμφωνία μίσθωσης γης  και προτεινόμενη ανάπτυξη.  

  Σημειώνεται ότι στη συμφωνία μίσθωσης της γης από την Κυπριακή 
Δημοκρατία στον ΚΟΑ, αναφέρεται ότι ο Μισθωτής έχει υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί το κτήμα αποκλειστικά και μόνο για αθλητικούς σκοπούς, ήτοι για 
την κατασκευή τριών γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου) με τις συναφείς 
εγκαταστάσεις τους δηλαδή δεν μπορεί να ανεγερθεί ξενοδοχείο. Ζητήσαμε 
όπως η Υπηρεσία μας ενημερωθεί κατά πόσο υπήρξαν ή υπάρχουν σχεδιασμοί 
για την ανέγερση, τώρα ή μελλοντικά, ξενοδοχειακής μονάδας στις 
εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρεται στην απαντητική προς την Υπηρεσία μας 
επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του 2016, δεν υπάρχει σχεδιασμός  για μελλοντική ανέγερση 
ξενοδοχειακής μονάδας στην προτεινόμενη ανάπτυξη. 

 Επιπρόσθετα, σε πρακτικά συνάντησης των εκπροσώπων των τριών 
Σωματείων με εκπροσώπους του Οργανισμού, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι η 
ανάπτυξη περιλαμβάνει 6 βοηθητικά γήπεδα ενώ σύμφωνα με τα ισχύοντα 
κριτήρια, οι ομάδες που αγωνίζονται στην Α’ Κατηγορία δύναται να 
επιχορηγηθούν για δύο βοηθητικά γήπεδα, δεδομένου ότι δεν έχουν 
επιχορηγηθεί στο παρελθόν. Όπως αναφέρεται σε σημείωμα του Τομέα 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής, ο 
Οργανισμός έχει καταβάλει τα ακόλουθα ποσά για τη δημιουργία γηπέδων 
δίπλα από το Τσίρειο Στάδιο σε χώρο που παραχωρήθηκε από το ΓΣΟ:  

- ₤28.240 για το βοηθητικό γήπεδο του Απόλλωνα (1988-1993) 

- ₤18.000 για το βοηθητικό γήπεδο της ΑΕΛ (1995) 

- ₤18.000 (1995) και ₤34.800 (2002) για το βοηθητικό γήπεδο του ΑΡΗ. 

Σημειώνεται ότι τα σωματεία μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα αυτά για όσο χρονικό 
διάστημα δηλώνουν το Τσίρειο Στάδιο ως έδρα. 

Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, η 
προτεινόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει 6 βοηθητικά γήπεδα, τα 2 εκ των οποίων έχουν ήδη 
κατασκευαστεί και επιχορηγηθεί από τον Οργανισμό για το Σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και 
ότι με βάση τα δεδομένα επιχορήγησης βοηθητικών γηπέδων των σωματείων ΑΕΛ, ΑΡΗΣ, 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, η ΑΕΛ δύναται να επιχορηγηθεί για δύο βοηθητικά γήπεδα και ο ΑΡΗΣ για 
ένα βοηθητικό γήπεδο.  

Καταβλήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

- ₤395.743 για την κατασκευή άλλων δύο βοηθητικών γηπέδων του 
Απόλλωνα δίπλα από το νέο προτεινόμενο γήπεδο, τα οποία 
περιλαμβάνονται στα 6 βοηθητικά γήπεδα που υποδεικνύονται στα σχέδια 
του νέου γηπέδου. 

- ₤50.860 (2001 - για την κατασκευή) και ₤85.400 (2009 – για τη 
ανακατασκευή του χλοοτάπητα) για δεύτερο γήπεδο του ΑΡΗ το οποίο 
βρίσκεται σε γη των Βρετανικών Βάσεων. 

(v) Μελέτη Βιωσιμότητας.  Όπως αναφέρεται σε πρακτικά συνάντησης των 
εκπροσώπων των τριών Σωματείων με εκπροσώπους του Οργανισμού οι 
οποίοι είναι μέλη του ΔΣ, ζητήθηκε η διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας. Σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19.10.2016 στο Γραφείο ΕΕΚΕ, 
συμφωνήθηκε επικαιροποίηση της μελέτης βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη 
νέα δεδομένα όπως την αφαίρεση των εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση 
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των διαφημίσεων, τα οποία αρχικά υπολογίστηκαν ως έσοδα ενώ θα αποτελούν 
έσοδα του κάθε επαγγελματικού σωματείου χωριστά. Σύμφωνα με την 
επικαιροποιημένη μελέτη ημερ. 16.3.2017, που υποβλήθηκε στον ΚΟΑ, η οποία 
αφορά στην προκαταρκτική αξιολόγηση της κερδοφορίας του Έργου τα πρώτα 
10 χρόνια, αναμένεται ότι το Έργο θα είναι κερδοφόρο, με κέρδος ύψους 
€67.337 το πρώτο έτος το οποίο μειώνεται σταθερά στα €41.252 το δέκατο έτος 
(μείωση 39%). Σύμφωνα με τη μελέτη, χρόνο με τον χρόνο τα έξοδα αυξάνονται 
περισσότερο από τα έσοδα και το κέρδος είναι οριακό. Σε περίπτωση που 
συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να μειώνεται το κέρδος, σε κάποια στιγμή ίσως 
να υπάρχουν ζημιές και θα πρέπει να  ξεκαθαριστεί πώς θα καλυφθούν. 
Αναφορικά με το κόστος κατασκευής του γηπέδου, στην κατάσταση εσόδων 
παρουσιάζεται η κρατική χορηγία ως έσοδο και το ίδιο ποσό ως έξοδο που 
αφορά τις αποσβέσεις του γηπέδου. 

 Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, αναφέρεται ότι η 
μελέτη βιωσιμότητας είναι ευθύνη των Σωματείων την οποία επεξεργάζεται η 
εταιρεία KPMG. 

(vi) Χρηματοδότηση του έργου και αύξηση αρχικού κόστους.  Το ΥΣ στην 
απόφασή του με αρ. 80.093, ημερ. 18.1.2016, ενέκρινε την συνομολόγηση 
δανείου με την Τράπεζα Κύπρου για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής 
του γηπέδου. σύμφωνα με τους όρους της πρότασης της Τράπεζας για 
χορήγηση δανείου ποσού €22 εκ. +/- 10%.  

 Στη συνέχεια το ΥΣ, με την απόφαση του με αρ. 83.330 και ημερ. 13.9.2017, 
μεταξύ άλλων, αποφάσισε να ακυρώσει την πιο πάνω απόφαση (αρ. 80.093, 
ημερ. 18.1.2016).  Σημειώνεται ότι το ΥΣ με την απόφασή του αρ. 82.990, ημερ. 
19.7.2017, αποφάσισε να εγκρίνει το κόστος του έργου ανέγερσης του νέου 
Γηπέδου στη Λεμεσό ύψους €28 εκ., περίπου, καθώς και όπως το έργο 
αναληφθεί από τον ΚΟΑ μέσω του προϋπολογισμού του, με αντίστοιχη αύξηση 
της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ για την κάλυψη των απαιτούμενων 
ετήσιων δαπανών του έργου.  Στη συνέχεια το ΥΣ με την απόφασή του 83.232, 
ημερ. 29.8.2017, εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού και 
Οικονομικών να υποβάλουν Πρόταση στο Συμβούλιο στην προσεχή συνεδρία 
του με συγκεκριμένες εισηγήσεις.  Στην απόφαση του ΥΣ με αρ. 83.330, που 
λήφθηκε στις 13.9.2017, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αποφασίστηκε όπως ο 
ΚΟΑ αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή, εκ μέρους των τριών σωματείων, την 
υλοποίηση του έργου, μέσω του Προϋπολογισμού του, με αντίστοιχη αύξηση 
της κρατικής χορηγίας προς αυτόν για την κάλυψη των ετήσιων δαπανών του 
έργου. 

 Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
αναφέρθηκε ότι το νέο στάδιο θα είναι αξίας μέχρι €15 εκ., ενώ η πρόνοια στους 
Προϋπολογισμούς του ΚΟΑ για τα έτη 2016 και 2017 είναι για €17 εκ. και το 
δάνειο που ζητήθηκε είναι για πολύ μεγαλύτερο ποσό (€22 εκ. +/-10% + ΦΠΑ αν 
υπάρχει).  

 Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση των μελετητών 
ημερ. 6.6.2016, το κόστος αυξήθηκε στα €26.800.000 χωρίς να περιλαμβάνονται 
ο ΦΠΑ, οι αμοιβές συμβούλων, η κινητή επίπλωση και εξοπλισμός, τα κόστη 
έκδοσης αδειών και τα έξοδα χρηματοδότησης ενώ σύμφωνα με μεταγενέστερη 
εκτίμηση των μελετητών ημερ. 29.11.2016, η προκαταρκτική εκτίμηση αυξήθηκε 
περαιτέρω σε €28.176.420, χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω έξοδα. 
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 Στην Έκθεσή μας για τον έλεγχο του 2016, ζητήσαμε όπως εξηγηθεί στην 
Υπηρεσία μας γιατί, ενώ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως 
προαναφέρθηκε, έγινε λόγος για ανέγερση σταδίου αξίας μέχρι €15 εκ., 
προϋπολογίζονται ποσά €17 εκ. και ζητείται δανειοδότηση €22 εκ. +/-10% + 
ΦΠΑ αν υπάρχει και το εκτιμώμενο κόστος  αυξάνεται με κάθε νέα 
προκαταρκτική εκτίμηση ξεπερνώντας τα €28 εκ. μη περιλαμβανομένων των 
εξόδων που αναφέρονται πιο πάνω. Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού 
αναφέρεται ότι η εκτίμηση του κόστους ύψους €28.200.000 είναι αποτέλεσμα 
επιμέτρησης των κατασκευαστικών σχεδίων από τους σύμβουλους μελετητές 
του ΚΟΑ. Όπως προκύπτει, η αρχική εκτίμηση του κόστους ανέγερσης του 
γηπέδου με βάση την οποία δόθηκε έγκριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
αφορούσε μόλις το 60% του ποσού της πιο πρόσφατης εκτίμησης, κάτι που 
δείχνει ότι η αρχική εκτίμηση που παρουσιάστηκε ήταν πρόχειρη καθώς απέχει 
κατά πολύ από το ποσό που αναμένεται να κοστίσει η ανέγερση του γηπέδου.  

Η παράγραφος 16 της παρούσας Έκθεσής μας, αναφορικά με τις προσφορές για 
ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ στη Λεμεσό, 
είναι σχετική. 

Συστάσεις: Η Υπηρεσία μας συνιστά τα πιο κάτω: 

(α)  Στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται αναφορά για το νέο 
εκτιμώμενο κόστος του έργου όπως αυτό εγκρίθηκε από το ΥΣ. 

(β)   Δεδομένης της επιχορήγησης με 100% επί των επιλέξιμων δαπανών αντί με 60%, 
προκύπτει θέμα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλα σωματεία, αλλά δημιουργείται και 
προηγούμενο, με ενδεχόμενο  και άλλα σωματεία να ζητήσουν επιχορήγηση με 100% (για 
ανέγερση εγκαταστάσεων ή για ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που χορηγήθηκαν με 
χαμηλότερα ποσοστά) και θα αναμένουν την ίδια μεταχείριση και ως εκ τούτου, οι «κατ’ 
εξαίρεση» αποφάσεις του ΔΣ θα πρέπει να αποφεύγονται μελλοντικά. 

(γ)  Σε σχέση με τις πιο πάνω εξελίξεις και αφού ο Οργανισμός προχωρήσει στις αλλαγές 
που υποδείχθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, 
θα πρέπει να διευκρινιστεί πάλι, εκ νέου, με την ΕΕ, μέσω του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων, κατά πόσο δεν προκύπτει πλέον θέμα κρατικής ενίσχυσης, για διασφάλιση 
της νομιμότητας των ενεργειών προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου και 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

(δ)  Με την ανατροπή των πιο πάνω δεδομένων για επιχορήγηση των τριών πιο πάνω 
Σωματείων και βάσει των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την πιθανή ανέγερση του 
γηπέδου από τον Οργανισμό, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει 
επιτυχής κατάληξη του εν εξελίξει διαγωνισμού προσφορών, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης του σχεδιασμού του γηπέδου, το οποίο θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες αλλά και στις προτεραιότητες που δίνει το 
κράτος κατά την ανέγερση έργων που ανήκουν σε αυτό. Δηλαδή το γήπεδο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων και άλλων 
γεγονότων και θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι σχεδιασμοί που έγιναν για καταστήματα, 
μπουτίκ των ομάδων, όπως και το μέγεθος του στεγάστρου και τα βοηθητικά γήπεδα των 
ομάδων, τα οποία περιλήφθηκαν στα σχέδια του γηπέδου βάσει των απαιτήσεων των 
ομάδων της Λεμεσού. Είναι εισήγηση μας ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί με απλή 
αφαίρεση από τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου που θα επιλεγεί, 
συγκεκριμένων εργασιών που θα έχουν ρητά καθοριστεί εκ των προτέρων στα έγγραφα 
του διαγωνισμού ώστε να ληφθούν υπόψη από τους προσφοροδότες κατά την υποβολή 
των προσφορών τους. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η σύστασή μας στην παρ. (β) πιο 
πάνω θα ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές αποφάσεις. ΄Οσο αφορά στη σύσταση στην παρ. 
(γ) πιο πάνω, μας πληροφόρησε ότι θα γίνουν όλες οι κοινοποιήσεις στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού της ΕΕ για διασφάλιση της νομιμότητας υλοποίησης του έργου.  

Αναφορικά με τη σύσταση (δ) πιο πάνω, ο Πρόεδρος, μας ανέφερε ότι η μελέτη 
βιωσιμότητας βασίστηκε στην συμπερίληψη όλων των χώρων σχεδιασμού του γηπέδου 
και τυχόν αφαίρεση θα καταστήσει το έργο μη βιώσιμο.  Ωστόσο, η Υπηρεσία μας θεωρεί 
μη επαρκώς βάσιμη την πιο πάνω εκτίμηση, αφού δεν φαίνεται ότι η αφαίρεση ορισμένων 
χώρων, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση των μπουτίκ των Σωματείων, που εν πάση 
περιπτώσει  βάσει των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την πιθανή ανέγερση του 
γηπέδου από τον Οργανισμό, αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον όλο σχεδιασμό. 

16.   Προσφορές. 

Ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ στη 
Λεμεσό:  Έγγραφα Διαγωνισμού – Προσφορές – Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με βάση σχετική επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) του Οργανισμού ημερ. 
21.6.2017 για τα έγγραφα διαγωνισμού, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή προς τον 
Πρόεδρο/Μέλη του Οργανισμού ημερ. 2.8.2017, στην οποία ζητήσαμε όπως μας 
πληροφορήσει σχετικά με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τεμαχίων επί των 
οποίων θα ανεγερθεί το εν λόγω γήπεδο, καθώς επίσης και για τις εξελίξεις όσον αφορά το 
αίτημα του Οργανισμού προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τροποποίηση 
της μίσθωσης. Σημειώσαμε ότι με βάση δική μας πληροφόρηση, η γη είναι εκμισθωμένη 
με μακροχρόνια σύμβαση στα τρία πιο πάνω Σωματεία, και εκφράσαμε την άποψη ότι 
είναι αδιανόητο να προχωρήσει ο ΚΟΑ στην ανέγερση γηπέδου σε γη που δεν του ανήκει 
κατά κυριότητα ή την οποία δεν κατέχει με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης. Επιπρόσθετα 
ζητήσαμε ενημέρωση αναφορικά με το κατά πόσο έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις για την κατασκευή του γηπέδου, ως η υποχρέωση κάθε Αναθέτουσας Αρχής με 
βάση τον Κανονισμό 10 των Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και 
Κοινότητες) Κανονισμών (ΚΔΠ 242/2012). Επίσης ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε την 
αναλυτική εκτίμηση δαπάνης του ποσού των €28,2 εκ. που υπολογίστηκε ότι απαιτείται για 
την κατασκευή του γηπέδου (13.000 θέσεων) και των 4 επιπρόσθετων βοηθητικών 
γηπέδων (τα 2 έχουν κατασκευαστεί). Σημειώσαμε τη θέση μας ότι θεωρούμε δεδομένο ότι 
η μελλοντική απόφαση για τον τρόπο διάθεσης του γηπέδου από τον ΚΟΑ σε 
ποδοσφαιρικές ομάδες θα ληφθεί τηρώντας την νομιμότητα (ιδίως προς το θέμα κρατικών 
ενισχύσεων) και τις αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Τέλος αναφέραμε την άποψη 
μας ότι εφόσον  (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα νομιμότητας των κρατικών 
ενισχύσεων) ορθά αποφασίστηκε τελικά να εγκαταλειφθεί η αρχική σκέψη για υλοποίηση 
του έργου από τα τρία Σωματεία, η προώθηση του έργου από τον ΚΟΑ θα πρέπει να γίνει 
ακολουθώντας τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΣΙΤ – Public 
Private Partnership). Αναφέραμε ότι με βάση τη μέθοδο αυτή, ο ΚΟΑ θα αναθέσει σε 
ιδιώτη επενδυτή την κατασκευή γηπέδου στη βάση απαιτήσεων που θα θέσει ο ΚΟΑ 
(Employer’s Requirements) και ο ιδιώτης επενδυτής θα χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει και 
διαχειριστεί το έργο για καθορισμένη περίοδο (π.χ. 15 χρόνια), εισπράττοντας έσοδα από 
την παραχώρηση του γηπέδου σε ποδοσφαιρικές ομάδες (ο ΚΟΑ θα μπορεί να θέσει 
οροφές στις χρεώσεις αυτές) και από άλλες εμπορικές χρήσεις (π.χ. εστιατόρια, 
καφετερίες, ξενοδοχείο κλπ) που ο ίδιος ο επενδυτής θα σχεδιάσει και για τις οποίες ο 
ίδιος θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες πολεοδομικές και άλλες άδειες.  
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Στις 28.9.2017 ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού, μας απέστειλε τα έγγραφα διαγωνισμού για 
απόψεις και τυχόν παρατηρήσεις. 

Με επιστολή μας προς τον Αν. ΓΔ του Οργανισμού ημερ. 17.10.2017, παραθέσαμε όλες 
τις απόψεις/παρατηρήσεις μας σχετικά με τα έγγραφα διαγωνισμού που μας είχαν 
αποσταλεί, εκφράζοντας παράλληλα και τις ακόλουθες διαπιστώσεις, μερικές από τις 
οποίες είχαν περιληφθεί και στη σχετική επιστολή της Γενικής Λογίστριας (ΓΛ) της 
Δημοκρατίας ημερ. 6.10.2017 προς τον Οργανισμό: 

(α)  Επειδή δεν περιλήφθηκαν στα έγγραφα πρόνοιες για υποβολή προσφοράς για τη 
συντήρηση του γηπέδου, καθώς και των σχετικών υποδομών που θα κατασκευαστούν 
από τον Ανάδοχο, εισηγηθήκαμε όπως περιληφθούν, για εξασφάλιση ανταγωνιστικών 
τιμών, με διάρκεια συντήρησης τα 12 χρόνια, όπως εφαρμόζεται και στα αντίστοιχα 
συμβόλαια του δημοσίου. Σημειώσαμε ότι η  υποχρέωση συντήρησης, με βάση το 
Προσχέδιο των πρακτικών της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) ημερ. 
13.9.2017, θα βαραίνει την Εταιρεία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LTD, η οποία 
συστάθηκε από τα Σωματεία της Λεμεσού ΑΕΛ, Απόλλωνα και Άρη, η οποία θα πρέπει να 
υπογράψει συμβόλαιο συντήρησης με τον Ανάδοχο στην περίπτωση που ληφθούν οι 
εγκρίσεις της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). 
Σημειώσαμε ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακυρωθεί η εκμίσθωση της γης στα 
Σωματεία και ο ΚΟΑ να ανακτήσει την κυριότητα, οπόταν το συμβόλαιο συντήρησης θα 
υπογραφεί από τον ΚΟΑ.  

(β)  Αναφέραμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί το ποσό της εκτιμώμενης αξίας από 
€29.321.000 πλέον ΦΠΑ σε €28.200.000 (χωρίς τη συντήρηση) πλέον ΦΠΑ, ως το 
Προσχέδιο των πρακτικών της συνεδρίας του ΥΣ ημερ. 13.9.2017.  

(γ) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών που τέθηκε  στα 
έγγραφα διαγωνισμού δεν φαίνεται να είναι ρεαλιστικό, καθώς με βάση την εκτίμηση 
δαπάνης των €28,2εκ. θα πρέπει να εκτελείται εργασία (αναλογικά) αξίας περίπου €14,1 
εκ. ανά έτος, προϋπόθεση για την οποία εκφράσαμε σοβαρές  επιφυλάξεις ότι μπορεί να 
εξασφαλιστεί. Ως εκ τούτου ζητήσαμε όπως επανεξεταστεί, ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο υποβολής σημαντικών απαιτήσεων/αποζημιώσεων εκ μέρους του Αναδόχου 
στην περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση/παραλαβή του έργου. Ταυτόχρονα, 
εκφράσαμε την άποψη ότι ενδεχομένως να υπάρξει μειωμένο ενδιαφέρον από 
σοβαρούς/έμπειρους Εργολήπτες, οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν έγκαιρα το έργο εντός της περιόδου των 24 μηνών και, ως εκ τούτου, 
εισηγηθήκαμε αύξηση του χρόνου κατασκευής σε όχι λιγότερο των 36 μηνών. 

(δ)  Ζητήσαμε όπως περιληφθούν συγκεκριμένες πρόνοιες στα έγγραφα του διαγωνισμού 
που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του χορτοτάπητα και των εγκαταστάσεων του 
γηπέδου, ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις της UEFA/FIFA (αναλόγως) για την 
κατάταξη του γηπέδου και τη χρησιμοποίηση του για Ευρωπαϊκούς/Διεθνείς Αγώνες, 
πέραν των αγώνων που θα διεξάγονται για το εγχώριο πρωτάθλημα. 

(ε)  Συμφωνήσαμε με τη θέση της ΓΛ της Δημοκρατίας σχετικά με την επιλογή των 
υλικών/εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του γηπέδου  (π.χ. είδη υγιεινής από πορσελάνη, 
ευρεία χρήση γυαλιού, κεραμικά πλακάκια για τοίχους και πατώματα, καζανάκια εκτός 
τοίχων, κ.τ.λ.), τα οποία δεν συνάδουν με την πολιτική για την αποτροπή/μετριασμό 
φαινομένων βανδαλισμού, μέσω της χρησιμοποίησης αντιβανδαλιστικών 
υλικών/εξοπλισμού, εντοιχισμένων κατά το δυνατόν εντός της τοιχοποιίας. Επιπρόσθετα, 
σημειώσαμε ότι από τα έγγραφα απουσιάζουν οποιεσδήποτε πρόνοιες/απαιτήσεις για 
σύγχρονα μέσα εκγύμνασης και αποθεραπείας, τα οποία υπάρχουν σε παρόμοιου 
επιπέδου σύγχρονα στάδια άλλων χωρών.  
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Τέλος αναφέραμε ότι θα πρέπει να προστεθεί πρόνοια στα έγγραφα διαγωνισμού ότι 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΚΟΑ, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του γηπέδου 
μέσω του προϋπολογισμού του και, η σύμβαση θα ανατεθεί/υπογραφεί, αφού 
εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του προϋπολογισμού από την αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

Στις 20.10.2017 ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μας κοινοποίησε επιστολή του προς τους 
ιδιώτες Συμβούλους Μελετητές (ΣΜ) του έργου, στην οποία ζήτησε την τροποποίηση των 
εγγράφων διαγωνισμού, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες από τις παρατηρήσεις μας. 

Στις 26.10.2017, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στον Αν. ΓΔ του Οργανισμού, 
σημειώνοντας τη θέση του Αν. ΓΔ ότι ενδεχομένως να προκύψουν περαιτέρω αλλαγές 
όταν το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποφασίσει οριστικά σε σχέση με τις θέσεις της 
Υπηρεσίας μας και της ΓΛ της Δημοκρατίας.  Επίσης παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός 
εισηγήθηκε στους ΣΜ του έργου όπως προβούν στην τροποποίηση επουσιωδών 
παρατηρήσεων/τροποποιήσεων που είχαμε εισηγηθεί στην πιο πάνω επιστολή μας, χωρίς 
να γίνεται αναφορά στις ουσιαστικές παραμέτρους της επιστολής μας, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι ενδεχομένως αυτές να εμπίπτουν στα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει 
το ΔΣ του Οργανισμού. Ως εκ τούτου καταλήξαμε ότι η Υπηρεσία μας θα ανέμενε τις 
ενέργειες και τα τελικά τροποποιημένα έγγραφα διαγωνισμού για να εκφράσει τότε τις 
τελικές της θέσεις/απόψεις σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, μας πληροφόρησε στις 13.11.2017 ότι ο 
Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού, υποβάλλοντας μας 
ταυτόχρονα τα τελικά/επίσημα έγγραφα διαγωνισμού, μαζί με τις αποφάσεις του ΔΣ σε 
σχέση με τις ουσιαστικές παραμέτρους/τροποποιήσεις που είχαμε ζητήσει, τόσο η 
Υπηρεσία μας όσο και η ΓΛ της Δημοκρατίας. 

Στις 2.2.2018, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στον Πρόεδρο/Μέλη του ΔΣ του 
Οργανισμού, παρατηρώντας τα ακόλουθα: 

(α)  Εφόσον, όπως αναφερόταν στην επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού, το 
ποσό της εκτιμώμενης αξίας του έργου (χωρίς τη συντήρηση) ανέρχεται στις €29.320.830 
πλέον ΦΠΑ, ως η τελική προεκτίμηση των ΣΜ του έργου, ενώ το εγκριμένο από το ΥΣ 
κόστος ανέγερσης του γηπέδου ανέρχεται στις €28.200.000 πλέον ΦΠΑ (χωρίς τη 
συντήρηση), τότε για σκοπούς νομιμότητας και συμμόρφωσης με το άρθρο 10 των 
Κανονισμών ΚΔΠ242/2012, θα έπρεπε απαραίτητα ο Οργανισμός, ως Αναθέτουσα Αρχή, 
να απευθυνθεί στο ΥΣ – έστω εκ των υστέρων και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της 
σύμβασης με τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα – για την έγκριση του νέου εκτιμώμενου 
ποσού των €29.320.830, ενέργεια που θα έπρεπε να γίνει από τον Οργανισμό πριν την 
προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   

(β)  Όσον αφορά την αναφορά του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού ότι σε περίπτωση 
που δεν εξασφαλιστεί η έγκριση της ενίσχυσης από την ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ τότε ο 
ΚΟΑ θα δύναται να το κατασκευάσει ως ιδιοκτήτης, ζητήσαμε όπως προστεθεί στο τέλος 
της σχετικής πρόνοιας των εγγράφων διαγωνισμού ότι, στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 
θα ανατεθεί/υπογραφεί, αφού εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του 
προϋπολογισμού από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

(γ)  Όσον αφορά τις υπόλοιπες αποφάσεις του ΔΣ, όπως αυτές είχαν περιληφθεί στην 
πιο πάνω επιστολή του Οργανισμού ημερ. 13.11.2017, παρατηρήσαμε/υπενθυμίσαμε ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές είχαν 
καταγραφεί στην πιο πάνω επιστολή μας ημερ. 17.10.2017. 

Σε σχέση με την πιο πάνω επιστολή της Υπηρεσίας μας ημερ. 2.2.2018, ο Πρόεδρος του 
ΔΣ του Οργανισμού μας πληροφόρησε στις 20.2.2018 τα ακόλουθα: 
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(α)  Σε συνέχεια της απόφασης του ΥΣ για έγκριση του κόστους των €28,2εκ. περίπου για 
την ανέγερση του έργου, μη περιλαμβανομένης της συντήρησης, σε περίπτωση που το 
κόστος της προσφοράς του Αναδόχου θα είναι μεγαλύτερο από το ποσό των €28,2εκ., ο 
Οργανισμός θα απευθυνθεί στο ΥΣ για έγκριση του νέου εκτιμώμενου ποσού, πριν την 
ανάθεση της σύμβασης του έργου. 

(β)  Σε περίπτωση  μη εξασφάλισης της έγκρισης της ενίσχυσης από την ΓΔ 
Ανταγωνισμού της ΕΕ, ο Οργανισμός θα απευθυνθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση του προϋπολογισμού, πριν την ανάθεση της σύμβασης του έργου. 

(γ)   Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις απόψεις/εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας και της ΓΛ 
της Δημοκρατίας και αποφάσισε ανάλογα, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή του ημερ. 
13.11.2017. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο έχει λήξει η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό στον οποίο δεν υπήρξε 
ευρύτητα συμμετοχής, αφού υποβλήθηκαν 2 μόνο προσφορές αξίας €31.490.000 πλέον 
ΦΠΑ και €31.333.000 πλέον ΦΠΑ αντίστοιχα, οι οποίες υπερβαίνουν κατά 7,4% και 6,9% 
αντίστοιχα ή κατά €2εκ. περίπου την υπολογιζόμενη τελική εκτίμηση δαπάνης 
(€29.320.830 πλέον ΦΠΑ), και οι οποίες  βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο 
αξιολόγησης τους. 

Σύσταση: Η σύμβαση για την ανέγερση του έργου δύναται να υπογραφεί μόνο όταν 
εξασφαλιστεί η έγκριση της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ. Επίσης, σε περίπτωση που το 
γήπεδο θα κατασκευαστεί από τον ίδιο τον ΚΟΑ, θεωρούμε αδιανόητο να προχωρήσει ο 
Οργανισμός στην κατασκευή του έργου σε γη που δεν του ανήκει κατά κυριότητα ή την 
οποία δεν κατέχει με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκτίμηση δαπάνης, όσο και τα ποσά προσφοράς που έχουν 
υποβληθεί, ο χρόνος που καθορίστηκε από τον Οργανισμό για την ολοκλήρωση του έργου 
ήταν ανεπαρκής, και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε ευρύτητα συμμετοχής, και ενδεχομένως 
δεν λήφθηκαν οι πιο οικονομικές προσφορές.  Ο  Οργανισμός να εκτιμά ορθά τον χρόνο 
που απαιτείται για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων, ώστε πέραν των όσων 
αναφέρθηκαν πιο πάνω να αποφεύγονται επίσης καθυστερήσεις ή/και απαιτήσεις εκ 
μέρους των Αναδόχων και γενικότερα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε στις 6.6.2018 ότι η σύμβαση για την 
ανέγερση του έργου θα υπογραφεί μόνο όταν εξασφαλιστεί η έγκριση της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της ΕΕ και, σε περίπτωση που το γήπεδο θα κατασκευαστεί από τον ίδιο 
τον ΚΟΑ, η κατασκευή του έργου θα γίνει σε γη που του ανήκει κατά κυριότητα  ή την 
οποία κατέχει με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης ο Οργανισμός. Μάς πληροφόρησε 
επίσης ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε από τους ιδιώτες ΣΜ. 

17. Διαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης.  

(i) Έσοδα/΄Εξοδα:  Τα έσοδα από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων για το 2017 
ανήλθαν σε €1.035.228, σε σύγκριση με €1.034.692 το 2016, ενώ τα έξοδα 
ανήλθαν σε €4.245.495 σε σύγκριση με €4.016.806 το 2016, παρουσιάστηκε 
δηλαδή έλλειμμα ύψους €3.210.267 , σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους 
€2.982.114 το 2016. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε αύξηση του ελλείμματος 
κατά €228.153 ή 7,65%, ενώ κατά το 2016 παρουσιάστηκε μείωση του 
ελλείμματος κατά €379.253. Τα έσοδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα αφού η 
αύξηση ήταν μόνο €536 ή 0,05%, ενώ κατά το 2016 είχαν αυξηθεί κατά 
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€259.283 ή 33,22%. Τα έξοδα παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά €228.689 ή 
5,69%, ενώ κατά το 2016 παρουσίασαν μείωση κατά €119.430 ή 2,89%. 

 (ii) Συμβόλαια παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιμετρικών αιθουσών.  
Κατά τον προηγούμενο έλεγχο παρατηρήθηκε ότι τα συμβόλαια παραχώρησης 
δικαιώματος χρήσης των περιμετρικών αιθουσών για τους αθλητικούς φορείς 
δεν ήταν υπογραμμένα. Επίσης τα συμβόλαια δεν ήταν ομοιόμορφα ως προς 
την χρονική περίοδο αναφοράς με αποτέλεσμα όταν ανανεώνονται πολλές 
φορές να καλύπτουν ίδιες χρονικές περιόδους ή να υπάρχουν χρονικές 
περίοδοι που να μην καλύπτονται.  Ο Οργανισμός έχει αποστείλει τα υπό 
αναφορά συμβόλαια από τις 21.8.2017, για να υπογραφούν, χωρίς όμως οι 
χρήστες να τα έχουν επιστρέψει στον Οργανισμό υπογεγραμμένα, μέχρι την 
ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, ο Οργανισμός παρέχει το 
δικαίωμα χρήσης των αιθουσών, χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένος, σε 
περίπτωση που οι χρήστες αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να του καταβάλουν το 
ενοίκιο. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει διαδικασίες μέσω των οποίων να 
επιβεβαιώνει ότι υπάρχει το αντίστοιχο υπογεγραμμένο συμβόλαιο, πριν προβεί 
στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων του. Επίσης, θα πρέπει 
να σταλεί υπενθύμιση στους υφιστάμενους χρήστες των περιμετρικών 
αιθουσών, ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό υπογεγραμμένα τα 
συμβόλαια και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ο Οργανισμός είτε να τους 
απαγορεύσει τη χρήση των χώρων, είτε να τους αποκόψει τα ανάλογα ποσά 
από την χορηγία, σε περίπτωση που δεν το έχει πράξει. 

 (iii) Οι λειτουργοί του κάθε αθλητικού χώρου φαίνεται να ετοιμάζουν μητρώα 
χρήσης των χώρων τα οποία στη συνέχεια, όμως,  δεν ελέγχονται και δεν 
συμφιλιώνονται με τις καταστάσεις εισπράξεων που λαμβάνονται κάθε μήνα 
από τους υπεύθυνους. Οι συμφιλιώσεις θα πρέπει να γίνονται ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθότητα των εισπράξεων από τους αθλητικούς χώρους. 
Μπορούν να διερευνηθούν και άλλοι τρόποι ελέγχου των αθλητικών χώρων 
που λειτουργεί ο Οργανισμός. 

 Σύσταση: Θα ήταν καλό ο Οργανισμός να συζητήσει και να εφαρμόσει 
διαδικασίες ελέγχου των χώρων και ίσως να μελετήσει το ενδεχόμενο αγοράς 
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των διαδικασιών 
στον συγκεκριμένο τομέα.   

        Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το θέμα θα συζητηθεί εκ 
νέου με τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

(iv) Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας. Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στον 
Δήμο Λάρνακας και το λειτουργεί και συντηρεί ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας 
με το Δήμο Λάρνακας η οποία έληξε στις 31.8.2002 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. 
Στις 22.2.2012 ο Οργανισμός με επιστολή του ενημέρωσε τον Δήμο ότι η 
σχετική συμφωνία έληξε και θα έπρεπε να ανανεωνόταν. Ο Δήμος Λάρνακας με 
επιστολή του ημερ. 10.10.2012 προς τον Οργανισμό αποφάσισε την ανανέωση 
της συμφωνίας για περίοδο 10 χρόνων, μέχρι τις 31.8.2022. Το ΔΣ σε συνεδρία 
του ημερ. 19.2.2013 ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ – 
Δήμου 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 
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μελλοντικά, και παρέπεμψε το θέμα στον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού για 
την ετοιμασία νέας συμφωνίας διάρκειας πέντε χρόνων, αρχομένης το 2013. Η 
συμφωνία ολοκληρώθηκε εντός του 2014 και στάληκε στον Δήμο, στις 
31.3.2014, για να απαντήσει στον Οργανισμό κατά πόσον συμφωνεί με το 
περιεχόμενο της ώστε να ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας. 

 Όπως ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε κατά τον προηγούμενο 
έλεγχο, στις 30.3.2017 είχε υποβληθεί πρόταση/εισήγηση στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού για τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας ώστε 
μέρος του χώρου να υπομισθωθεί στον Δήμο Λάρνακας από τον ΚΟΑ και το 
υπόλοιπο στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
πολυκέντρου στον χώρο που βρίσκεται σήμερα το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας 
με χρηματοδότηση μέσα από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέσω του Δήμου Λάρνακας που είναι ο δικαιούχος των συγκεκριμένων 
επιχορηγήσεων. 

 Στις 6.9.2017 το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του με αρ. 83.264 
ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Τμήματος 
Δασών και του ΚΟΑ, ώστε ο ΚΟΑ να έχει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης εν μέρει 
στον Δήμο Λάρνακας, για σκοπούς δημιουργίας Πολυδύναμου Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης και εν μέρει στον Όμιλο Αντισφαίρισης 
Λάρνακας, για σκοπούς κατασκευής γηπέδων αντισφαίρισης. Η τροποποιητική 
αυτή σύμβαση συνομολογήθηκε στις 11.10.2017 και στάληκε από το Τμήμα 
Δασών στις 18.10.2017. Ακολούθως, το ΔΣ του Οργανισμού στα πλαίσια της 
46ης Συνεδρίας του, ημερ. 7.11.2017, ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ του ΚΟΑ, 
του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας και του Δήμου Λάρνακας. 

 Σύσταση: Ζητήσαμε όπως η Υπηρεσία μας τηρείται ενήμερη για τις εξελίξεις 
επί του θέματος. 

 (β)  Δικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων. Διαπιστώνεται ότι οι αθλητικοί χώροι του 
Οργανισμού εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλο έλλειμμα και συγκεκριμένα 
€3.210.267 για το έτος 2017 (€2.974.703 το 2016). 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, αρκετοί φορείς δεν πληρώνουν τον Οργανισμό, με αποτέλεσμα 
να έχουν αυξηθεί οι χρεώστες του Οργανισμού από €3.561.332 το 2016, σε €3.590.953 το 
2017. 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική απόφαση του ΔΣ, δίδεται πίστωση 60 ημερών σε όλους 
πλην τους αγώνες που θα υπάρχει είσοδος όπου η είσπραξη θα γίνεται επί τόπου. Αν δεν 
γίνονται οι πληρωμές στην χρονική περίοδο των 60 ημερών τότε θα απαγορεύεται η 
χρήση των χώρων μέχρι τη διευθέτηση του υπολοίπου. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, η 
πρόνοια αυτή ουδέποτε έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα τα οφειλόμενα ποσά στις 
πλείστες περιπτώσεις να ξεπερνούν τις 60 ημέρες χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στον 
οφειλέτη. 

Το πρόβλημα της αξιοποίησης των εν λόγω χώρων παραμένει, καθώς τα έξοδα είναι 
πέραν του τετραπλασίου των εσόδων και συγκεκριμένα, €4.245.495 έξοδα σε σχέση με 
€1.035.228 έσοδα, δηλαδή παρατηρείται έλλειμμα €3.210.267. 

Σύσταση: Αντιλαμβανόμαστε τη θέση του Οργανισμού ως αρωγό του αθλητισμού, αλλά η 
πιθανή αναστολή των δραστηριοτήτων των σωματείων που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σε περίπτωση ακραίων μέτρων είσπραξης δεν πρέπει 
να αποτελεί δικαιολογία. Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων χώρων, 
καθώς το σχετικό έλλειμμα που προκύπτει είναι διαχρονικό και εξαιρετικά υψηλό. 
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Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει τέτοιες διαδικασίες οι οποίες να μην 
επιτρέπουν την αύξηση των χρεωστών, καταβάλλοντας προσπάθειες όπως τα ποσά που 
οφείλονται από τους διάφορους φορείς να εισπράττονται έγκαιρα και σε περίπτωση μη 
ανταπόκρισης να μην παραχωρούνται οι αθλητικοί χώροι μέχρι την αποπληρωμή των 
οφειλών.  

Παρόλο που ο Πρόεδρος του Οργανισμού επανέλαβε τη θέση του ότι προτεραιότητα του 
Οργανισμού είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού και ότι σε περίπτωση ακραίων μέτρων 
είσπραξης πολλά αθλήματα θα αναστείλουν την ανάπτυξή τους, εντούτοις η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ορθό ότι ο παράγοντας αυτός δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε δικαιολογία στις 
εκάστοτε εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση 
των εσόδων.  

(γ)  Έξοδα ιδιόκτητων χώρων.  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η αναβάθμιση του 
λογιστικού συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα εμβάσματα και οι πάγιες τραπεζικές 
εντολές εξακολουθούν να παίρνουν αρίθμηση δελτίων πληρωμών που ήδη υπάρχουν, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν δελτία πληρωμής με τον ίδιο αριθμό. 

Επίσης, τα δελτία πληρωμής δεν είναι όλα εγκεκριμένα από τον Γεν. Διευθυντή. Δεν 
υπάρχουν εισηγητικά πληρωμής για όλα τα δελτία πληρωμής και δεν φέρουν πάντα 
υπογραφές έγκρισης και εξουσιοδότησης. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες των εσωτερικών 
δικλίδων. Επίσης, είναι σημαντικό τα προβλήματα του λογιστικού συστήματος να 
επιλυθούν, ώστε να μην παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η ύπαρξη μη υπογραμμένων Δελτίων 
Πληρωμής ή Εισηγητικών Πληρωμής από τον Γενικό Διευθυντή θα πρέπει να είναι 
μεμονωμένα και εκ παραδρομής να μην έχουν υπογραφεί. Όπως επίσης μας ανέφερε, η 
αρίθμηση των Δελτίων Πληρωμής θα διορθωθεί με την αναβάθμιση. 

(δ)  Θέματα προσωπικού αθλητικών χώρων. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, για καταγγελίες εναντίον εργατικού προσωπικού, που 
αφορούσαν σε αδικήματα όπως ανυπακοή, ανεπαρκή καθαριότητα και επίβλεψη χώρου, 
απουσία από το χώρο, άρνηση εκτέλεσης νέων καθηκόντων κλπ, ο ΚΟΑ δεν ακολουθούσε 
κατ’ αναλογία την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός 50 των περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο του 1969 έως 1996 (Διάρθρωση και Όροι 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 1975 έως 2007, που ισχύουν για τους 
υπαλλήλους που κατέχουν είτε μόνιμη, είτε προσωρινή, είτε συμπληρωματική θέση, με 
αποτέλεσμα τα παραπτώματα να μην τιμωρούνται και να διαιωνίζονται. 

Για αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Οργανισμός έχει νέα καθηκοντολόγια για όλο το 
εργατικό προσωπικό, ώστε να διευκολύνεται η επίβλεψη και η εκτέλεση τους από το 
ωρομίσθιο προσωπικό. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό του 
εργατικού προσωπικού έχει αποδεχθεί τα νέα καθηκοντολόγια, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τις συντεχνίες. Επίσης, ο Οργανισμός έχει ορίσει συγκεκριμένο 
άτομο το οποίο θα προβαίνει σε διοικητικές έρευνες όταν και εφόσον προκύπτουν 
πειθαρχικά παραπτώματα, η Γενική Διευθύντρια θα διατάσσει πειθαρχική έρευνα. 

Σύσταση:  Ο ΚΟΑ θα πρέπει να διεξάγει διοικητικές έρευνες σε όλες τις περιπτώσεις, 
χωρίς εξαιρέσεις και να ακολουθεί πάντοτε τις κατάλληλες πειθαρχικές διαδικασίες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς του, κατά αναλογία, και για το εργατικό προσωπικό, και 
όπου κρίνει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. Επίσης, 
ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας για όλες τις διοικητικές 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα τους, και τις ποινές που 
επιβλήθηκαν, όπου αυτό εφαρμόζεται. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ενημέρωσε για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας που 
διεξήχθη κατά το  2018 για πέντε άτομα από το προσωπικό του Οργανισμού (η 
παράγραφος 10. (ι) (iv) της παρούσας ΄Εθεσης είναι σχετική) και τις αντίστοιχες ποινές 
που επιβλήθηκαν.  

Ωστόσο ο Πρόεδρος δεν μας ενημέρωσε για όλες τις διοικητικές έρευνες όπως η Υπηρεσία 
μας ζήτησε, ενώ, όπως μας πληροφόρησε, θα το πράξει πολύ σύντομα.  Η Υπηρεσία μας 
θα αναμένει την επιπρόσθετη αυτή ενημέρωση.  

(ε)  Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. Όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, δεν αξιοποιείται 
ικανοποιητικά ο χώρος του πιο πάνω Κέντρου, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως 
από σχολείο της περιοχής για γυμναστική και για εκδηλώσεις και από την ομάδα 
καλαθόσφαιρας του Αγρού. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Κέντρου για το 2017 ανήλθαν σε €13.169, σε σύγκριση με 
€28.041 το 2016, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα ανήλθαν σε €124.340 και €151.177, αντίστοιχα.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο για την παραχώρηση της 
διαχείρισης του εν λόγω Κέντρου σε τρίτους, με τη διαδικασία προσφορών. Επίσης θα 
πρέπει να εξευρεθούν τρόποι αποκατάστασης των ζημιών, που όπως αντιληφθήκαμε 
υφίστανται στο κτίριο, καθώς η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην αποκατάσταση 
τους επιβαρύνει την ποιότητα της κτιριολογικής υποδομής και ταυτόχρονα αυξάνει το 
κόστος αποκατάστασης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας και ότι 
ο Οργανισμός θα προβεί στις δέουσες ενέργειες.   

18. Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής.  

Στις προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε μεγάλη 
καθυστέρηση στην δημιουργία της υποδομής για την εφαρμογή των περί Ιδιωτικών 
Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 έως 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 από παρατηρήσεις από την Υπηρεσία μας το 
2004, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπιση του από τον Οργανισμό. 

(α)  Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής. Μέχρι τις 31.12.2017, είχαν 
καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 822 γυμναστήρια που κατατάσσονται στις πιο 
κάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία  Αριθμός 

Γυμναστήρια που είχαν άδεια εν ισχύ  77 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και αναμένεται η καταβολή των τελών για 
έκδοση άδειας 

 

 
2 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  50 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  7 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά στη συνέχεια έχουν τερματίσει την 
λειτουργία τους 

 

 
11 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά στη συνέχεια ο φάκελος τους στάληκε 
στον νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων 

 

 
1 
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Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  61 

Γυμναστήρια που ο φάκελος τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη 
μέτρων 

 119 

Γυμναστήρια που ο φάκελος τους επιστράφηκε από τον νομικό σύμβουλο για 
περαιτέρω έρευνα 

 

 
10 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  210 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας  80 

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

 

 
194 

  822 

(β) Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας και επιβολή χρηματικών ή/και άλλων ποινών. 
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 Δικαστήριο στους παρανομούντες, με αποτέλεσμα 
αρκετές σχολές γυμναστικής να συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα χωρίς άδεια 
λειτουργίας. 

Οι κύριοι λόγοι για την κατάσταση αυτή εξακολουθούν να είναι: (i) To χρηματικό πρόστιμο 
που τους επιβλήθηκε από το Δικαστήριο 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 άδεια ή/και 
άδεια οικοδομής) δεν ικανοποιεί τους όρους και τα κριτήρια για έκδοση τέτοιας χρήσης. 

Σημειώνεται ότι, για βελτίωση της κατάστασης, ο Οργανισμός, στη σχετική ιστοσελίδα που 
διατηρεί για τον έλεγχο των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής έχει αναρτήσει τον «Οδηγό για 
την Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Έκδοσης Άδειας 
Λειτουργίας». Ο Οδηγός αυτός, ο οποίος δίδεται και έπειτα από κάθε επιθεώρηση, 
περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρεί η κάθε σχολή 
αναφορικά με τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις, οπότε οι ενδιαφερόμενοι να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι.  

Σημειώνεται επίσης ότι, τα σημεία (ii), (iii), (iv) και (v) που αναφέρονται πιο πάνω, 
αποτελούν ευθύνη άλλων αρμόδιων αρχών. Όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του 
άρθρου 3(2) των περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμων (ΚΕΦ. 96), αρμόδια αρχή 
είναι είτε το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις όπου η περιοχή στην οποία 
βρίσκεται η σχολή είναι εντός οποιουδήποτε Δήμου, είτε ο Έπαρχος της εκάστοτε 
Επαρχίας, στις περιπτώσεις όπου η περιοχή στην οποία βρίσκεται η σχολή δεν ανήκει σε 
οποιοδήποτε Δήμο. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το ΔΣ του ΚΟΑ σε συνεδρία του, ημερ. 19.12.2014, αποφάσισε 
την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής 
γυμναστικής να αφορά μόνο στο αθλητικό σκέλος, και όχι το κτιριολογικό που ισχύει 
σήμερα. Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 10.6.2017, 
για τον έλεγχο του 2016, ο Οργανισμός επεξεργαζόταν τροποποίηση της νομοθεσίας με 
σκοπό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, ωστόσο η 
τροποποίηση εξακολουθεί να εκκρεμεί. 
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Επίσης, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω απαντητική επιστολή, ο Οργανισμός θα 
μελετούσε την εισήγησή μας όπως ο ΚΟΑ δημοσιεύει, όχι μόνο τις σχολές που έχουν 
άδεια, αλλά και αυτές που παρανομούν/δεν έχουν άδεια, ώστε να ενημερώνεται και να 
προστατεύεται ο πολίτης, ωστόσο παρατηρείται ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του μόνο τις αδειοδοτημένες σχολές.   

Συστάσεις:  

(i) Ο Οργανισμός θα πρέπει, αφού πρώτα εξετάσει κατά πόσο η υλοποίηση της 
απόφασης του ΔΣ που λήφθηκε από τις 19.12.2014, για τροποποίηση της 
νομοθεσίας, ώστε η έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής να 
αφορά μόνο στο αθλητικό σκέλος, και όχι το κτιριολογικό που ισχύει σήμερα, είναι 
εφικτά εφαρμόσιμη, να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις, στις απαραίτητες 
διαδικασίες για τις σχετικές τροποποιήσεις.  

(ii) Παράλληλα, ο Οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μπορεί ο ίδιος ο Οργανισμός να επιβάλει ποινές 
(εξωδίκως), οι οποίες να είναι και αποτρεπτικές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

(iii) Στις περιπτώσεις όπου εγείρεται σοβαρό θέμα για την ασφάλεια των χρηστών,  να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο αξιοποίησης/εφαρμογής του άρθρου 4(α) έως (γ) των περί 
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 38/95), το οποίο 
προνοεί ότι «το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση της παραγράφου (1) 
του παρόντος Κανονισμού μπορεί κατόπιν μονομερούς αιτήσεως να διατάξει 
αναστολή της λειτουργίας της σχολής μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης», 
ώστε να τερματίζεται η παράνομη λειτουργία των σχολών αυτών μέχρι την τελική 
εκδίκαση της υπόθεσης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 
επεξεργασία τροποποίησης των σχετικών κανονισμών, που, όπως αναφέρει, θα 
επιλύει όλα τα προβλήματα. 

(γ)  Ανανέωση άδειας λειτουργίας. Εξακολουθεί να παρατηρείται 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. 

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη 
μέτρων για επίλυση του προβλήματος, ώστε να επανεκδίδεται η άδεια λειτουργίας που 
εκδόθηκε για το γυμναστήριο το προηγούμενο έτος, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένο 
χρονικό περιθώριο, αλλά και ποινές/επιβαρύνσεις όπως ισχύει για παράδειγμα με την 
ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο της 
επεξεργασίας των  Τροποποιητικών Κανονισμών καθώς και ότι στους υφιστάμενους 
Κανονισμούς δεν προνοείται χρονικό όριο  για ανανέωση της άδειας αλλά ούτε και 
ποινές/επιβαρύνσεις. 

(δ)  Γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με γνωμάτευση του 
νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί 
του 1995 (Κ.Δ.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυμναστήρια που βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη 
θέση αυτή υιοθέτησε και το ΔΣ με απόφαση του ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι καταγράφηκαν από τον Οργανισμό μέχρι 31.12.2017, 133 γυμναστήρια 
που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, εκ των οποίων, τα 12 έχουν εγκριθεί, τα 17 είναι υπό 
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εξέταση, τα 7 δεν έχουν ανταποκριθεί για ανανέωση, τα 11 στάληκαν στον νομικό 
σύμβουλο, τα 5 επιστράφηκαν από τον νομικό σύμβουλο στον Οργανισμό για πρόσθετα 
στοιχεία, τα 3 είναι υπό μελέτη εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα 34 δεν 
έχουν ανταποκριθεί για άδεια λειτουργίας και τα 44 δεν λειτουργούν. 

Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί ότι τα γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες άδειες. 

(ε)  Επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής. Κατά το 2017 έγιναν 
συνολικά 477 επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής, σε σχέση με 429 το 2016, 355 
το 2015, 327 το 2014, 193 το 2013. Από τις 477  επισκέψεις του 2017 οι 207, 134, 80 και 
56, αφορούσαν στην Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου, 
αντίστοιχα, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

  Λ/ΣΙΑ  Λ/ΣΟΣ  
Λ/ΚΑ – 

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ 

 

 
ΠΑΦΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Γυμναστήρια που είχαν άδεια το 2017  31  17  14  15  77 

Γυμναστήρια που εξασφάλισαν άδεια 

αφού προηγήθηκε επίσκεψη 
 

14  6  3  14  37 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν 
έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας 

 
9  4  12  10  35 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό 
εξέταση για επανέκδοση άδειας 

 
3      3  6 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό 
εξέταση 

 
7  3  4  3  17 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και 
απορρίφθηκαν 

 
5  7  2    14 

Γυμναστήρια που ο φάκελος τους στάληκε 
στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων 

 
36  27  11  3  77 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  32  38  21  2  93 

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

 
11  4  2    17 

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

 
59  28  11  6  104 

ΣΥΝΟΛΟ  207  134  80  56  477 

(στ)  Λήψη δικαστικών μέτρων.  Μέχρι τον Μάρτιο 2018 είχαν σταλεί 420 υποθέσεις 
στον νομικό σύμβουλο για 402 γυμναστήρια, εκ των οποίων, οι 194 έχουν εκδικασθεί (για 
τις 11 από αυτές αποφασίστηκε και αναστολή λειτουργίας), οι 73 είναι στη διαδικασία 
εκδίκασης, οι 18 είναι στη διαδικασία έκδοσης και επίδοσης της κλήσης και οι 131 
αποσύρθηκαν (επειδή στο μεταξύ οι 45 εξασφάλισαν τη σχετική άδεια λειτουργίας, για 25 
δεν έγινε κατορθωτή η επίδοση του κατηγορητηρίου, οι 16 επιστράφηκαν στον Οργανισμό 
από τον νομικό σύμβουλο αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία και οι 45 σταμάτησαν τη 
λειτουργία τους) και 4 επανυποβλήθηκαν στον νομικό σύμβουλο. 

Κατά το 2017 καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο 47 νέες υποθέσεις για εκδίκαση, ενώ ο 
αριθμός των υποθέσεων που εκδικάστηκαν ανέρχεται σε 9, σε σχέση με 49 και 13 
υποθέσεις, αντίστοιχα, το 2016. 

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. 
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Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τόσο τις υποθέσεις που 
παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο, όσο και τις περιπτώσεις των γυμναστηρίων που 
επανειλημμένα δεν συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία για παραπομπή τους στο 
Δικαστήριο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά 
όλα τα στάδια συμμόρφωσης ή μη των γυμναστηρίων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
παραπέμπει τις υποθέσεις στο Νομικό Σύμβουλο για λήψη δικαστικών μέτρων.   

(ζ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών. Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών 
λειτουργίας, οι Κανονισμοί προνοούν την τήρηση μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, 
μετά από αίτηση τους προς τον Οργανισμό, οι γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται 
να εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής (Κανονισμός 3(6), Κ.Δ.Π. 38/95). 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 986 άτομα, από τα οποία 
τα 806 έχουν εγκριθεί, τα 55 έχουν απορριφθεί ενώ τα 125 βρίσκονται υπό εξέταση. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι, ένα από τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης και ενσωμάτωσης 
στη σχετική νομοθεσία για τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής είναι και το θέμα των 
προσόντων των εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 
γυμναστικής. Ο ΚΟΑ, τον Νοέμβριο του 2016, προκήρυξε διαγωνισμό (αρ. 25/2016) για 
διεξαγωγή μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των προσόντων των εκπαιδευτών γυμναστικής 
όπως αυτά καθορίζονται στους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 
1995 και 2012, ο οποίος κατακυρώθηκε σε ιδιωτικό οίκο. 

Η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε εντός του 2017. Σκοπός του έργου, όπως περιγράφεται 
στη μελέτη, είναι η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, των ιδιαιτεροτήτων, των 
προβλημάτων και προοπτικών του κλάδου του εκπαιδευτή γυμναστικής, καθώς επίσης και 
η υποβολή σχεδίου δράσης για τον εκσυγχρονισμό των προσόντων. Η μελέτη αφορά μόνο 
στα προσόντα των εκπαιδευτών γυμναστικής με βάρη, με μουσική ή απλή φυσική 
κατάσταση, όπως καθορίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς, ενώ οποιοδήποτε άθλημα 
πέραν αυτού θεωρείται εκτός του σκοπού της υπό αναφορά μελέτης. Για την επίτευξη του 
σκοπού του έργου, καθορίστηκαν τέσσερις βασικοί πυλώνες εργασίας: Καταγραφή και 
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, χαρτογράφηση του κλάδου του εκπαιδευτή, 
καταρτισμός σχεδίου δράσης και ανάλυση του κόστους/οφέλους.  Για το Σχέδιο Δράσης 
λήφθηκαν υπόψη καλές πρακτικές από δύο ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια 
χαρακτηριστικά με την Κύπρο. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο προβλέπει, σε πρώτη φάση,  τη 
δημιουργία Πλαισίου Ικανοτήτων/Επαγγελματικών Προτύπων για τον κλάδο του 
εκπαιδευτή φυσικής κατάστασης  και, σε δεύτερη φάση, τη δημιουργία συστήματος 
αξιολόγησης και πιστοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Το ΔΣ του Οργανισμού στην 36η Συνεδρία του, ημερ. 6.9.2017, υιοθέτησε, όπως 
αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, την πιο πάνω μελέτη και αποφάσισε όπως προχωρήσει 
στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΑνΑΔ). Όπως, συνολικά, προκύπτει από τα πιο πάνω πρακτικά, τα πρακτικά 
συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου του ΔΣ του Οργανισμού  και του 
Γενικού Διευθυντή και άλλων εκπροσώπων της ΑνΑΔ, που πραγματοποιήθηκε στις 
17.10.2017, καθώς και  της επιστολής της ΑνΑΔ προς τον ΚΟΑ, ημερ. 5.12.2017, ο 
Οργανισμός δεν θα επωμιστεί οποιοδήποτε οικονομικό κόστος αφού η υπό αναφορά 
υλοποίηση θα γίνει στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) – Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από την ΑνΑΔ ως εθνική 
συμμετοχή. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΑνΑΔ θα προχωρήσει στην ανάπτυξη 80 νέων 
Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και στην επικαιροποίηση των 72 
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υφιστάμενων ΠΕΠ. Η όλη διαδικασία (προκήρυξη διαγωνισμού από την ΑνΑΔ, 
κατακύρωση, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εισηγήσεων και των χρονοδιαγραμμάτων 
που αναφέρονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την υπό 
αναφορά μελέτη του Οργανισμού (25/2016) προς το ΔΣ του Οργανισμού, φαίνεται να 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας αναμένει από το ΔΣ του ΚΟΑ, όταν η πρώτη φάση του Σχεδίου 
Δράσης ολοκληρωθεί, με αποφάσεις  του να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό της σχετικής 
νομοθεσίας με τα πρότυπα, πλέον, προσόντα των εκπαιδευτών οι οποίοι εργοδοτούνται 
ή/θα εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής.  Συνεπώς, αναμένεται ενημέρωση της 
Υπηρεσίας μας για τις περαιτέρω εξελίξεις επί του θέματος. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι στόχος του Οργανισμού είναι η 
νομοθετική ρύθμιση των ΠΕΠ. Επίσης μας ανέφερε ότι η ΑνΑΔ προκήρυξε τον πιο πάνω  
Διαγωνισμό για τα ΠΕΠ και η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 17η 
Μαΐου 2018. 

(η)  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών.  
Επιπρόσθετα, εξακολουθούν να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία, από τις 
31.7.2008, το ΔΣ του Οργανισμού είχε αποφασίσει την προώθηση τους: 

- Τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών, όσον 
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 για 
παράδειγμα για κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, στούντιο πιλάτες κ.ά. 

Επιπλέον, το ΔΣ του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 29.4.2014, αποφάσισε να 
παραπέμψει το θέμα των άμεσων τροποποιήσεων/χαλαρώσεων των περί Ιδιωτικών 
Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 έως 2012 στον νομικό σύμβουλο για 
ετοιμασία και συγγραφή νέων κανονισμών προσαρμοσμένων σύμφωνα και με βάση τις 
αρμοδιότητες που έχει καθορίσει η σχετική νομοθεσία. Στη συνέχεια, το ΔΣ του 
Οργανισμού σε νέα συνεδρία του στις 19.12.2014, αποφάσισε όπως η υπηρεσία του 
Οργανισμού που είναι υπεύθυνη για τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής ετοιμάσει νέους 
κανονισμούς που να αφορούν στην έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής 
γυμναστικής μόνο για το αθλητικό σκέλος το οποίο και στάληκε στο νομικό σύμβουλο στις 
14.1.2015 για νομοτεχνικό έλεγχο. 

Επειδή καθυστερούσε σημαντικά το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας για έλεγχο 
των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής, το ΔΣ του ΚΟΑ σε συνεδρία του στις 26.7.2016 όρισε 
Επιτροπή Γυμναστηρίων αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ και το Νομικό Σύμβουλο του 
ΚΟΑ, η οποία μαζί με αρμόδιους λειτουργούς του ΚΟΑ σε συνεδρία της στις 10.2.2017, 
ανέλαβε να προωθήσει τα θέματα που αφορούν στα αθλήματα που θα συμπεριληφθούν 
στους τροποποιητικούς κανονισμούς για τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής στο ΔΣ του ΚΟΑ 
για λήψη αποφάσεων. Όπως διαπιστώθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν 
υποβλήθηκαν νέα θέματα από την Επιτροπή στο ΔΣ για λήψη αποφάσεων, ενώ η 
υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων του ΔΣ εκκρεμεί. 
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Σύσταση: Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Οργανισμός θα προχωρήσει στις σχετικές 
τροποποιήσεις των Κανονισμών, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής/καθορισμού 
των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων για τον κλάδο των εκπαιδευτών γυμναστικής, 
η οποία ωστόσο πρέπει να επιταχυνθεί και να τεθεί χρονοδιάγραμμα, ώστε να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι εξετάζεται η κατάθεση του 
Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με σκοπό να προηγηθεί της ολοκλήρωσης των υπό 
αναφορά Προτύπων και ότι ο Οργανισμός προσανατολίζεται να συμπεριλάβει τα Πρότυπα 
Επαγγελματικά Προσόντα υπό την μορφή Παραρτημάτων έτσι ώστε να είναι εφικτή και η 
περιοδική αναθεώρηση τους όταν και εάν αυτή είναι απαραίτητη. 

Άλλωστε ο Οργανισμός εξετάζει, όπως επίσης ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε, τρόπους 
δημιουργίας και των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων για τους Εκπαιδευτές όλων 
των Αθλημάτων ώστε αυτά να ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατασκευής των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων σε 
συνεργασία με την ΑνΑΔ αυτή, όπως ο Πρόεδρος ανέφερε, είναι σε πορεία υλοποίησης 
σύμφωνα με τον διαγωνισμό της ΑνΑΔ και τα σχετικά με αυτόν χρονοδιαγράμματα. 

19. Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού. 

(α)   Νομικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενες αρχές.  Όπως αναφέρεται και σε 
προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Οργανισμός διατηρεί τον ίδιο οίκο νομικών συμβούλων 
από το έτος ίδρυσής του, δηλαδή το 1969. Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού από το 
1969 ήταν συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο,  στο οποίο εργαζόταν και προσέφερε τις 
υπηρεσίες του συγκεκριμένος δικηγόρος και ο νυν νομικός σύμβουλος του Οργανισμού, 
και ο οποίος, από το 2010 που απεβίωσε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πιο πάνω 
γραφείου, συνέχισε ως νομικός σύμβουλος του Οργανισμού, κάτω από το ίδιο γραφείο, 
μέχρι και το 2016.  Από το 2016 ο συγκεκριμένος δικηγόρος συνεχίζει να είναι νομικός 
σύμβουλος του Οργανισμού, κάτω από νέο, δικό του, δικηγορικό οίκο.  Είναι γεγονός ότι 
με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση των νομικών 
υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου), δεν θα 
έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόζονταν για 
τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, στο άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 
(που αποτελεί μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) καθορίζεται ότι ο Νόμος 
αυτός δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική 
εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί 
Δικηγόρων Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και 
περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που εκδόθηκε στις 
27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων 
(2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις 
οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού η οποία 
θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε 
είδους δημόσια σύμβαση. Αναφέρεται επίσης ότι οι συνεργασίες με νομικούς συμβούλους 
θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα μέχρι και τα 5 έτη 
από την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας. 
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(β)  Συστάσεις για πρακτική εφαρμογή προνοιών νομικού πλαισίου και αρχών 
διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης οικονομικών φορέων  και 
ανταγωνιστικότητας.  Τόσο στην Έκθεσή μας για το 2016, όσο και στην Έκθεσή μας για 
το 2015, αναφέραμε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διοικητικό 
συμβούλιο ενός Οργανισμού να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών για την 
παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή 
γνωματεύσεων προς το διοικητικό συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του Οργανισμού 
σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού 
δικαστηρίου. Αναφέραμε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί, όμως,  ότι υπάρχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου 
νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του Οργανισμού σε περιπτώσεις αστικών 
αγωγών ή διαιτησιών. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να 
γίνεται στη βάση της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 

Συναφώς με τα πιο πάνω συστήσαμε όπως: 

(i) Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), ο Οργανισμός συνάπτει 
μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας 
κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική 
η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 
προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα 
μπορούσε να είναι, αν ο Οργανισμός το κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος 
συνεργάτης. Σε περίπτωση των εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές να 
συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέραμε ως μέγιστο το ένα 
έτος), ειδικά αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, 
ή σχεδόν ταυτόχρονα, με την αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου 
του Οργανισμού (αν τούτο εφαρμόζεται). Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν 
ισχύι σύμβαση δεν περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρου τερματισμού της, τότε αυτή 
θα αφεθεί να εκπνεύσει κανονικά και δεν θα τερματιστεί πρόωρα (εκτός με τη 
συναίνεση του νομικού συμβούλου) ώστε να μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για 
την υποβολή οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά του Οργανισμού. 

(ii) Ο Οργανισμός αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις αστικών 
αγωγών ή διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή 
για ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε 
για την επιλογή των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης 
ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη 
υπόθεση με αμοιβή μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο 
Δικηγορικό Σύλλογο, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη 
ενδιαφέροντος και καταρτισμό σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών 
συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια 
διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές 
περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την εκπροσώπηση του Οργανισμού θα 
πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί 
χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την υπό αναφορά αγωγή, τότε 
τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει κατάλληλη και επαρκής 
τεκμηρίωση.  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

106 

(iii) Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών 
νομικού συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων 
διαγωνισμού που θα προκηρύξει ο Οργανισμός, τηρούνται οι πρόνοιες της 
σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης 
λόγω ιθαγένειας. Συνεπώς, θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί 
διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε 
ανάγκης. 

(γ)  Μη συμμόρφωση με συστάσεις για πρακτική εφαρμογή προνοιών νομικού 
πλαισίου και αρχών.  

(i)  Αναφορικά με τις συστάσεις μας στις παραγράφους (β) (i) και (ii) πιο πάνω, 
στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τον έλεγχο του 2015 αναφέρεται 
ότι ο Οργανισμός θα συμμορφωνόταν χωρίς όμως αυτό να έχει γίνει, ενώ στην 
απαντητική επιστολή του Οργανισμού για το 2016, αναφέρεται ότι η άποψη της 
Υπηρεσίας μας θα εξεταζόταν για καθορισμό πολιτικής του Οργανισμού επί του 
θέματος, και ότι ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν σε αστικές αγωγές ήδη το 
ΔΣ είχε λάβει απόφαση όπως αριθμός αστικών υποθέσεων του Οργανισμού 
εναντίον τρίτων θα τύχουν χειρισμού από άλλους δικηγόρους. 

(ii) Όσον αφορά στον υφιστάμενο Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, η Υπηρεσία 
μας κατά τον επί τόπου έλεγχου στον Οργανισμό διαπίστωσε ότι ουδέποτε έχει 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με τον Οργανισμό. Στην 38η συνεδρία του, 
ημερ. 7.11.2016, το ΔΣ επαναβεβαίωσε ότι Νομικός Σύμβουλος του 
Οργανισμού είναι ο υφιστάμενος νομικός σύμβουλος. Ωστόσο κατά τη 
συζήτηση του θέματος στον Οργανισμό στις 29.5.2018, μας αναφέρθηκε ότι 
συνάφθηκε σχετική συμφωνία, χωρίς όμως, όπως επίσης μας αναφέρθηκε, να 
περιέχεται σε αυτή ρήτρα εξόδου. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι αμοιβές του εν λόγω Νομικού Συμβούλου εγκρίνονται 
με αποφάσεις του ΔΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2017, η ετήσια 
αμοιβή του Νομικού Συμβούλου ανήλθε σε €12.000 συν ΦΠΑ. Για τη 
συγκεκριμένη αμοιβή η Υπηρεσία μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε απόφαση του 
ΔΣ για έγκρισή της, αλλά ούτε και για την περίοδο που θα καλύπτει. Το 
συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στον Νομικό Σύμβουλο για το έτος 2017, 
συμπεριλαμβανομένης και της πιο πάνω αμοιβής, ανήλθε σε €110.228, αφού 
καταβάλλονται επιπρόσθετες αμοιβές για νομικές υπηρεσίες για τις διάφορες 
υποθέσεις που αναλαμβάνει ο Νομικός Σύμβουλος (όπως υποθέσεις με Δήμο 
Στροβόλου, εργοληπτικές εταιρείες, Σχολές Γυμναστικής που παραπέμπονται 
στο Δικαστήριο κ.ά), καθώς και τα δικηγορικά ή άλλα έξοδα που επιβάλλει το 
Δικαστήριο εναντίον του Οργανισμού. Για τις επιπρόσθετες αυτές αμοιβές ο 
Νομικός Σύμβουλος προσκομίζει ανάλυση των εξόδων του και σχετικό 
τιμολόγιο τα οποία παρουσιάζονται στο ΔΣ του Οργανισμού και εγκρίνονται από 
αυτό. 

(iii) Αναθεωρητική Έφεση 168/2011 εναντίον της απόφασης που εκδόθηκε 
στην προσφυγή 480/09 του Δήμου Στροβόλου και/ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου και/ή του Δημάρχου Στροβόλου και προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Στην 8η συνεδρία του ημερ. 1.3.2018, το ΔΣ του 
Οργανισμού αποφάσισε όπως ο Οργανισμός προχωρήσει σε προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με την απόφαση του Εφετείου να απορρίψει 
την Έφεση 168/2011 – ΚΟΑ εναντίον Δήμου Στροβόλου, η οποία είχε 
καταχωριστεί από τον ΚΟΑ εναντίον της απόφασης του Δικαστηρίου στην 
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προσφυγή του Οργανισμού 480/09. H εν λόγω προσφυγή αποφασίστηκε όπως 
τύχει χειρισμού από άλλο, δεύτερο συγκεκριμένο δικηγορικό οίκο και τον Νομικό 
Σύμβουλο του ΚΟΑ. Για την εν λόγω προσφυγή προηγήθηκε, σύμφωνα με τα 
πρακτικά της ίδιας συνεδρίας του ΔΣ, εξασφάλιση γνωμάτευσης από τον 
δεύτερο πιο πάνω οίκο σχετικά με το ίδιο θέμα, βάση της οποίας το ΔΣ 
απεφάσισε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

Επίσης στην 17η συνεδρία του, ημερ. 12.4.2018, το  ΔΣ αποφάσισε όπως 
εξουσιοδοτηθεί ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, όπως όσες υποθέσεις 
βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε προσφυγές είτε εφέσεις, και 
καλύπτονται από την απόφαση του Εφετείου ημερ. 2.11.2017, και έχουν σχέση 
με το πιο πάνω θέμα, αποσυρθούν από τα Δικαστήρια και προστεθούν στην 
κυρίως προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 
168/2011. 

Σε σχέση με την πιο πάνω ανάθεση στον δεύτερο συγκεκριμένο δικηγορικό 
οίκο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Στις 7.3.2018, παραδόθηκε στον Οργανισμό, μέσω του υφιστάμενου 
Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, τιμολόγιο του δεύτερου 
δικηγορικού οίκου, για το ποσό των €10.115 (συμπ. ΦΠΑ) για 
γνωμάτευση σχετικά με την Αναθεωρητική Έφεση 168/2011 και την 
πιθανότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.  Ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί από την Υπηρεσία μας 
οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, για ζήτηση/ανάθεση 
ετοιμασίας της υπό αναφορά γνωμάτευσης από/προς το συγκεκριμένο 
πιο πάνω δικηγορικό γραφείο, αλλά ούτε και απόφαση που να αφορά 
στην πιο πάνω αμοιβή, η οποία και καταβλήθηκε από τον Οργανισμό 
στις 19.4.2018. 

 Δεδομένου ότι το πιο πάνω τιμολόγιο αναφέρεται σε χρέωση που αφορά 
στη γνωμάτευση και την πιθανότητα προσφυγής, δηλαδή ενός μόνο 
μέρους των εργασιών των οποίων έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο 
δικηγορικό γραφείο, προκύπτει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χρεώσεις 
από το συγκεκριμένο γραφείο. Η απόφαση του ΔΣ, ημερ. 1.3.2018, στην 
οποία αναφερόμαστε πιο πάνω, δεν κάνει καμιά αναφορά ως προς το 
σύνολο των χρεώσεων από το συγκεκριμένο γραφείο, και ως εκ τούτου, 
ούτε και ως προς την έγκρισή τους. Η Υπηρεσία μας θεωρεί πως η 
ανάθεση υπηρεσιών από τον Οργανισμό σε τρίτους, χωρίς να έχει 
προηγηθεί συμφωνία επί των αμοιβών που θα κληθεί να καταβάλει ο 
Οργανισμός, δεν διασφαλίζει τα συμφέροντά του. 

(iv) Αναφορικά με τις συστάσεις μας στην παράγραφο (β) (iii) πιο πάνω,  
σημειώνεται ότι, κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, παρά τις 
συστάσεις μας,  ο Οργανισμός, με απόφαση του ΔΣ κατά την 38η συνεδρία του, 
ημερ. 7.11.2016, προχώρησε στην ανάθεση δικηγορικών υπηρεσιών, χωρίς 
προκήρυξη προσφορών όπως και θα έπρεπε να είχε γίνει, σε συγκεκριμένη 
δικηγόρο για περίοδο ενός έτους, έναντι του ποσού των €1.220 τον μήνα, και 
ετοιμάστηκε σχετική συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών με ισχύ από 16.1.2017. 
Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι τα καθήκοντα που αναφέρονταν στην εν λόγω 
συμφωνία ήταν γενικής φύσεως, τα οποία δεν είχαν σχέση με νομικά θέματα, 
παρόλο που η απόφαση του ΔΣ έκανε αναφορά σε «δικηγορικές υπηρεσίες». 
Επίσης, δεν  καθορίζονταν συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία πρέπει να 
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περιλαμβάνονται σε συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών, και εν πάση περιπτώσει, 
επρόκειτο για καθήκοντα τα οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, θα 
μπορούσαν να διεκπεραιωθούν και από τους υπαλλήλους του Οργανισμού. 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η εν λόγω μίσθωση 
υπηρεσιών τερματιζόταν άμεσα και ακολουθείτο ανοικτή διαδικασία 
προκήρυξης διαγωνισμού για την υπηρεσία αυτή, για την οποία θα έπρεπε 
πλέον να καθοριστούν συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία όντως να 
αφορούσαν σε δικηγορικές  υπηρεσίες, και όχι καθήκοντα που θα μπορούσαν 
να εκτελεστούν από υπαλλήλους του ΚΟΑ. Στη σχετική απαντητική επιστολή 
του Οργανισμού, ημερ. 9.6.2017, αναφέρεται ότι το ΔΣ θα εξέταζε το 
ενδεχόμενο προκήρυξης διαγωνισμού, αν οι ανάγκες για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες συνεχίσουν να υφίστανται.  Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, ο 
Οργανισμός, όχι μόνο συνέχισε να λαμβάνει τις υπηρεσίες της εν λόγω 
δικηγόρου μέχρι και την ημερομηνία λήξης του σχετικού συμβολαίου, δηλαδή 
στις 15.1.2018, αλλά φαίνεται να συνεχίζει παρόμοια τακτική, όπως εκτενέστερα 
περιγράφεται αμέσως πιο κάτω. 

(v) Στην 11η συνεδρία του, ημερ. 13.3.2018, το ΔΣ αποφάσισε όπως προσλάβει ως 
εσωτερικό Νομικό Σύμβουλο συγκεκριμένο πρόσωπο, με σύμβαση μίσθωσης 
υπηρεσιών, για περίοδο πέντε μηνών, έναντι του συνολικού ποσού των €4.500 
με ισχύ από 15.3.2018. Σε σχέση με την υπό αναφορά μίσθωση, 
διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:  

 Σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, (Ν. 73(Ι)/2016), 
άρθρο 90 (1) (α) για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, 
εκτός ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τις €5.000 για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η 
προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αυτό 
φυσικά δεν σημαίνει δικαίωμα αυθαίρετης επιλογής του προσώπου με το 
οποίο θα συναφθεί η σύμβαση, αλλά επιλογή του κατόπιν κάποιας 
μορφής ανταγωνιστικής διαδικασίας, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι 
απευθείας ανάθεσης στο πρόσωπο αυτό. 

Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος 
χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του, πολύ πιθανό είναι να 
ξεπεραστεί το ποσό των €5.000, οπότε και θα πρόκειται για κλασική 
περίπτωση κατάτμησης της σχετικής προσφοράς. Η Υπηρεσία μας θα 
παρακολουθεί το θέμα και θα ελέγξει την εξέλιξη του κατά τον επόμενο 
ετήσιο έλεγχο του Οργανισμού. Είναι σύσταση μας όπως οι υπό 
αναφορά υπηρεσίες τερματιστούν οπωσδήποτε στις 14.8.2018. 

 Αναφορικά με το αντικείμενο της σχετικής συμφωνίας μίσθωσης 
υπηρεσιών, οι υπηρεσίες οι οποίες καθορίζονται στη συμφωνία, όπως 
αναφέρεται σ’ αυτή, «αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά» και ο 
Πρόεδρος δύναται να ζητήσει από τον παροχέα την παραχώρηση 
επιπρόσθετων του αντικειμένου του συμβολαίου υπηρεσιών. Κατά την 
άποψη της Υπηρεσίας μας η εν λόγω πρόνοια ενέχει τον κίνδυνο 
ανάθεσης στον παροχέα των υπηρεσιών και άλλων εργασιών οι οποίες 
δεν καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία.  

 Επιπρόσθετα, η καταγραφή ορισμένων «ενδεικτικών» αλλά και, κατά την 
άποψή μας, πολύ γενικού περιεχομένου υπηρεσιών στη συμφωνία 
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(όπως π.χ. επίβλεψη και συντονισμός στα θέματα της σύνταξης, 
τροποποίησης και γενικότερα της αλλαγής της οικείας νομοθεσίας του 
ΚΟΑ), χωρίς εκ των προτέρων να συγκεκριμενοποιούνται και να 
καταγράφονται επακριβώς στη συμφωνία, ένα προς ένα τα παραδοτέα, 
για να μπορεί να γίνει μια εκτίμηση του κόστους του όλου έργου,  ενέχει 
τον κίνδυνο να γίνεται κατάτμηση των υπηρεσιών που χρειάζεται να 
εξασφαλίσει ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα να γίνεται και κατάτμηση των 
διαγωνισμών με τα γνωστά συνεπακόλουθα εις βάρος του δημοσίου. 

 Αναφορικά με την αποζημίωση του εν λόγω Συμβούλου, στην πιο πάνω 
συμφωνία αναφέρεται ότι θα του καταβάλλεται συνολική αποζημίωση 
ύψους €4.500, η οποία θα καταβάλλεται σε αντάλλαγμα των παραδοτέων 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχει με βάση τη συμφωνία.  Ωστόσο στη 
συμφωνία δεν καθορίζεται αναλυτικά η αξία κάθε παραδοτέου, ενώ θα 
έπρεπε να καθορίζεται, νοουμένου βέβαια ότι θα καθορίζονταν 
επακριβώς και με σαφήνεια στη συμφωνία, τα συγκεκριμένα  παραδοτέα 
και όχι να παραθέτονταν σ’ αυτή, όπως έγινε, «ενδεικτικά». 

Συστάσεις:   

(α)  Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει τις συστάσεις της προς τον Οργανισμό, στις οποίες 
προέβη και κατά τα προηγούμενα έτη ((β) (i) έως (iii) πιο πάνω), και οι οποίες μέχρι 
σήμερα δεν φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί. Επισημαίνεται ότι οι συστάσεις αυτές 
υποβάλλονται στη βάση της σχετικής με το θέμα εγκυκλίου της Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία, σημειώνεται ότι εκδόθηκε από τις 27.4.2016, και η οποία, εν 
κατακλείδι, αναφέρει ότι αναμένεται ότι θα ληφθούν το συντομότερο δυνατό τα απαραίτητα 
μέτρα από κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό, προς άρση της δημιουργηθείσας κατάστασης - 
δηλαδή του γεγονότος ότι αναθέτουσες αρχές δεν εξετάζουν διαχρονικά το ενδεχόμενο 
συνεργασίας τους με εξίσου κατάλληλους συνεργάτες  ή και υπό ευνοϊκότερους για το 
δημόσιο όρους - και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας, 
με τα συνεπακόλουθα οφέλη για τη σχετική αγορά υπηρεσιών. (Σχετική με το θέμα είναι 
και η παράγραφος 11 της παρούσας Έκθεσης με θέμα «Οφειλές στο τμήμα Φορολογίας»).   

(β)  Αναφορικά με τις συστάσεις μας στις παραγράφους (β) (i) και (ii) που αναφέρονται πιο 
πάνω, και σε σχέση με την απάντηση του Οργανισμού για απόφαση του ΔΣ για ανάθεση 
αστικών υποθέσεων σε άλλους δικηγόρους, ζητήσαμε από τον Οργανισμό όπως μας 
διευκρινίσει σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις αναφέρεται και  παράλληλα τον αριθμό των 
αστικών υποθέσεων που ανατέθηκαν σε άλλους νομικούς συμβούλους (από το σύνολο 
του αριθμού των αστικών υποθέσεων των ετών 2017 και 2018 - μέχρι σήμερα), το 
αντίστοιχο σε κάθε τέτοια υπόθεση ποσό αμοιβής, καθώς επίσης και όπως μας 
πληροφορήσει για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των συγκεκριμένων 
νομικών συμβούλων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι δεν έγινε ανάθεση αστικών 
υποθέσεων σε άλλους δικηγόρους εκτός από τη Συμφωνία Παροχής Νομικών Υπηρεσιών 
με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία για συγκεκριμένες υποθέσεις με σκοπό λήψη 
μέτρων δικαστικών και/ή άλλων για είσπραξη και/ή ανάκτηση οφειλόμενων φορολογιών 
που κατέβαλε ο ΚΟΑ έναντι των εργοδοτούμενων και/ή υπαλλήλων του προς το Τμήμα 
Φορολογίας (η παρ. 11. της παρούσας Έκθεσης είναι σχετική), καθώς επίσης και η 
Προσφυγή του Οργανισμού που αποφασίστηκε όπως τύχει χειρισμού τον δεύτερο υπό 
αναφορά δικηγορικό οίκο και την απόφαση του ΔΣ για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.   
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(γ)   H Yπηρεσία μας θεωρεί επιτακτική την ανάγκη σύναψης συμφωνίας με τον Νομικό 
Σύμβουλο του Οργανισμού, η οποία να περιλαμβάνει την περίοδο συνεργασίας με τον 
Νομικό Σύμβουλο, το ύψος της ετήσιας αμοιβής που θα δικαιούται, καθώς και τη φύση 
οποιονδήποτε πρόσθετων εργασιών που θα αναλαμβάνονται.  Συναφώς ζητήσαμε όπως 
ο Οργανισμός μας αναφέρει σε ποια συνεδρία του ΔΣ του Οργανισμού έχει καθοριστεί η 
ετήσια αμοιβή του νομικού συμβούλου και ποια περίοδο καλύπτει. Επειδή μέχρι και την 
ημερομηνία της παρούσας επιστολής δεν μας απεστάλη αντίγραφο της συμφωνίας, που 
αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση στις 29.5.2018 ότι υπεγράφη, όπως ζητήσαμε από τον 
Οργανισμό κατά την πιο πάνω συζήτηση, και δεδομένου ότι, όπως μας αναφέρθηκε δεν 
υπάρχει ρήτρα εξόδου, κατά την άποψή μας, ο Οργανισμός και ο Νομικός Σύμβουλος θα 
μπορούσαν να προβούν σε από κοινού διακανονισμό για λύση της υπό αναφορά 
Συμφωνίας, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία που η Υπηρεσία μας σύστησε στις 
προηγούμενες της Εκθέσεις. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, με την απαντητική επιστολή προς την Υπηρεσία μας 
σχετικά με τον υπό αναφορά έλεγχο, ημερ. 6.6.2018, ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι ο 
Οργανισμός με απόφαση του Δ.Σ. ημερ. 7 Νοεμβρίου 2016, έχει υπογράψει σύμβαση με 
το δικηγορικό γραφείο του Νομικού του Συμβούλου, έναντι του ποσού των €12.000 + 
ΦΠΑ, πλέον αμοιβή για γνωματεύσεις, δικαστηριακές και άλλες υποθέσεις και 
εκπροσωπήσεις.  Σκοπός της Σύμβασης, όπως μας ανέφερε, είναι η Παροχή Νομικών 
Υπηρεσιών εντός και εκτός Δικαστηρίου και η ημερ. λήξης της είναι η 30η Δεκεμβρίου 
2021.  Παρά την πιο πάνω ενημέρωση του Προέδρου, η μη ανεύρεση ή εξασφάλιση 
αντιγράφου της υπό αναφορά σύμβασης που ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι ο Οργανισμός 
έχει υπογράψει, ούτε κατά τον επί τόπου έλεγχο της Υπηρεσίας μας στον Οργανισμό, ούτε 
κατά τη συζήτηση του θέματος στις 29.5.2018 στον Οργανισμό, αλλά και η μη επισύναψη 
σχετικού αντιγράφου στην πιο πάνω απαντητική επιστολή, αφήνει περιθώρια, κατά την 
άποψή μας, για εύλογους προβληματισμούς και ερωτήματα. 

(δ)  H Yπηρεσία μας θεωρεί ότι η εμπλοκή του Οργανισμού σε δαπανηρές αναθέσεις 
παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, όπως η ανάθεση για γνωμάτευση και προσφυγή στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την προαναφερόμενη 
απόφαση του Εφετείου να απορρίψει την Έφεση 168/2011, δεν φαίνεται να εξυπηρετεί το 
καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον, εφόσον η διαφορά που επιχειρείται να αχθεί ενώπιον 
ενός τέτοιου διεθνούς δικαστηρίου είναι, μεταξύ δύο προσώπων Δημοσίου Δικαίου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη απόφαση του Εφετείου, η Υπόθεση «είναι απλή», κάτι που υποδηλοί 
μικρές πιθανότητες επιτυχίας στο δρομολογούμενο εγχείρημα, από το οποίο τελικά οι 
μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι δικηγόροι που θα κληθούν να χειριστούν την υπόθεση. 

Σχετικά με την εν λόγω ανάθεση ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός πληροφορήσει την 
Υπηρεσία μας: 

(i) Για τους λόγους που, τόσο η ανάθεση της γνωμάτευσης όσο και η αμοιβή του 
συγκεκριμένου δεύτερου υπό αναφορά δικηγορικού γραφείου για την 
γνωμάτευση, σε σχέση με την αναθεωρητική έφεση αρ. 168/2011 εναντίον της 
απόφασης που εκδόθηκε στην προσφυγή 480/09 του Δήμου Στροβόλου,  δεν 
συζητήθηκαν εκ των προτέρων στο ΔΣ του Οργανισμού για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων και την παροχή των σχετικών εγκρίσεων, παρά μόνο  
παραπέμφθηκαν εκ των υστέρων στο ΔΣ, ως τετελεσμένα. 

(ii) Σε συνέχεια της παρ. (i) πιο πάνω: στη βάση ποιων κριτηρίων αποφασίστηκε ο 
Οργανισμός να αποταθεί στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, στο οποίο 
φαίνεται να έχει γίνει απευθείας ανάθεση, πρακτική η οποία αντίκειται στις 
πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  Επίσης 
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ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός ενημερώσει την Υπηρεσία μας κατά πόσο 
υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού που να ενέκρινε τις 
συνολικές αναμενόμενες χρεώσεις του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι το όλο θέμα θα 
επανεξεταστεί. 

(ε)   Επίσης ζητήσαμε όπως παράλληλα ο Οργανισμός πληροφορήσει την Υπηρεσία μας: 

(i) Για τους λόγους που καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών 
εσωτερικού νομικού συμβούλου για τις  υπηρεσίες που αναφέρονται στη 
σχετική συμφωνία, καθώς και τους λόγους που αυτές δεν μπορούσαν να 
αναληφθούν από τον υφιστάμενο νομικό σύμβουλο του Oργανισμού. 

(ii) Τα δεδομένα που έλαβε υπόψη ο Οργανισμός καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο ο Οργανισμός έχει εκτιμήσει και καταλήξει ότι οι απαιτούμενες εργασίες 
από τον εσωτερικό νομικό σύμβουλο των υπηρεσιών θα ολοκληρωθούν εντός 
των 5 μηνών που προβλέπει η σύμβαση για αμοιβή €4.500, οπότε και επέλεξε 
την απευθείας ανάθεση στον συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
είναι εξειδικευμένες και αφορούν σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και ότι το 
κόστος τους εμπίπτει εντός των ορίων που ο Οργανισμός δύναται να λάβει 
χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. 

(στ)  Σε κάθε περίπτωση μίσθωσης υπηρεσιών, θα πρέπει προηγουμένως να αξιολογείται 
το ενδεχόμενο αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού του Οργανισμού, και κατά 
πόσο πραγματικά προκύπτει η ανάγκη, είτε λόγω εξειδικευμένων υπηρεσιών που 
ζητούνται στις οποίες το υφιστάμενο προσωπικό δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί, είτε 
λόγω ανεπαρκούς αριθμού ανθρώπινου δυναμικού, στον Οργανισμό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει το πιο πάνω. 

20.   Ακαδημία Αθλητισμού – Κονδύλι 70.002.001.015.001.   

Στο πιο πάνω κονδύλι περιλαμβάνονται ποσά τα οποία δίνονται σε αθλητικούς φορείς, ως 
επιχορήγηση για εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα για την αναβάθμιση του 
γνωσιολογικού επιπέδου προπονητών του αθλητισμού.  Τα ποσά καταβάλλονται, μετά 
από έγκριση των προγραμμάτων από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού και το ΔΣ του 
Οργανισμού, νοουμένου ότι αυτά ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών για Προγράμματα Επιμόρφωσης.  Η  αντίστοιχη 
δαπάνη για το 2017 ανήλθε σε €78.754  (€63.618 το 2016). 

Μετά από σχετικές διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας σε προηγούμενους ελέγχους και στα 
πλαίσια της προσπάθειας για εξάλειψη του φαινομένου έγκρισης επιχορήγησης 
προγραμμάτων, εκ των υστέρων και κατόπιν της διεξαγωγή τους, ο Οργανισμός 
προχώρησε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017 σε τροποποίηση του Οδηγού Πολιτικής 
και Διαδικασιών για Προγράμματα Επιμόρφωσης της Ακαδημίας Αθλητισμού, ώστε 
απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση μίας αίτησης να είναι η υποβολή και παραλαβή της 
αίτησης από την Ακαδημία, τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη 
του προγράμματος επιμόρφωσης. Ως αποτέλεσμα, όπως διαπιστώθηκε από επισκόπηση 
του Πίνακα Παρακολούθησης Αιτήσεων Αθλητικών Φορέων Ακαδημίας Αθλητισμού για το 
2017, μετά την πιο πάνω ημερομηνία που έγινε η συγκεκριμένη τροποποίηση, οι αιτήσεις 
υποβάλλονταν πλέον έγκαιρα και οι περιπτώσεις των εκ των υστέρων εγκρίσεων και 
κατόπιν διεξαγωγής ενός προγράμματος, έχουν περιοριστεί και αφορούν στην περίοδο 
πριν την εφαρμογή της πιο πάνω τροποποίησης.    
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Επίσης, μετά από συστάσεις της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση των αθλητικών φορέων 
μέσω σχετικού σεμιναρίου για τη σημασία της έγκαιρης και ορθής υποβολής των 
αιτήσεων, ο Οργανισμός διοργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αθλητικής διοίκησης, 
απευθυνόμενο στα αθλητικά στελέχη των Ομοσπονδιών, στη διάρκεια του οποίου 
παρουσιάστηκαν και τα στάδια για την έγκριση και επιχορήγηση των προγραμμάτων 
επιμόρφωσης, και έγινε η πιο πάνω ενημέρωση.  

Ωστόσο, παρά τις πιο πάνω σημαντικές βελτιώσεις που σημειώθηκαν,  εντούτοις, από τον 
έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε περίπτωση έγκρισης επιχορήγησης, ανεξάρτητα 
του ότι το ποσό που επιχορηγήθηκε δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό (€769), όπου δεν 
ακολουθήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον υπό αναφορά Οδηγό. 
Συγκεκριμένα, το ΔΣ κατά την 31η Συνεδρία του, ημερ. 11.7.2017, ενέκρινε αίτημα 
συγκεκριμένου Ναυτικού Ομίλου για επιχορήγηση συγκεκριμένου προγράμματος, σε 
αντίθεση με το περιεχόμενο της παραγράφου 1Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, όπου αναφέρεται 
ότι η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να μελετά και να εγκρίνει αιτήματα που υποβάλλονται 
από οργανωμένους αθλητικούς φορείς και όχι από μεμονωμένα άτομα, ομάδα, σύλλογο, 
σωματείο, όμιλο κλπ. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια και σε όλες τις περιπτώσεις 
τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών της Ακαδημίας Αθλητισμού, και θα πρέπει να 
αποφεύγει οποιαδήποτε παράβασή του, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχορήγησης 
που συνεπάγεται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Μας ανέφερε ότι όλα τα αιτήματα για επιχορηγήσεις από την 
Ακαδημία Αθλητισμού θα εξετάζονται πρώτα από την Επιτροπή Ακαδημίας Αθλητισμού 
και ακολούθως από το ΔΣ έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο Οδηγός Πολιτικής και 
Διαδικασιών για Προγράμματα Επιμόρφωσης. 

21.   Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

Το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την επιστημονική 
παρακολούθηση των Κύπριων αθλουμένων και ειδικά των Αθλητών Υψηλής Αγωνιστικής 
Στάθμης, καθώς και την ανάπτυξη Επιστημονικής Έρευνας στους κόλπους της Αθλητικής 
και Αθλητιατρικής Επιστήμης, της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Το Κέντρο 
λειτουργεί με δύο Επιστημονικά Τμήματα, το Τμήμα Αθλητιατρικής και το Τμήμα 
Εργοφυσιολογίας. 

Στο ΚΑΕΚ εργοδοτούνται συνολικά έξι άτομα (ένας μόνιμος υπάλληλος, δύο έκτακτοι 
υπάλληλοι και τρεις συνεργάτες) με απολαβές και ένα άτομο αμισθί, με απόφαση του ΔΣ 
ημερ. 29.4.2014. 

Κατά το 2017 το ΚΑΕΚ εξέτασε συνολικά 1200 άτομα (750 το 2016), εκ των οποίων 308 
αθλητές και αθλήτριες εθνικών ομάδων, οι οποίοι εξετάζονται δωρεάν, 299 αθλητές 
σωματείων, οι οποίοι εξετάζονται με τις ανάλογες χρεώσεις, 103 άτομα/αθλητές που 
συμμετείχαν σε έρευνες και 490 υποψήφιους αστυνομικούς. 

Όπως διαπιστώθηκε, το 2017 το ΚΑΕΚ είχε έσοδα €6.736 (€6.605 το 2016) και έξοδα 
€215.619 (€210.508 το 2016). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας, αλλά 
δεν περιλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας όπως ρεύμα και νερό, αλλά ούτε και τις 
αποσβέσεις των μηχανημάτων. Επομένως, προκύπτει έλλειμμα πέραν του ποσού των 
€208.883 (€203.903 το 2016). 

Σημειώνεται ότι, για την αναβάθμιση και πιο εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΕΚ, το ΔΣ του 
Οργανισμού κατά την 38η Συνεδρία του, ημερ. 07.11.2016, ενέκρινε την σύσταση 
Επιτροπής ΚΑΕΚ.  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ       ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΚΟΑ 

113 

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη Έκθεσή μας εισηγηθήκαμε, εφόσον τα οικονομικά 
αποτελέσματα του ΚΑΕΚ συνέχιζαν να καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του δεν είναι 
επωφελής για τον Οργανισμό, όπως συσταθεί και αναλάβει καθήκοντα άμεσα, και χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, η Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΕΚ. Αναφέραμε ότι θα έπρεπε να 
ετοιμαστεί πλάνο από την Επιτροπή αυτή αναφορικά με την διαχείριση του ΚΑΕΚ, με 
στόχο την εξεύρεση τρόπων για την αύξηση των εσόδων και την  προώθηση του έργου 
του, καθώς και τη συμμόρφωση με τις εισηγήσεις – από το 2016 - του εσωτερικού 
ελέγχου, ο οποίος εκτός από τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα κατέδειξε ότι το Κέντρο 
αντιμετώπιζε αρκετά λειτουργικά προβλήματα.  Εισηγηθήκαμε ότι το πλάνο αυτό ίσως να 
μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους. Σε περίπτωση, όπως 
αναφέραμε, που κρινόταν ότι, δεν εξευρίσκονταν σύντομα με βάση συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, οι τρόποι για αλλαγή των οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, θα 
έπρεπε να αναζητηθούν πιο επωφελείς τρόποι για παροχή των υπηρεσιών που 
προσφέρει το ΚΑΕΚ, όπως ανάθεση των εργασιών στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν σχετικής 
διαδικασίας προσφορών.  

Ωστόσο μέχρι σήμερα παρατηρείται, αφενός, ότι στην Eπιτροπή αυτή δεν έχουν ανατεθεί 
ξεκάθαρες αρμοδιότητες, αλλά ούτε και η ίδια η Επιτροπή έχει προβεί σε οποιεσδήποτε 
επίσημες ενέργειες/συζητήσεις με την διεύθυνση του ΚΑΕΚ ώστε να εξευρεθούν τρόποι για 
την αναβάθμιση του Κέντρου. Παράλληλα, δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει ή/και να 
έχουν ληφθεί υπόψη τα ευρήματα της Τελικής Έκθεσης για την Επικαιροποιημένη 
Οργανωτική Δομή του ΚΟΑ, η οποία όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 10. (ε) της 
παρούσας Έκθεσης, διενεργήθηκε από ιδιωτικό οίκο συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2017, μεταξύ των οποίων αναφέρεται ότι το ΚΑΕΚ, είτε θα 
πρέπει να ενδυναμωθεί για να επιτελέσει τον σκοπό του είτε θα πρέπει να κλείσει.  

Αφετέρου, η προσέγγιση όπως τίθεται στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 
9.6.2017, που αναφέρει σχετικά ότι προσπάθεια της Επιτροπής ήταν εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, να εξεύρει και να εισηγηθεί προς το ΔΣ τρόπους βελτίωσης και 
αναβάθμισης των υπηρεσιών του Κέντρου, πράγμα που δεν το έπραξε, καθώς το Κέντρο 
δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αφού βασικός στόχος του είναι να υποστηρίζει επιστημονικά 
τους αθλητές και αθλούμενους και να προστατεύει ταυτόχρονα προληπτικά την υγεία όλων 
των αθλουμένων και κατ’ επέκταση την Δημόσια Υγεία, δεν μας βρήκε σύμφωνους, και η 
Υπηρεσία μας, δεδομένου του γεγονότος ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΚΑΕΚ 
συνέχιζαν να καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του δεν ήταν επωφελής για τον Οργανισμό, 
ανέμενε την εφαρμογή της σύστασης για ανάθεση των υπηρεσιών που προσφέρει το 
ΚΑΕΚ, στον ιδιωτικό τομέα. 

Σύσταση: Εφόσον, αφενός, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΚΑΕΚ, συνεχίζουν να 
καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του είναι οικονομικά ασύμφορη για τον Οργανισμό με τη 
βιωσιμότητά του να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την χρηματοδότηση του 
Οργανισμού, και, αφετέρου,  η ενέργεια του ΔΣ από το 2016 για σύσταση Επιτροπής 
ΚΑΕΚ, δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να έχει αποδώσει καρπούς, η Υπηρεσία μας συστήνει 
όπως εξεταστεί σοβαρά, αυτή τη φορά, το ενδεχόμενο ανάθεσης των υπηρεσιών που 
προσφέρει το ΚΑΕΚ στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν σχετικής διαδικασίας προσφορών.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι η μεταστέγαση και αναβάθμιση του 
Επιστημονικού Κέντρου είναι ένα από τα θέματα που θα εξετάσει το ΔΣ του Οργανισμού.  
Η ίδρυση και η λειτουργία του, όπως ανέφερε, αποτελεί Ευρωπαϊκή υποχρέωση της 
Κύπρου προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου όλα τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να 
διαθέτουν τουλάχιστο, ένα Εθνικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ερευνών.   
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22.  Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ).   

Οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009 (ΑΜΚΕ 2009) διεξήχθηκαν στην Κύπρο κατά 
την περίοδο 1-6.6.2009. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) για το έτος 2012, από τους εν λόγω αγώνες δημιουργήθηκε 
έλλειμμα ύψους €685.487 για το οποίο η ΚΟΕ ζητά κάλυψη από το Υπουργείο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 11.3.2015 να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού να συγκαλέσει σύσκεψη με συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή, του 
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και του Προέδρου της ΚΟΕ για εξέταση 
του θέματος της κάλυψης ή όχι του ελλείμματος.  

Δεδομένης της απαίτησης της ΚΟΕ για την καταβολή από το Κράτος επιπρόσθετων 
ποσών για κάλυψη δαπανών αναφορικά με τους ΑΜΚΕ 2009, η Υπηρεσία μας κλήθηκε να 
διερευνήσει το θέμα. Κατά το 2016,  διεξήχθη από την Υπηρεσία μας, επιτόπιος έλεγχος 
στην ΚΟΕ, τα αποτελέσματα του οποίου υποβλήθηκαν με επιστολή μας που στάλθηκε 
στον Πρόεδρο και Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ την 1η Νοεμβρίου 2016, 
και η οποία απαντήθηκε από την ΚΟΕ στις 15.2.2017. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας 
είχε εντοπιστεί κακοδιαχείριση από μέρους της ΚΟΕ.  

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2017 η υπό αναφορά επιστολή της Υπηρεσίας μας, 
υποβλήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς διερεύνηση για ενδεχόμενα 
ποινικά και άλλα αδικήματα, με την επιστολή της Υπηρεσίας μας ημερ. 30.3.2017, και στο 
παρόν στάδιο, το όλο θέμα βρίσκεται στην αστυνομία για διερεύνηση. 

Επίσης, η KΟΕ λαμβάνει χορηγία από το Κράτος (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) σε 
ετήσια βάση, αλλά, επιπρόσθετα, λαμβάνει ετήσια χορηγία από τον ΚΟΑ για την 
αποπληρωμή δανείου που συνάφθηκε το 2005, με βάση την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 25.8.2005, αρ. 62.541, το οποίο ενέκρινε τη σύναψη δανείου ύψους 
€2.800.000 με κυβερνητική εγγύηση για αποπεράτωση της ανέγερσης του Oλυμπιακού 
Μεγάρου και τη συμπερίληψη κάθε χρόνο στον Προϋπολογισμό του ΚΟΑ ύψους €469.865 
ως τοκοχρεολύσιο για περίοδο 15 ετών. Ως θέμα αρχής, η μη παροχή και έλεγχος από τον 
ΚΟΑ όλων των χορηγιών που λαμβάνει η ΚΟΕ όπως ισχύει στις άλλες περιπτώσεις 
παρόμοιων χορηγιών, θεωρείται ανορθόδοξη και μη ορθολογιστική. 

Σύσταση: Καθότι στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2018 εξακολουθεί να μην 
έχουν περιληφθεί οι χορηγίες που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος, η Υπηρεσία μας 
εξακολουθεί να συστήνει όπως διευθετηθεί με το ΥΠΠ, ώστε όλες οι χορηγίες που 
λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος συμπεριλαμβάνονται πλέον στον προϋπολογισμό του 
ΚΟΑ, ο οποίος πρέπει να παρέχει και να ελέγχει τις εν λόγω χορηγίες και την ΚΟΕ όπως 
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγιών που κατάβαλλε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι η περίληψη των χορηγιών της ΚΟΕ στον 
Προϋπολογισμό του ΚΟΑ εξαρτάται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και όχι 
από τον ΚΟΑ. Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη ότι ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ κατ’ 
αρχήν ετοιμάζεται από τον Οργανισμό και στην πορεία υποβάλλεται στο ΥΠΠ, θεωρεί ότι ο 
Οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο για εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τόσο του Οργανισμού όσο και του κράτους ευρύτερα, και ότι η διευθέτηση 
με το ΥΠΠ για συμπερίληψη όλων των χορηγιών της ΚΟΕ στον Προϋπολογισμό του 
Οργανισμού, θα μπορούσε από κοινού με το ΥΠΠ να εξεταστεί. 

23. Χορηγίες προς Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).    

Σε προηγούμενους ελέγχους μας ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για την όλη 
εμπλοκή/σχέση του Οργανισμού με την ΚΟΠ για το ύψος και τους σκοπούς για τους 
οποίους ο Οργανισμός δίδει χορηγίες στην ΚΟΠ, είτε αυτές καταβάλλονται άμεσα, είτε 
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έμμεσα κατόπιν αιτημάτων ποδοσφαιρικών σωματείων που υπάγονται στην ΚΟΠ ή άλλως 
πως, και το όλο πλαίσιο εποπτείας/ελέγχου για την παροχή και τη διάθεσή τους.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Οργανισμός δέχεται σωρεία αιτημάτων απευθείας από 
ποδοσφαιρικά σωματεία για αναβάθμιση/βελτίωση/δημιουργία αθλητικής υποδομής, 
κυρίως  ποδοσφαιρικών γηπέδων, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια για τα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα που θεσπίζει η ΚΟΠ, παρόλο που αυτά υπάγονται στην ΚΟΠ, η 
οποία ενδεχομένως να διαθέτει τους πόρους για την ικανοποίησή τους εν πάση 
περιπτώσει. 

Παρά τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2015 και 2016, και παρά το ότι στην 
απαντητική επιστολή του Οργανισμού, ημερ. 8.6.2016, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός θα 
ζητούσε από όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΠ όπως 
αποστέλλουν τα αιτήματα τους μέσω της ΚΟΠ, εντούτοις μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου, δεν έχει γίνει καμία τέτοια ενέργεια από τον Οργανισμό. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι, ο Οργανισμός θα πρέπει να ζητά 
όπως τα αιτήματα από ποδοσφαιρικά σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΠ ή άλλα 
αιτήματα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, προωθούνται στον Οργανισμό πάντοτε μέσω 
της ΚΟΠ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας ανέφερε ότι η ανάπτυξη αθλητικών υποδομών είναι 
ευθύνη του ΚΟΑ και δεν πρέπει να εξαρτάται από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες.  
Οι υπηρεσίες του ΚΟΑ όταν γίνεται αίτημα για ανάπτυξη αθλητικής υποδομής 
συνεργάζεται με την αντίστοιχη ομοσπονδία.  Ο Πρόεδρος εξέφρασε τη θέση ότι οι 
αθλητικές αναπτύξεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από τις εκάστοτε αθλητικές Ομοσπονδίες. 
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