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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
ΚΟΑ Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  

ΥΠΔ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Ο ΚΟΑ ιδρύθηκε με βάση τον Νόμο 41 του 1969 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την 

προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της Κύπρου και της 

καλλιέργειας και ανάπτυξης του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φίλαθλου πνεύματος του λαού, την 

συνεργασία με οργανώσεις του εξωτερικού για την αθλητική προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό 

και την βελτίωση της θέσεως αυτής στην διεθνή αθλητική κίνηση.  

Ο ΚΟΑ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται 

με βάση τον Νόμο του  Οργανισμού και ειδικότερα έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών 

και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του Οργανισμού. Οι δραστηριότητες του ΚΟΑ 

υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 38.518.486 

Δαπάνες  34.179.172 

Πλεόνασμα 4.339.314 
 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τον ΚΟΑ και έχουν επιβεβαιωθεί με  τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις. Τα στοιχεία που αφορούν στην Εκτέλεση Προϋπολογισμού και σε Δαπάνες Προσωπικού, 

λήφθηκαν από τον ΚΟΑ. Δεν διενεργήθηκε πρόσθετος έλεγχος από την Υπηρεσία μας, πέρα από τον 

έλεγχο που διενήργησε στις οικονομικές καταστάσεις ο ιδιώτης εξωτερικός ελεγκτής. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
Ποσοστό 

αδαπάνητων 
ποσών 

 € € € % 

Διαχειριστικά 
Έξοδα/Συντήρηση 

13.562.890 12.955.563 607.327 4,5 

Χορηγίες 16.593.010 15.481.297 1.111.713* 6,7 

Αναπτυξιακή-
Δημιουργία & 
Βελτιώσεις 
Αθλητικών 
Χώρων 

8.829.140 8.742.183 86.957 1,0 

Αποπληρωμή 
Δανείων & Άλλων 
Υποχρεώσεων 

2.115.000 2.095.491 19.509 0,9 

Σύνολο 41.100.040 39.274.534 1.825.506 4,4 
 

* Περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.099.561, το οποίο αφορά σε χορηγία του Στοιχήματος στα Ομαδικά Αθλήματα. 

2.2 Δαπάνες προσωπικού  

2.2.1  Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 27 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές (χωρίς ωφελήματα, 
αλλά περιλ. της συνεισφοράς στο Σχέδιο Σύνταξης) 

1.936.270 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς ωφελήματα) 71.714 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (χωρίς ωφελήματα και χωρίς την 
συνεισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων) 

53.654 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (με ωφελήματα και συνεισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεως) 

76.144 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (με ωφελήματα και χωρίς συνεισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεως) 

58.084 

Μέσος όρος απολαβών (Μικτοί Μισθοί) 45.587 
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2.2.2  Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού 52 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  1.431.141 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο  27.521 

2.2.3 Έκτακτο Προσωπικό (Έκτακτοι, Συνεργάτες, Διοικητικοί Εθνικού Σχεδίου 

Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού) 

Αριθμός προσωπικού  53 

 € 

Δαπάνες για μισθούς  1.385.513 

Δαπάνες για μισθούς και εισφορές Εργοδότη  με ωφελήματα 1.706.965 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 32.207 

Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας (Έκτακτο Προσωπικό)   76.078 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους (Έκτακτο Προσωπικό) 

59.475 

2.2.4  Αθλητισμός Για Όλους & Εθνική Φρουρά 

Αριθμός προσωπικού (περιλ. μερικής απασχόλησης) 118 

 € 

Δαπάνες για μισθούς 2.377.967 

Δαπάνες για μισθούς και εισφορές Εργοδότη  2.706.522 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 22.937 

Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας Συντεχνιών  6.940 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Συντεχνιών για 
τους υπαλλήλους  

8.439 

2.2.5  Ωφελήματα προσωπικού 

 
€ 

Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας (Μόνιμο Προσωπικό)   65.075 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων (δεν καλύπτει συνταξιούχους) 27.404 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους μόνιμους 
υπαλλήλους 

54.549 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

36.986 

Ταμείο Προνοίας (Ωρομίσθιου Προσωπικού) 53.737 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από το ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο 

HMI & Partners Ltd ως ανάδοχος σύμβασης για τον έλεγχο των πιο πάνω οικονομικών 

καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές 

ως αναδόχους σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  Τα κύρια θέματα που 

αναφέρονται σε αυτήν είναι τα ακόλουθα:  

 Δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των πιστωτικών υπολοίπων με κάποια 

Αθλητικά Σωματεία και Ομοσπονδίες λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα Αθλητικά Σωματεία 

και Ομοσπονδίες δεν τηρούν επαρκή οικονομικά βιβλία και αρχεία. 

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως ο Οργανισμός αποστείλει άμεσα επιστολές σε όλους 

τους πιστωτές που διατηρούν υπόλοιπα με τον Οργανισμό για επιβεβαίωση των υπολοίπων 

τους και να ζητηθεί από τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία όπως ετοιμάζουν ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο Οργανισμός πληροφόρησε τους ιδιώτες ελεγκτές ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα αφορούν σε 

χορηγίες του ΚΟΑ προς Ομοσπονδίες/Σωματεία οι οποίες ή έχουν εξοφληθεί ή αναμένεται 

να εξοφληθούν, και ότι η αποστολή επιστολών δεν θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Ανέφερε επίσης ότι με βάση τη νομοθεσία του ΚΟΑ, οι Ομοσπονδίες υποβάλλουν 

οικονομικές καταστάσεις για να μπορούν να επιχορηγηθούν ενώ τα Σωματεία δεν έχουν 

τέτοια υποχρέωση. Επίσης ο Οργανισμός πληροφόρησε τους ιδιώτες ελεγκτές ότι σύμφωνα 

με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, τα 

Σωματεία με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τις €40.000, έχουν την υποχρέωση να 

υποβάλουν στον Έφορο, το αργότερο εντός επτά μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, 

ελεγμένους λογαριασμούς και σχετική έκθεση από εγκεκριμένο ελεγκτή. 

 Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των χρεωστικών υπολοίπων, τα οποία αυξήθηκαν το 2019,  

είναι δύσκολο να εισπραχθούν και παρόλο που ο Οργανισμός ενέκρινε την αφαίρεση του 1/3 

από τη νέα επιχορήγηση που παρέχεται στους χρεώστες αυτούς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

να μην εισπραχτούν τα υπόλοιπα προηγούμενων ετών.  

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως επανεξεταστεί το ποσοστό αφαίρεσης 

επιχορηγήσεων προς τους χρεώστες αυτούς και ο Οργανισμός, με παράλληλη στήριξη των 

αθλητικών φορέων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, να βρει τρόπους για να εισπράξει μερικά από τα παλαιότερα ποσά. 

 Ο Οργανισμός πληροφόρησε τους ιδιώτες ελεγκτές ότι το θέμα απασχολεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε ότι τα Σωματεία που χρησιμοποιούν τις αθλητικές 
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εγκαταστάσεις του Οργανισμού, θα πρέπει να εξοφλούν τον προηγούμενο αγώνα για να τους 

παραχωρείται ξανά η αθλητική εγκατάσταση. 

 Αναφορά στις πρόνοιες του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων ΕΕ 679/2015, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και στην υποχρέωση κάθε δημόσιας αρχής ή φορέα να ορίζει Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). 

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως ο Οργανισμός διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση 

του με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο 

προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, και αφετέρου το ότι στον Κανονισμό τα επίπεδα 

των κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Εισηγήθηκαν επίσης όπως 

διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με την 

εκτέλεση των καθηκόντων του ΥΠΔ με ανεξάρτητο τρόπο και εισηγήθηκαν καλές πρακτικές 

για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες αυτή, όπως, μεταξύ άλλων, τον 

εντοπισμό θέσεων που είναι ενδεχομένως ασυμβίβαστες με τα καθήκοντα του ΥΠΔ και τον 

καταρτισμό εσωτερικού κανονισμού για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την αποτροπή 

των συγκρούσεων συμφερόντων. 

 Ο Οργανισμός πληροφόρησε τους ιδιώτες ελεγκτές ότι το έργο της συμμόρφωσης του ΚΟΑ 

με το ΓΚΠΔ έχει ανατεθεί σε εταιρεία και έχει οριστεί εξωτερικός ΥΠΔ, χωρίς να υφίσταται 

σύγκρουση συμφερόντων. Ανέφερε επίσης ότι έχει ετοιμαστεί εσωτερικό Αρχείο 

Δραστηριοτήτων, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ενέργειες συμμόρφωσης κάθε Τμήματος 

με τον ΓΚΠΔ και έχουν ετοιμαστεί Μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου για καίρια Τμήματα του 

Οργανισμού. 
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