
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 

Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Οργανισμός) 

ανήλθαν σε €40.567.647 σε σύγκριση με €43.530.893 το 2009, από τα οποία 

ποσό ύψους €38 εκ. (€41 εκ. το 2009) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% 

των εσόδων του (94% το 2009). 

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €41.265.516, σε σύγκριση 

με €44.736.633 το 2009 (μείωση κατά €3.471.117 ή 8%). 

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις κατά 

€759.738 (68%), στη δημιουργία και βελτιώσεις μη ιδιόκτητων αθλητικών 

εγκαταστάσεων κατά €3.469.851 (49%) και στα προγράμματα κατά €489.841 (15%), 

ενώ παρατηρήθηκαν αυξήσεις εξόδων στα έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων 

αθλητικών χώρων κατά €652.782 (19%) και στις απολαβές προσωπικού κατά 

€375.586 (14%). Παρατηρήθηκε επίσης νέα δαπάνη κατά το 2010 για προγράμματα 

κοινωνικής συνοχής το ύψος της οποίας ανήλθε στα €713.260. 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε έλλειμμα ύψους  

€697.869, σε σύγκριση με €1.205.740 το 2009. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 
  2010 2009 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

  
   1,05 

 
   0,33 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα      93,7%    94,2% 
Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου 
και έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

  
   17,6% 

 
   14,6% 
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(ε) Δάνεια.  

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων.  Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός 

χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του και από δάνεια,  με συνεπακόλουθο να 

πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την αποπληρωμή των 

τοκοχρεωλυσίων.  

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

εξοφλητικό ταμείο χρεογράφων και των πληρωτέων δόσεων για τα τελευταία πέντε 

χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 
 2010 2009 2008 2007 2006 
 € € € € € 

Υπόλοιπο Δανείων και 
Χρεογράφων στις 
31.12 24.000.000 27.514.492 26.824.871 27.878.320 28.156.216 

Μείον: Υπόλοιπο 
Εξοφλητικού Ταμείου 
Χρεογράφων στις 31.12 --- 5.161.753 8.717.078 10.840.420 10.415.252 

Καθαρή Οφειλή  στις 
31.12 24.000.000 22.352.739 18.107.793 17.037.900 17.740.964 

Πληρωτέες δόσεις 
δανείων και τόκων και 
καταθέσεις στο 
Εξοφλητικό Ταμείο 
Χρεογράφων 1.100.776* 

 
 
 
 

2.255.398 4.497.842 5.413.053 4.232.855 
 

*Αφορά σε δάνεια/χρεόγραφα που αποπληρώθηκαν κατά το 2010 και όχι στο δάνειο των 

€24 εκ. οι δόσεις του οποίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται το 2012. 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα Σωματεία (2010:€573.603, 

2009:€583.506). 

Ο συνεχιζόμενος δανεισμός για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού συνεπάγεται ότι μεγάλα ποσά θα πρέπει να δεσμεύονται σε 

μελλοντικούς Προϋπολογισμούς για εξυπηρέτηση των δανείων.  

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις 18.12.2008, τον Ιανουάριο 2009 ο Οργανισμός 

ζήτησε προσφορές από 14 τράπεζες για δάνειο ύψους μέχρι €34 εκ.. Ο Οργανισμός 

έλαβε προσφορές, εκ των οποίων οι δύο πιο συμφέρουσες ήταν για δάνεια ύψους 

€24 εκ. και €5 εκ. και με επιτόκιο Euribor + 1,45% και Euribor + 1,60%, αντίστοιχα.  

Στις 2.10.2009 υπογράφηκε συμφωνία δανείου με μια από τις εν λόγω  τράπεζες για την 

παροχή δεκατριάχρονου δανείου ύψους  €24 εκ., με επιτόκιο Euribor + 1,62%, με 
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κυβερνητική εγγύηση, για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του. Το δάνειο 

αναλήφθηκε στις 29.6.2010. 

Όσον αφορά στο δάνειο των €5 εκ., δεν υπογράφηκε συμφωνία πριν τη λήξη της 

προσφοράς και η τράπεζα ζήτησε στις 3.11.2010 αύξηση του περιθωρίου από  

1,60% στο 2.2%.  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ενόψει των πιο πάνω, και αφού 

εκτίμησε ότι πιθανώς να μην χρειαστεί το δάνειο των €5 εκ., ο Οργανισμός εξετάζει 

το ενδεχόμενο να επιδιώξει την εξασφάλιση παρατραβήγματος ύψους €1,7 εκ., 

αντί του δανείου. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού ο δανεισμός βρίσκεται σε υγιή επίπεδα 

και δεν αποτελεί τροχοπέδη στη μελλοντική αθλητική ανάπτυξη και ότι τα τελευταία 

δάνεια που συνήφθησαν από τον ΚΟΑ ήταν με υπόδειξη του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

(στ)  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.   

(i) Αγωγές από αθλητές Παραολυμπιακών Αγώνων.  Αθλητές,  οι οποίοι 

πήραν μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008  και 

σε Παραολυμπιακούς Παγκόσμιους Αγώνες το 2006 και 2007, απέρριψαν τα 

χαριστικά ποσά που τους πρόσφερε ο Οργανισμός για τις επιτυχίες τους 

στους εν λόγω αγώνες και ζήτησαν τα ποσά που ίσχυαν για τους 

Ολυμπιακούς και τους Παγκόσμιους Αγώνες.  Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι 

παροχές που προσφέρθηκαν ανέρχονται συνολικά σε €599.289 για τους 

αθλητές και €133.811 για τους προπονητές τους, ενώ τα διεκδικούμενα ποσά 

σε €2.228.012 από τους αθλητές και €618.788 από τους προπονητές. 

Στις 21.8.2008 και 29.8.2008, οι εν λόγω αθλητές καταχώρισαν προσφυγές στο 

Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον του Οργανισμού,  με τις οποίες ζητούν όπως  η 

πιο πάνω απόφαση του Οργανισμού με ημερ. 10.6.2008, σύμφωνα με την 

οποία καθορίστηκε η χαριστική παροχή σε αθλητές που θα λάμβαναν μέρος 

στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του 2008, κηρυχθεί άκυρη 

και  ζητούν όπως οι πιο πάνω προσφερθείσες παροχές προς τους αθλητές και 

τους προπονητές που διακρίθηκαν στους Παραολυμπιακούς αγώνες αυξηθούν 

στα επίπεδα των οικονομικών επιβραβεύσεων που ισχύουν για τις επιτυχίες των 

αθλητών και προπονητών των  Ολυμπιακών και  Παγκόσμιων αγώνων. 
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Ο Οργανισμός θεωρεί ότι δεν είναι δικαιολογημένο το αίτημα των αθλητών 

επειδή, μεταξύ άλλων, (α) οι παροχές που καθόρισε είναι χαριστικές, (β) 

διαφορετικοί Οργανισμοί διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και 

Παραολυμπιακούς αγώνες, (γ) οι εν λόγω αγώνες διαφέρουν κατά πολύ ως 

προς τη δυσκολία συμμετοχής καθώς και δυσκολία νίκης, και (δ) τα μετάλλια 

που απονέμονται στους Παραολυμπιακούς είναι πολλαπλάσια εκείνων που 

απονέμονται στους Ολυμπιακούς, σε σχέση με τον αριθμό των 

αγωνισθέντων αθλητών. 

Κατά τα προηγούμενα έτη, καταβλήθηκαν τα συνολικά ποσά των €103.057 

σε τρεις προπονητές αθλητών και  €41.006 σε δύο από τους πιο πάνω 

αθλητές. 

Στις 10.2.2010 το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή αθλητή 

στίβου, του οποίου η απαίτηση ήταν για €615.096, ενώ ο Οργανισμός του 

είχε προσφέρει ποσό ύψους €170.860. Ακολούθως, στις 8.7.2010, το Δ.Σ. 

παραχώρησε το εν λόγω ποσό στον πιο πάνω αθλητή.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πρέπει να 

συνάδει με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Όσον αφορά τυχόν πρόθεση για 

πληρωμή χαριστικών παροχών σε ενάγοντες που αποτυγχάνουν σε 

προσφυγές τους εναντίον του Οργανισμού, θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια 

θα αποτελέσει κακό προηγούμενο και θα ενθαρρύνει τυχόν μελλοντικές 

προσφυγές, αφού οι ενάγοντες θα ενεργούν εκ του ασφαλούς.  

Σημειώνεται ότι, με βάση τα πιο πάνω, ο Οργανισμός παρουσιάζει στις 

οικονομικές καταστάσεις για το 2010 σημείωση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

ύψους €418.177  για τα ποσά που ο Οργανισμός πρόσφερε στην τέταρτη 

αθλήτρια και στον τέταρτο προπονητή. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι έχει σημειωθεί η 

υπόδειξή μας και  το θέμα θα απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

παράλληλα θα σταλεί και στο νομικό τους σύμβουλο. 

(ii) Δήμος Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού. Ο Δήμος Στροβόλου είχε 

καταχωρίσει το Μάιο του 2007 και τον Απρίλιο του 2010, αγωγές εναντίον 

του Οργανισμού και απαιτεί ποσά ύψους €1.875.841 και €812.657, 
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αντίστοιχα, για δικαιώματα φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις 

στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 31.12.2008.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, με βάση την νομοθεσία 

αλλά και την προκήρυξη των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, διοργανωτής 

των ποδοσφαιρικών αγώνων είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 

(ΚΟΠ)  και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος όσον 

αφορά στην είσπραξη οποιουδήποτε φόρου θεάματος εφόσον ο Οργανισμός 

δεν προσφέρει κανένα θέαμα για να υπόκειται σε φόρο θεάματος.  Σύμφωνα 

με τους νομικούς του συμβούλους, ο Οργανισμός έχει καλή υπόθεση, 

ιδιαίτερα μετά και τη γραπτή βεβαίωση της ΚΟΠ ότι αυτή είναι η 

διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. 

(iii) Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στις 

πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του 

Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, με επακόλουθο 

την υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές εταιρείες για 

αποζημιώσεις.  Ως παράδειγμα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή από 

συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία για το ποσό των €2.161.336, η οποία ακόμα 

εκκρεμεί.  Για μελέτη όλων των εγερθέντων θεμάτων ορίστηκε από το Δ.Σ. ad hoc 

Επιτροπή. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία με 

συγκεκριμένους μελετητές, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον ποσό ύψους €926.537 

ενώ αντιμετωπίζει απαιτήσεις από άλλη εργοληπτική εταιρεία που επικαλείται 

καθυστερήσεις για αποζημιώσεις ύψους €1.426.677.  Ο Οργανισμός δεν είναι σε 

θέση, στο παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το τελικό αποτέλεσμα, παρόλο 

που υπολογίζει ότι τα ποσά που θα πληρώσει θα είναι αρκετά μικρότερα από τις 

πιο πάνω απαιτήσεις.  Σημειώνεται ότι για τους ίδιους λόγους κατά το 2006 

καταβλήθηκε ποσό ύψους €2,73 εκ. (£1,6 εκ.). 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, και τα δύο θέματα είναι 

υπό εξέλιξη. Η αγωγή της εργοληπτικής εταιρείας βρίσκεται στο δικαστήριο και 

στην υπόθεση διαιτησίας οι διαιτητές εξετάζουν φιλικό διακανονισμό. 

3.     Προϋπολογισμός.  

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο 
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Προϋπολογισμός για το 2010 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2009. Ο Προϋπολογισμός 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρχικά στις 23.6.2009 και 

μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και 

Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού στις 26.10.2009. 

Στις 16.12.2009 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε στη Βουλή, 

η οποία τον ενέκρινε στις 11.3.2010 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 26.3.2010. Η 

Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2010. Ως 

αποτέλεσμα, οι δαπάνες εντός Μαρτίου παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού τόνισε ότι ο Οργανισμός υπέβαλε έγκαιρα τον 

Προϋπολογισμό του και η καθυστέρηση οφείλεται σε άλλους παράγοντες για τους 

οποίους ο Οργανισμός δεν έχει καμία ευθύνη. 

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Στις 16.11.2010 υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους 

€120.000 και στις 18.11.2010 προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Λόγω 

καθυστέρησης, ψηφίστηκε ως Τροποποιητικός Προϋπολογισμός από τη Βουλή 

και δημοσιεύτηκε στις 18.2.2011.  

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, η ανάγκη ετοιμασίας ενός 

μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού θεωρείται ως επείγουσα και επιτακτική 

δεδομένου του κεντρικού ρόλου του Οργανισμού στον αθλητισμό και του μεγάλου 

προϋπολογισμού που ο Οργανισμός καλείται να διαχειριστεί.  Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του Οργανισμού για 

επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του και στην καλύτερη διαχείριση και άσκηση 

ελέγχου επί των οικονομικών του και θα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

επιτευγμάτων του, τόσο γενικά από την πολιτεία όσο και από τον κάθε πολίτη. 

Όπως διαπιστώθηκε, ετοιμάστηκε στρατηγικός σχεδιασμός, ως μέρος του δεκαετούς 

σχεδίου δράσης (2010- 2020), που έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 15.3.2011, ο οποίος αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται ως το 

καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές αποφάσεις του Οργανισμού.  
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Οι στόχοι που τέθηκαν είναι δύο, και συγκεκριμένα «η διατήρηση της χώρας μας στην 

αξιοσημείωτη θέση στο διεθνή αγωνιστικό αθλητισμό» και «η ανάπτυξη διευρυμένων 

αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με στόχο την υγεία των πολιτών».  

Ωστόσο, δεν φαίνεται να καλύφθηκαν όλοι οι σκοποί του Οργανισμού που 

συμπεριλαμβάνονται στο βασικό Νόμο, όπως η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του 

Ολυμπιακού ιδεώδους και του φίλαθλου πνεύματος του λαού, η αθλητική προβολή της 

χώρας μας στο εξωτερικό και η συνεργασία με ξένες αρχές και οργανώσεις. 

5. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων, έκτακτων και 
άλλων υπαλλήλων.  Στις 31.12.2010 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 33 μόνιμους 

υπαλλήλους (έναντι 39 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι κενών θέσεων, 3 

ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου, καθώς και 18 πρόσθετους έκτακτους, σε 

σύγκριση με 33 μόνιμους (έναντι 39 οργανικών θέσεων), 1 μόνιμο υπεράριθμο,  4 

έκτακτους, έναντι κενών θέσεων, 3 ωρομίσθιους βοηθούς γραφείου και 13 

πρόσθετους έκτακτους στις 31.12.2009. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, 

υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο 

κάτω: 

 
(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2010 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού: 

 

 2010  2009 
 €  € 
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων 
υπαλλήλων 

 
1.937.045 

  
1.534.943 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων 
υπαλλήλων  

 
87.793 

  
85.574 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα 53.001  71.532 
13ος μισθός 105.996      100.937 
 2.183.835  1.792.986 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 466.544  447.270 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία 
και άλλα ωφελήματα 

 
479.310 

  
513.847 

 3.129.689  2.754.103 
Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)   53.960  51.002 
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Κατηγορία 
 Αριθμός 

ατόμων 
  

Ιδιότητα  
  

Κόστος  
      € 
Απασχόληση από τον Οργανισμό       
Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών 
χώρων 

 52  Μόνιμοι εργάτες  1.383.785    

Καθαρίστριες γραφείων  3  Μόνιμες καθαρίστριες  47.959 
Γυμναστές Α.Γ.Ο.  91  Συμβασιούχοι  1.634.594 
Γυμναστές Ε.Φ.  28  Συμβασιούχοι  517.762 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   15  Συμβασιούχοι  179.848 
Πρόσθετοι έκτακτοι  13  Συμβασιούχοι  377.750 
  202    4.141.698 
Ανάληψη κόστους από τον 
Οργανισμό 

      

Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  424  Συμβασιούχοι  1.129.451 
Σύνολο  626    5.271.149 

 

Σε ό,τι αφορά στους προπονητές ΕΣΥΑΑ, τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει 

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

κυρίως από τα Σωματεία  και σε μερικές περιπτώσεις από τις Ομοσπονδίες, τα 

οποία και τους εργοδοτούν για τους σχεδιασμούς του ΕΣΥΑΑ.  Η μισθοδοσία αυτή 

βασικά αποτελεί χορηγία του Οργανισμού προς τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες.  

(γ) Μελέτη ανθρώπινου δυναμικού από ελεγκτικό οίκο. Υπογράφηκε 

συμφωνία με ελεγκτικό οίκο το 2005, για διεξαγωγή μελέτης ανθρώπινου 

δυναμικού, με κόστος £15.500 πλέον ΦΠΑ. 

Η έκθεση συμπληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. για έγκριση για πρώτη 

φορά το Δεκέμβριο 2005 και για δεύτερη φορά, με συγκεκριμένη πρόταση για 

νέα δομή του Οργανισμού, το Μάιο 2007. 

Στην πιο πάνω μελέτη καταγράφηκαν αρχικά διάφορες αδυναμίες και ελλείψεις σε 

ό,τι αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού 

καταλήγοντας  σε πρόταση για νέα δομή του Οργανισμού. 

Όπως έχει πληροφορηθεί η Υπηρεσία μας η προτεινόμενη δομή στάληκε στις δύο 

Συντεχνίες (ΣΥΚΟΑ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ) για απόψεις.  Οι Συντεχνίες  απέστειλαν 

τις προτάσεις τους στον Οργανισμό, που μαζί με την πρόταση του ελεγκτικού 

οίκου υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. στις 3.6.2008, όμως δεν εφαρμόστηκαν, επειδή, 

όπως πληροφορήθηκαμε η μελέτη αυτή συνδέθηκε με άλλη μελέτη για την οποία 

ο Οργανισμός συμβλήθηκε στις 23.12.2008 με συγκεκριμένο οίκο για την 

«τεκμηρίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
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των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΟΑ με ISO 9001».  Η σχετική έκθεση 

παραδόθηκε στον Οργανισμό στις 9.4.2009. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί, ο Οργανισμός είχε σχετική συνάντηση και με το Τμήμα  

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Τ.Δ.Δ.Π.) και, ακολουθώντας σχετικές 

οδηγίες που τους δόθηκαν, και με βάση τα πιο πάνω, ετοιμάζεται πρόταση για νέα 

δομή η οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

προς συζήτηση.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, η μελέτη ανθρώπινου 

δυναμικού εντάσσεται  στην υπό συζήτηση νέα δομή με τις συντεχνίες  και προς 

τούτο ο Οργανισμός έχει ενημερώσει το Τ.Δ.Δ.Π. και  προβλέπεται να 

υποβληθούν οι τελικές απόψεις περί το τέλος Ιουλίου 2011.  Επίσης μας 

πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι το Τ.Δ.Δ.Π. έχει 

εγκρίνει αρκετές νέες αναβαθμίσεις, ορισμένες από αυτές πρόσφατα, και 

διαφοροποιήσεις αρμοδιοτήτων σε λειτουργούς του Οργανισμού.  

(δ)  Κατοχύρωση Ταμείου Προνοίας ωρομίσθιου προσωπικού.  Μέχρι τις 

31.12.2010 πληρώθηκε συνολικά το ποσό των €71.258 (2008: €51.258 (£30.000), 

2009: €20.000) στο «Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού», σύμφωνα με τη 

σχετική πρόνοια των Προϋπολογισμών του 2008 και 2009 για κάλυψη 

μελλοντικών αναγκών, παρόλο ότι, με βάση τους Κανονισμούς του Ταμείου, ο 

Οργανισμός δεν έχει τέτοια υποχρέωση.  Το ύψος του ποσού των €71.258 δεν 

υποστηρίζεται με σχετικό υπολογισμό. 

Έγινε εισήγηση όπως το θέμα συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός 

λειτούργησε προληπτικά, ο σχετικός υπολογισμός είναι σε εξέλιξη  και το θέμα θα 

συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. 

(ε)  Νέα αναλογιστική μελέτη. Η νέα αναλογιστική μελέτη έγινε για τις 

31.12.2009 τον Απρίλιο του 2010 και παραδόθηκε στον Οργανισμό το Μάιο του 

ίδιου χρόνου.  Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τη μελέτη, και μετά από υποβολή 

εισήγησης από το Λογιστή, καθυστερημένα τον Οκτώβριο 2010, 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 



 - 10 - 

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 εισφορά του Οργανισμού σε ποσοστό 37,1% που εφαρμοζόταν το 

2009.   

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού το Ταμείο  είναι εύρωστο και το 

έλλειμμα που παρουσιάζει είναι αρκετά μικρό.  Επίσης  μας πληροφόρησε ότι με 

τη διατήρηση του 37,1% υπήρξε μία σημαντική εισφορά από τον Οργανισμό στο 

Ταμείο παρά την καθυστέρηση. 

(στ) Χρόνος προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής 
τους από αυτή.  Κατά τον έλεγχο του συστήματος παρακολούθησης του χρόνου 

προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτή 

διαπιστώθηκαν ορισμένες  αδυναμίες, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι 

ακόλουθες: 

• Ορισμένοι υπάλληλοι ενώ απουσίασαν από την εργασία τους  για 

υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους δεν συμπλήρωσαν τα κατάλληλα έντυπα 

έγκαιρα,  αλλά πολλούς μήνες μετά. 

• Η άδεια απουσίας πρέπει να αφαιρείται από την άδεια του έτους που 

απουσίασε ο υπάλληλος και όχι από την άδεια του επόμενου έτους.  

• Αριθμός υπαλλήλων καθυστερεί συστηματικά να προσέλθει στην εργασία του 

συσσωρεύοντας πολλές  μέρες απουσίας, ενέργεια η οποία ενδεχομένως να 

προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στον Οργανισμό. 

Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως ενισχυθεί το σύστημα ελέγχου και 

καθιερωθεί σύστημα άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων προσώπων από το 

προσωπικό που προγραμματίζει να απουσιάσει ή απουσιάζει εκτάκτως. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

ανταποκριθεί στις εισηγήσεις μας και ότι έχει ήδη ξεκινήσει αυστηρότερος έλεγχος. 
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(ζ)  Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων.  

(i) Όριο ηλικίας αφυπηρέτησης. Ενώ, οι περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996 

έχουν τροποποιηθεί με την ΚΔΠ 293/2007, με την οποία, μεταξύ άλλων, 

προβλέπεται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου 

αυξάνεται από 60 σε 63, εντούτοις, οι περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το 

Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 1993, εξακολουθεί να 

μην έχουν τροποποιηθεί  ανάλογα, ώστε οι πρόνοιες των δύο αυτών 

Κανονισμών του Οργανισμού να συνάδουν μεταξύ τους.  

(ii) Εφάπαξ ποσό.  Σημειώνεται ότι η πρόνοια που εισήχθη στους περί 

Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2001, έτσι που το εφάπαξ ποσό που 

καταβάλλεται στον υπάλληλο κατά την αφυπηρέτησή του όταν αυτός 

συμπληρώσει το 61ο/62ο/63ο έτος της ηλικίας και συντάξιμη υπηρεσία 

412/424/436 ή περισσότερων μηνών να είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί 14,5/15,0/15,5 και διαιρούμενου του ποσού που 

προκύπτει δια τρία, αντίστοιχα, δεν έχει ενσωματωθεί στους πιο πάνω 

Κανονισμούς του Οργανισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, εφόσον ο Οργανισμός εφαρμόζει τα ισχύοντα 

για τους δημόσιους υπαλλήλους, μελετήσει την τροποποίηση των περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους 

του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το 

Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών του 1993 και προωθήσει τις 

τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ήδη έχει δρομολογηθεί η 

σχετική διαδικασία. 

6. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Γενικά. Έχουν ληφθεί ή/και τροχοδρομηθεί μέτρα βελτίωσης του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση 

υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας και την πιστοποίηση 

του Οργανισμού με ISO.  Ωστόσο υπάρχουν ακόμα αδυναμίες σε ορισμένους 
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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. 

Κατά το 2009 προκηρύχθηκε προσφορά για εσωτερικό έλεγχο και έλεγχο 

ομοσπονδιών η οποία κατακυρώθηκε στις 6.10.2009 σε ελεγκτικό οίκο,  για το 

ποσό των €25.000 + ΦΠΑ για τον εσωτερικό έλεγχο και  €42.100 + ΦΠΑ για τον 

έλεγχο των ομοσπονδιών. 

Όπως αναφέρεται και στην απαντητική σας επιστολή, ημερ. 21.5.2010, η 

Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού έχει πλέον εντατικοποιήσει τις εργασίες της 

για καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών.  

(β)  Κώδικας διακυβέρνησης. Ο Οργανισμός, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, 

αναμένεται να λειτουργεί ανεξάρτητα και επαγγελματικά, στη βάση διακηρυγμένης 

πολιτικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και η  

διαφάνεια.  Επίσης, το Δ.Σ. και οι υπάλληλοι του Οργανισμού θα πρέπει να ασκούν 

ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ετοιμαστεί κώδικας 

διακυβέρνησης και δεοντολογίας τόσο για το προσωπικό του Οργανισμού, όσο 

και για το Δ.Σ. στον οποίο να προνοείται, μεταξύ άλλων, όπως μέλη του Δ.Σ. και 

υπάλληλοι του Οργανισμού απέχουν από διαδικασίες λήψης αποφάσεων όταν 

υπάρχουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, στόχος είναι εντός του 

2011 να ετοιμαστεί κώδικας διακυβέρνησης για τον Οργανισμό και ότι αυτό 

αποτελεί θέμα προτεραιότητας. 

(γ)    Λογιστικά συστήματα και έλεγχοι. 

(i) Χρεώστες. Διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα 

σωματείων να μεταφέρονται από τo 2008 και προγενέστερα και είναι 

αμφίβολο κατά πόσο θα είναι δυνατό να εισπραχθούν. Καθώς οι 

περισσότερες εισπράξεις γίνονται με αποκοπή επιχορηγήσεων και καθώς 

υπάρχουν ομοσπονδίες και σωματεία που μπορεί να μην επιχορηγούνται ή 

να επιχορηγούνται σε αραιά διαστήματα π.χ. κάθε 5 χρόνια, τίθεται θέμα εάν 

και πότε θα εισπραχθούν αυτά τα υπόλοιπα. Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να 

έχει την άποψη ότι πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα είσπραξης κάθε 
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χρεώστη και πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο διαγραφής χρεωστών η 

είσπραξη των οποίων θα θεωρηθεί ως αδύνατη.  

Επίσης, για ορισμένα σωματεία και ομοσπονδίες με μεγάλα υπόλοιπα, 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ, για τα οποία γίνεται αποκοπή των επιχορηγήσεων 

τους με ένα ποσοστό 10% των χρεών τους μία ή δύο φορές το χρόνο, η 

αποκοπή αυτή εξακολουθεί να μην καλύπτει καν τα χρέη που δημιουργούνται 

εντός του κάθε έτους στο οποίο γίνεται η αποκοπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει 

να αποκόπτει τέτοια ποσά ώστε η εξόφληση των χρεών να ολοκληρώνεται 

βραχυπρόθεσμα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα των χρεωστών 

απασχόλησε το Δ.Σ. και έχει συσταθεί μικτή Επιτροπή Υπηρεσιακή και 

Μελών του Δ.Σ, η οποία και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τρόπους επίλυσης του 

προβλήματος. 

(ii) Κρατήσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης των 

κρατήσεων από τον Οργανισμό αναφορικά με έργα που αναθέτει σε 

εργολάβους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα κατακράτησης ποσών 

για αρκετά έτη τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια 

από τον Οργανισμό να επικοινωνήσει με τους εμπλεκόμενους,  ώστε οι κρατήσεις 

να  τους επιστραφούν. 

(δ) Μητρώα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 
η τήρηση αρκετών μητρώων θεωρείται σημαντική, όχι μόνο για την ομαλή 

διεξαγωγή της εργασίας αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, 

μέσω έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης.  Η τήρησή τους εξακολουθεί να 

παρουσιάζει κενά και αδυναμίες, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται ο σκοπός 

της δημιουργίας τους.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις είναι ενδεικτικές. 

(i) Μητρώο έργων. Εξακολουθεί να τηρείται το χειρόγραφο μητρώο έργων 

παράλληλα με το μηχανογραφημένο, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, το 

μηχανογραφημένο μητρώο παρουσιάζει λάθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 

έγιναν προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων από την εταιρεία 

μηχανογράφησης, αλλά επιλύθηκαν μόνο κάποια από τα προβλήματα. Κατά 
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συνέπεια, αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει η παράλληλη τήρησή τους για 

ακόμα ένα έτος. 

(ii) Μητρώο προσφορών. Από δειγματοληπτικό έλεγχο στο μητρώο 

καταχώρισης προσφορών παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις 

προσφορών για τις οποίες δεν έχει γίνει καμιά καταχώριση στο μητρώο.  

7. Eπιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  

Κατά το 2010 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €14,9 εκ. σε σύγκριση με €14,5 εκ., το 2009.  

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

ομοσπονδίες επιχορήγηση ύψους €7,5 εκ. σε σύγκριση με €7,4 εκ. το 2009. 

Από το Μάρτιο του 2005 ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει ένα νέο «πλαίσιο 

αποδέσμευσης χορηγιών» των ομοσπονδιών με βάση το οποίο υποβάλλονται 

έντυπα αγωνιστικού ελέγχου από τις ομοσπονδίες πριν την αποδέσμευση των 

επιχορηγήσεων.  Σύμφωνα με το πλαίσιο όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να 

υποβάλουν ετήσιους προϋπολογισμούς για έγκριση, και μετέπειτα, για την αρχική 

αποδέσμευση χορηγιών, να υποβάλλουν μη ελεγμένη συνολική κατάσταση 

εξόδων του προηγούμενου έτους ενώ για την αποδέσμευση των επόμενων 

δόσεων απαιτείται η υποβολή καταστάσεων εξόδων του έτους.  Επιπρόσθετα, 

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να 

υποβάλλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το 

πλαίσιο, η αποδέσμευση των χορηγιών γίνεται προκαταβολικά και διεξάγεται εκ 

των υστέρων έλεγχος από τον Οργανισμό. 

Όπως προκύπτει και από την παράγραφο (β) πιο κάτω, υπάρχουν σοβαρές 

αδυναμίες στον έλεγχο των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών που ασκεί ο 

Οργανισμός, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην βεβαιώνεται ότι οι χορηγίες 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.  Επιπρόσθετα, δεν 

ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο 

ορισμένων ομοσπονδιών από τον ελεγκτικό οίκο (η επόμενη παράγραφος είναι 

σχετική), τακτική η οποία είναι επικίνδυνη, και δεν γίνεται παρακολούθηση των 

αναγκών και στόχων των ομοσπονδιών. 

Ο έλεγχος των ομοσπονδιών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένων και των 

αδυναμιών που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτικό οίκο. 



 - 15 - 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί ότι ο έλεγχος των 

επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών χρήζει βελτιώσεων και ανέφερε ότι 

υποβάλλονται τριμηνιαίες, τετραμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταστάσεις εξόδων των 

ομοσπονδιών, ανάλογα με το ύψος της χορηγίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας έχει ετοιμαστεί νέο βελτιωμένο σύστημα για πιο 

αποτελεσματικό έλεγχο, το οποίο θα κατατεθεί στο Δ.Σ., αφού τεθεί υπόψη και του 

ελεγκτικού οίκου που εξέτασε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό. 

(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο.  Όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω, ο έλεγχος των ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο.  Μέχρι 

την ολοκλήρωση του ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, είχε 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 24 ομοσπονδίες. Για τις 16 από αυτές 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου, ενώ για τις 8 αναμένονταν 

τα σχόλια των ομοσπονδιών.  Σε άλλες 10 ο έλεγχος ήταν υπό εξέλιξη.  

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου που παρουσιάστηκαν σε 3 ομοσπονδίες 

αναφέρονται οι σημαντικότερες ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν: 

• Δεν υπάρχουν επίσημα καταγραμμένα και εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής 

ομοσπονδιακών προπονητών και συνεργατών προπονητών. 

• Δεν έχουν συναφθεί συμβόλαια συνεργασίας με τους ομοσπονδιακούς 

προπονητές και τους συνεργάτες προπονητές. 

• Δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα υποστηρικτικά τιμολόγια και αποδείξεις 

σε αρκετές περιπτώσεις δαπανών. 

• Δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της ορθής 

καταχώρισης των δαπανών στο σωστό κονδύλι στις περιοδικές καταστάσεις 

των ταμειακών ροών που υποβάλλονταν στον Οργανισμό. 

• Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου τα τιμολόγια και αποδείξεις ήταν 

αντίγραφα. Η καταχώριση στοιχείων στο λογιστικό σύστημα 

χρησιμοποιώντας αντίγραφα αντί πρωτότυπα έγγραφα δεν επιτρέπει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο και εμπερικλείει κίνδυνο διπλής καταχώρισης ή 

άλλων λαθών. 
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• Όσον αφορά στις διεθνείς αποστολές δεν υπήρχε αναλυτική κατάσταση για 

τα μέλη της αποστολής (μέλη Εθνικής Ομάδας, προπονητές και άλλοι 

συνοδοί). 

• Το κόστος των διεθνών συμμετοχών (κόστος ταξιδίου και άλλα έξοδα) δεν 

ήταν δυνατό να συμφιλιωθεί με το κόστος της αποστολής που 

παρουσιαζόταν στις τριμηνιαίες ταμειακές ροές που υποβλήθηκαν στον 

Οργανισμό. 

Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα ελέγχου των Ομοσπονδιών από τον 

ελεγκτικό οίκο θα αξιοποιηθούν από τον Οργανισμό.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει 

σχεδόν ολοκληρώσει την ετοιμασία και θα ζητήσει από τις ομοσπονδίες να 

εφαρμόσουν «εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών» το οποίο θα βοηθήσει, 

εκτός από τις ομοσπονδίες, και τον Οργανισμό στη διεξαγωγή του 

απαραίτητου ελέγχου. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αποσταλεί στις ομοσπονδίες 

για εφαρμογή κατόπιν σχετικής επιμόρφωσης των αξιωματούχων και 

στελεχών τους από τον Οργανισμό. 

(ii) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει 

την εισήγησή της όπως ο Οργανισμός επισπεύσει την ετοιμασία ενός 

πρότυπου καταστατικού για υιοθέτηση από τις ομοσπονδίες και θα 

διασφαλίζει την ύπαρξη των ελάχιστων προϋποθέσεων απαραίτητων για τη 

λειτουργία των ομοσπονδιών σε πλαίσια νομιμότητας, αρχών, δεοντολογίας 

κ.λπ. και θα ρυθμίζει διάφορα θέματα όπως εκλογή, θητεία και εξουσία των 

διοικητικών συμβούλων και εσωτερικές διαδικασίες.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, μέσα στα πλαίσια και 

της τελευταίας απόφασης των αρμοδίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 20.5.2011, που αναφέρεται στην «Ανάπτυξη Αρχών 

Διαφάνειας σχετικά με τη Χρηστή Διοίκηση»,  ο Οργανισμός επαναφέρει το 

θέμα για ετοιμασία πρότυπου καταστατικού στις ομοσπονδίες.  Το Δ.Σ. του 

Οργανισμού έχει αποφασίσει να προβεί σε προκήρυξη εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για συνεργασία με νομικό σύμβουλο ο οποίος και θα 

μελετήσει κατ’ αρχάς όλα τα καταστατικά των ομοσπονδιών (legal audit)  και 
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θα ετοιμάσει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. για ενιαίο καταστατικό με βάση όσα 

αναφέρονται πιο πάνω. 

(iii) Άλλα θέματα.   

• Σημειώθηκε βελτίωση όσον αφορά στο έντυπο αγωνιστικού ελέγχου (με 

βάση το οποίο υποβάλλονται στοιχεία από τις ομοσπονδίες για την 

αγωνιστική τους αξιολόγηση).  Διαπιστώθηκε όμως, ότι δεν καλύπτονται όλοι 

οι σχεδιασμοί, με αποτέλεσμα οι επιχορηγήσεις του Οργανισμού για τους 

σχεδιασμούς αυτούς να εγκρίνονται χωρίς σχετική πληροφόρηση.  

• Οι οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις ομοσπονδίες μετά το 

τέλος του έτους δεν εξετάζονται από τον Οργανισμό για σκοπούς 

υποβοήθησης στη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους της 

επιχορήγησης. 

• Δύο ομοσπονδίες δεν έχουν υποβάλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

για το έτος 2008 και εν τούτοις έχουν επιχορηγηθεί τόσο το 2009 όσο και το 

2010. 

(β)  «Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών» (ΚΟΑΒ). Η Υπηρεσία μας 

επέλεξε μια ομοσπονδία για πιο ενδελεχή έλεγχο από τον οποίο προέκυψαν 

αρκετά και σημαντικά ευρήματα που αναφέρονται πιο κάτω: 

(i) Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια (2008-2010) ο Οργανισμός επιχορήγησε την 

ΚΟΑΒ με συνολικό ποσό €536.315 (€152.335 το 2008, €190.930 το 2009 

και €193.050 το 2010) και τα σωματεία της ΚΟΑΒ με €12.504 (€3.308 το 

2008, €4.730 το 2009 και €4.466 το 2010). 

(ii) Η  ΚΟΑΒ δεν έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ως ομοσπονδία και δεν 

είναι εγγεγραμμένη στο αθλητικό μητρώο. Σημειώνεται ότι η ΚΟΑΒ, με τα 

παρόντα δεδομένα, δεν φαίνεται να πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται από 

τον Νόμο για να αναγνωριστεί από τον Οργανισμό και να εγγραφεί στο 

αθλητικό μητρώο για να τυγχάνει επιχορήγησης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα της εγγραφής 

της ομοσπονδίας βρίσκεται τώρα ενώπιον του Δ.Σ. του Οργανισμού. 

(iii) Όπως διαπιστώθηκε, η ΚΟΑΒ παρουσίαζε ως μέλη της έξι σωματεία τα 

οποία επίσης επιχορηγούνταν, παρόλο ότι ορισμένα τουλάχιστον, ούτε 
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έχουν τμήμα άρσης βαρών ούτε είχαν δηλώσει στον Οργανισμό, κατά την 

εγγραφή τους στο αθλητικό μητρώο, ότι ασχολούνται με το άθλημα αυτό.   

(iv) Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Οργανισμό, ο ελεγκτικός οίκος στον 

οποίο ανατέθηκε ο έλεγχος των ομοσπονδιών, σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό, είχαν προγραμματίσει δύο φορές τον έλεγχο της ΚΟΑΒ αλλά η 

διοίκηση της  ΚΟΑΒ δεν παρευρέθηκε την καθορισμένη ώρα για έλεγχο.  

Στις επιστολές που έχουν σταλεί προς τις ομοσπονδίες μαζί με την έγκριση 

του Προϋπολογισμού για το 2010, έχει συμπεριληφθεί αναφορά με την 

οποία ενημερώνονταν όλες οι ομοσπονδίες για τους ελέγχους από τον 

ελεγκτικό οίκο. Όπως αναφέρεται και στην απαντητική επιστολή του 

Οργανισμού για το 2009, στη σχετική παράγραφο «Έλεγχος 

επιχορηγούμενων φορέων» το Δ.Σ. αποφάσισε ότι εάν υπάρξει περίπτωση 

που ομοσπονδία αρνηθεί τον πιο πάνω έλεγχο τότε αυτή θα παραπέμπεται 

στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης.  Δεν φαίνεται να έγιναν οποιεσδήποτε 

ενέργειες στην περίπτωση της ΚΟΑΒ. 

Σημειώνεται ότι, όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου μας, ξεκίνησε πρόσφατα ο έλεγχος της ΚΟΑΒ από 

τον ελεγκτικό οίκο. 

(v) Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν είχαν υποβληθεί στον Οργανισμό 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από την ΚΟΑΒ για το 2008.  Όπως μας 

πληροφόρησε ο Οργανισμός, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 

2008 και το 2009 υποβλήθηκαν στις 13.4.2011. 

(vi) Στις 30.6.2010 έγινε η αποδέσμευση της δεύτερης δόσης (50% του 

Προϋπολογισμού), χωρίς να γίνει έλεγχος στην κατάσταση εξόδων και στο 

Έντυπο Αγωνιστικού Ελέγχου (έγινε εκ των υστέρων στις 5.7.2010) 

(vii) Από τα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των 

ατόμων που συμμετείχαν σε διεθνείς αγώνες ήταν αδικαιολόγητα ψηλός.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα διεθνών συμμετοχών τα 

έξοδα των οποίων επιχορηγήθηκαν από τον Οργανισμό: 

• Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Άρσης Βαρών 2010 (Λευκορωσία).  Συμμετείχαν 4 

άτομα, εκ των οποίων μόνο ο ένας ήταν αθλητής. 



 - 19 - 

• Μεσογειακοί αγώνες άρσης βαρών 2010 (Μάλτα).  Συμμετείχαν 11 άτομα, εκ 

των οποίων μόνο οι 6 ήταν αθλητές.   

• Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009 (Μάλτα).  Συμμετείχαν 10 άτομα εκ 

των οποίων μόνο οι 4 ήταν αθλητές.  Σημειώνεται ότι στην αποστολή 

συμμετείχαν και δύο σύζυγοι. 

• Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Ανδρών 2009 (Ρουμανία).  Συμμετείχαν 5 άτομα, εκ 

των οποίων μόνο οι 2 ήταν αθλητές. 

• Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων 2009 (Σουηδία).  Συμμετείχαν 4 άτομα, εκ των 

οποίων μόνο ο ένας ήταν αθλητής. 

(viii) Επιχορηγήσεις για προπονητή που έκανε χρήση απαγορευμένων 
ουσιών.  Συγκεκριμένος προπονητής άρσης βαρών τιμωρήθηκε από την 

Διεθνή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, τον Μάρτιο 2008 (ως αθλητής τότε), 

καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και του είχε επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού για συμμετοχή υπό οποιαδήποτε αθλητική ιδιότητα για περίοδο 

δύο ετών, από 7.3.2008.  Εντούτοις, η ΚΟΑΒ συνέχισε να απασχολεί το εν 

λόγω άτομο ως εθνικό προπονητή και να τον συμπεριλαμβάνει σε 

αποστολές τής εθνικής ομάδας σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις κατά το 

έτος 2009, με αποτέλεσμα, όταν το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό, η Διεθνής 

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών να παρατείνει την ποινή του προπονητή μέχρι 

τις 25.7.2011. 

Στις 9.12.2010 η ΚΟΑΒ,  με επιστολή της προς τον Οργανισμό, αιτήθηκε  

όπως επιχορηγηθεί  από τον Οργανισμό συγκεκριμένος αθλητής άρσης 

βαρών με το συνολικό ποσό των €8.000, βάσει τιμολογίων/αποδείξεων που 

προσκόμισε ο αθλητής για εξειδικευμένες προετοιμασίες από τον Ιούλιο 

μέχρι και τον Νοέμβριο του 2010 στα πλαίσια του Σχεδίου Υψηλής Επίδοσης 

του Οργανισμού. Από μελέτη των αποδείξεων που έγινε από μέλη της 

Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης, διαφάνηκε ότι ο προπονητής του 

συγκεκριμένου αθλητή κατά το 2010 ήταν ο εν λόγω προπονητής.  

Η  ΚΟΑΒ, η οποία έχει την υποχρέωση βάσει των προνοιών του Σχεδίου να 

δηλώνει τον προπονητή του αθλητή στον Οργανισμό, παρουσίασε 

αντικρουόμενα στοιχεία στον Οργανισμό ως προς τον προπονητή του εν 

λόγω αθλητή το 2010 και τελικά δήλωσε άλλο προπονητή, ο οποίος ωστόσο, 
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σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μέλος της Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης 

μαζί του, δήλωσε ότι δεν είχε καμμία επαφή με τον αθλητή κατά τη διάρκεια 

του έτους.  Ο Οργανισμός δεν παραχώρησε επιχορήγηση για προπονητή για 

την περίοδο από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, ωστόσο η 

Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οργανισμός διερευνήσει τα πιο πάνω 

γεγονότα όσον αφορά στην ενδεχόμενη προπονητική σχέση του αθλητή με 

τον εν λόγω προπονητή για όλη την περίοδο αποκλεισμού, αφού, με βάση 

τις πρόνοιες του Σχεδίου, αποκλείονται και δεν επιχορηγούνται, πέραν των 

τιμωρημένων προπονητών, και οι αθλητές τους. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο έλεγχος του Οργανισμού όσον αφορά στις 

επιχορηγήσεις ομοσπονδιών πρέπει να ενδυναμωθεί και ο Οργανισμός  

πρέπει, όπου κρίνει ότι οι χειρισμοί εκ μέρους των ομοσπονδιών δεν είναι οι 

ενδεδειγμένοι, ιδίως σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτά του αντί–ντόπινγκ τα 

οποία μπορεί να εκθέσουν τον κυπριακό αθλητισμό, να παρεμβαίνει. 

(γ)   Σωματεία.  

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

€4,8 εκ., σε σύγκριση με €4,5 εκ. το προηγούμενο έτος.  Τα ποσά που 

εγκρίνονται και παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως με 

βάση την αγωνιστική τους αξιολόγηση (κατάταξη) στα εθνικά πρωταθλήματα.  

(ii)  Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. 

• Μέσω του Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπλέον ειδική κρατική 

χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.  Πιο κάτω παρουσιάζονται τα 

ποσά για την εν λόγω χορηγία από το 2001 και μετέπειτα: 

Έτος  Ποσό € (£) 
2001  2.221.182 (1.300.000) 
2002  1.708.601 (1.000.000) 
2003  1.706.845 (998.972) 
2004  1.708.596 (999.997) 
2005  2.562.902 (1.500.000) 
2006  2.562.902 (1.500.000) 
2007  2.566.063 (1.501.850) 
2008  2.562.902 
2009  2.562.902 
2010  2.562.895 
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• Ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες χορηγίες, οι οποίες, μαζί με 

την ειδική κρατική χορηγία, κατά το 2010 ανέρχονταν, σύμφωνα με καταστάσεις 

του Οργανισμού, σε €8.197.350, όπως φαίνεται πιο κάτω:  

         € 
Επιχορήγηση προς ΚΟΠ 210.000 
Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία  517.680 
Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές 447.000 
ΕΣΥΑΑ 413.670 
Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 68.890 
Πρωτόκολλα με Ελλάδα – Χορηγία προσφυγικών σωματείων 
για προετοιμασία 

93.313 

Ακαδημία – επιμόρφωση 2.000 
Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος 610.050 
Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων* 683.441 
Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 1.986.198 
Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 69.213 
Χορηγίες προς σωματεία ΣΤΟΚ 533.000 
Υποσύνολο 5.634.455 
Ειδική κρατική χορηγία 2.562.895 
Σύνολο  8.197.350 

 

*Αναφέρεται ότι, πέραν του εν λόγω ποσού, το κράτος καταβάλλει επιπλέον ποσό 

(για υπερωρίες) σε μέλη της Αστυνομίας για αστυνόμευση αθλητικών αγώνων, το 

οποίο το 2010 ανήλθε σε €634.487, δηλαδή κατά το 2010 το κόστος της 

αστυνόμευσης ανήλθε στο €1.317.928. 

• Σημειώνεται ότι υπήρχε παράλληλα απευθείας συμφωνία μεταξύ ΚΟΠ και 

Υπουργείου Οικονομικών, από το 2003, για επιπλέον χορήγηση προς τα 

σωματεία της ΚΟΠ συνολικού ποσού €11.960.210 (£7 εκ.), υπό 

προϋποθέσεις, η οποία συμφωνήθηκε ότι θα καταβαλλόταν σε μια περίοδο 

τριών χρόνων, δηλαδή €6.834.405 (£4 εκ.) το 2003, €2.562.902 (£1,5 εκ.) το 

2004 και €2.562.902 (£1,5 εκ.) το 2005.  

Η επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών συνοδευόταν από 

προϋποθέσεις που αφορούσαν στη συμμόρφωση των σωματείων ως προς τις 

υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Η επιχορήγηση  από το Υπουργείο 

Οικονομικών δεν δόθηκε για τα έτη 2004 και 2005, επειδή, όπως φαίνεται και 

από τα πρακτικά της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.4.2005, τα 

σωματεία δεν εκπλήρωσαν όλες τις προϋποθέσεις. 
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Ωστόσο, η παραχώρηση της επιχορήγησης από τον Οργανισμό για το 2003 

και εντεύθεν, γίνεται χωρίς να τίθενται προϋποθέσεις στα ποδοσφαιρικά 

σωματεία.  Έχοντας υπόψη ότι η ειδική κρατική χορηγία προέρχεται από 

κρατικούς πόρους, η Υπηρεσία μας θεωρεί, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, 

στο οποίο υποβάλλονται οι Προϋπολογισμοί του Οργανισμού για συζήτηση 

πριν την έγκρισή τους από τη Βουλή, θα έπρεπε να βεβαιωθεί ότι θα τεθούν 

παρόμοιες προϋποθέσεις για την καταβολή της ειδικής κρατικής χορηγίας.  

• Επιπλέον, στις 29.8.2007 ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο 

αποπληρωμής οφειλών σωματείων προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 

την Υπηρεσία ΦΠΑ και την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κρατική 

χορηγία, δηλαδή σχέδιο σταδιακής αποπληρωμής από το κράτος των 

οφειλών των σωματείων προς τα εν λόγω Τμήματα.  Το σχέδιο αφορά στα 

υπόλοιπα για τις εν λόγω οφειλές που παρουσιάζονται πιο κάτω (συνολικά): 
 

 €  
Φόρος Εισοδήματος 1.924.012 (υπόλοιπο 31.12.2003) 
ΦΠΑ 3.794.995 (υπόλοιπο 21.12.2004) 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3.591.540 (υπόλοιπο 31.12.2006) 
 9.310.547  

 

Το σχέδιο προνοεί ότι η κρατική χορηγία θα καταβάλλεται νοουμένου ότι τα 

σωματεία θα είναι συνεπή στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς τα πιο πάνω 

Τμήματα.  Το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 

(δ)  Αθλητικό μητρώο.  Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τον Νόμο, προβαίνει στην 

αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών και τα εγγράφει σε 

αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στο μητρώο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Δεν διεξάγεται έλεγχος που να διασφαλίζει ότι μια ομοσπονδία ή ένα 

σωματείο είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο πριν τους παραχωρηθεί 

επιχορήγηση από τον Οργανισμό.   

• Το μητρώο δεν ενημερώνεται με τις αλλαγές που γίνονται στις ομοσπονδίες 

ή στα σωματεία.  Για παράδειγμα δεν έχουν διαγραφεί σωματεία που έχουν 

διαλυθεί. 
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• Ο Νόμος προνοεί για αναγνώριση του αθλητικού σωματείου για 

συγκεκριμένα αθλήματα.  Όπως διαπιστώθηκε, δεν καθορίζεται ούτε στο 

μητρώο ούτε στο σχετικό πιστοποιητικό για ποια αθλήματα τυγχάνει ειδικής 

αναγνώρισης το κάθε σωματείο.  Η αίτηση καθώς και η έγκριση πρέπει να 

παραχωρείται και για το σωματείο αλλά και για τα αθλήματα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα ετοιμασθεί οδηγός προς 

τις ομοσπονδίες με σκοπό τη δημιουργία ειδικού μητρώου αθλήματος κάτω από 

τις ίδιες προϋποθέσεις που καθορίζει ο Νόμος. 

8.   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 εξαφάλιζαν.  Οι 

αθλητές θεωρούνταν «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας» όσο χρονικό διάστημα 

κρινόταν αναγκαίο για συνέχιση της αθλητικής τους καριέρας.  Το ΣΕΑ έπαψε να 

εφαρμόζεται για νέους αθλητές από τον Φεβρουάριο 2003 και στη θέση του 

λειτούργησε Σχέδιο Υψηλών Παροχών, βάσει του οποίου οι αθλητές και οι 

προπονητές λαμβάνουν για την επιτυχία τους ένα εφάπαξ χαριστικό ποσό.  

Σήμερα υπάρχουν 20 αθλητές ενταγμένοι στο ΣΕΑ.   

(i) Όπως διαπιστώθηκε, ο Οργανισμός, αλλά και κάποιες ομοσπονδίες, δεν 

 γνώριζαν για το καθεστώς απασχόλησης του κάθε ενταγμένου αθλητή. 

 Ενώ σκοπός του σχεδίου είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των 

αθλητών και το ΣΕΑ προνοεί με σαφήνεια ότι, «οι επωφελούμενοι από το 

Σχέδιο, μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας, τοποθετούνται σε 

υπηρεσία σε θέση που θα κρίνει ο ΚΟΑ σε συνεργασία με την ομοσπονδία, 

έχουσα σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση τους», διαπιστώθηκε ότι 

υπήρχαν  ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το «ελεύθερο τακτικής 

υπηρεσίας» τους είχε τερματιστεί, δεν απασχολούνταν πλήρως ή καθόλου 

ενώ αμοίβονταν κανονικά, σύμφωνα με τη  μισθολογική κλίμακα στην οποία 

είχαν τοποθετηθεί.  
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Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός ενημερωθεί αμέσως για το 

καθεστώς  εργοδότησης όλων των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ 

και φροντίσει ώστε να εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου και ειδικά 

οι πρόνοιες  που αφορούν στην απασχόληση, και όπως παρακολουθεί τους 

εν λόγω αθλητές σε τακτική βάση.  

(ii) Επίσης έγινε η εισήγηση όπως ο Οργανισμός καταγράφει επίσημα την  

 ημερομηνία κατά την οποία λογίζεται ότι τερματίζεται το «ελεύθερο τακτικής  

 υπηρεσίας» του κάθε αθλητή. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  το θέμα βρίσκεται στην 

Επιτροπή Προσωπικού. 

(β)   Καταγγελία εναντίον αθλητή ενταγμένου στο ΣΕΑ.  Η Υπηρεσία μας 

έχει προβεί σε εξέταση καταγγελίας για αθλητή ο οποίος είναι ενταγμένος στο 

ΣΕΑ από την οποία προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα, τα οποία αναφέρθηκαν σε 

ξεχωριστή επιστολή της Υπηρεσίας μας με αρ. Φακ. 28.02.005.001.001 και ημερ. 

15.12.2010. 

(i) Ο εν λόγω αθλητής εντάχθηκε στο ΣΕΑ τον Ιούλιο 1991, μετά την κατάκτηση  

χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες, και τοποθετήθηκε στη 

μισθοδοτική κλίμακα Α2 - Α5. Την 1.8.2002 αναβαθμίστηκε στην κλίμακα Α6. 

Αργότερα, μετά τον τερματισμό της εφαρμογής του ΣΕΑ, το Δ.Σ. του 

Οργανισμού, με ειδικές αποφάσεις του, αναβάθμισε τη μισθολογική του θέση 

στην κλίμακα Α8 - Α10 από 2.1.2008, στην κλίμακα Α11(ii) από 16.10.2008 και 

στην 3η βαθμίδα της κλίμακας Α11(ii) από 14.7.2009. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω 

αθλητής έλαβε επίσης και τα χαριστικά ποσά με βάση το Σχέδιο Υψηλών 

Παροχών για τις διακρίσεις σε αγώνες, συμπεριλαμβανομένου και ποσού 

περίπου €256.000 για την επιτυχία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2008.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, αφού η εφαρμογή του ΣΕΑ είχε τερματιστεί και ο 

εν λόγω αθλητής επωφελείται των χαριστικών ποσών με βάση το Σχέδιο 

Υψηλών Παροχών για τις επιτυχίες του, οποιαδήποτε επιλεκτική αναβάθμιση 

στα πλαίσια του ΣΕΑ δεν δικαιολογείται. 

(ii) Το «ελεύθερο τακτικής υπηρεσίας» του εν λόγω αθλητή διακόπηκε μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 2008  και από 16.2.2009 άρχισε να εργάζεται στην 

ομοσπονδία του ως προπονητής η οποία του καταβάλλει αμοιβή €3.315 και 
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έξοδα διακίνησης €700 τον μήνα, επιπρόσθετα από το μισθό που λαμβάνει 

από το ΣΕΑ (€3.735 μηνιαίως).  

Δεδομένου ότι ο εν λόγω αθλητής ήδη αμειβόταν μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού της ομοσπονδίας, με ποσά τα οποία παραχωρούνταν από τον 

Οργανισμό για το ΣΕΑ, ο αθλητής θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε 

προπονητική υπηρεσία χωρίς επιπλέον αμοιβή. Συμπερασματικά, ο εν λόγω 

αθλητής αμείβεται διπλά για την προπονητική υπηρεσία που παρέχει. 

(iii) Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως: 

• Τερματιστεί η διπλή αμοιβή του εν λόγω αθλητή από τον Οργανισμό. 

• Ο Οργανισμός εξετάσει τις πληροφορίες που κατέχει ότι ο εν λόγω αθλητής 

παραδίδει ιδιωτικά μαθήματα στο άθλημα του καθότι, εάν ευσταθούν, τίθεται 

θέμα ασυμβίβαστου με τη θέση του ως ομοσπονδιακός προπονητής της 

Ομοσπονδίας.  

9. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων.  

(α)  Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2010 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «Δημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €4.885.030 και αναθεωρήθηκε σε €5.369.505. Όπως έχει 

διαπιστωθεί, δαπανήθηκε μόνο ποσό ύψους €3.109.724 ή το 58%, περίπου, του 

αναθεωρημένου ποσού. 

Από το πιο πάνω αναθεωρημένο ποσό, ποσά ύψους €300.000 και €614.000 

προϋπολογίστηκαν για τα Μικρά Αναπτυξιακά Έργα και τον Κοινωνικό Αθλητισμό, 

αντίστοιχα. Η δαπάνη τους ανήλθε σε €206.594 ή 69% και σε €405.249 ή 66%, 

αντίστοιχα.   

Ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τους λόγους που, ενώ ο 

Προϋπολογισμός για τα επιχορηγούμενα έργα αυξήθηκε, τελικά μόνο το 58% 

δαπανήθηκε. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η μειωμένη δαπάνη του 

προϋπολογισμού οφείλεται σε διάφορους λόγους εκ των οποίων οι 

σημαντικότεροι είναι: 

(i) Αποχώρηση προσωπικού. 
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(ii) Οι διάφοροι φορείς που θα επιχορηγούνταν δεν προώθησαν έγκαιρα τις 

απαιτούμενες διαδικασίες προσφοροδότησης (ετοιμασία εγγράφων 

διαγωνισμού, προκήρυξη προσφορών κ.λπ).  

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

μας, εξακολουθεί να μην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδομής για όλους τους 

αθλητικούς χώρους. 

(γ)  Καταλληλότητα σταδίων. 

(i) Στάδια Α΄ κατηγορίας. Τα στάδια Α΄ κατηγορίας, τόσο τα κλειστά όσο και 

του ποδοσφαίρου, έχουν επιθεωρηθεί από Επιτροπή που συστάθηκε για το 

σκοπό αυτό και έχουν υποδειχθεί τα έργα που έπρεπε να γίνουν για να 

καταστούν τα στάδια ασφαλή και κατάλληλα. Όπως διαπιστώθηκε, τα έργα 

έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Εν τω μεταξύ, την 1η Αυγούστου 2011 τίθεται 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 1η Αυγούστου 2011, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, τα γήπεδα Α΄ κατηγορίας 

να διαθέτουν κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Όπως μας έχετε 

πληροφορήσει, μόνο ένα από τα ανοικτά στάδια δεν διαθέτει τέτοιο κύκλωμα 

για το οποίο αναμένεται να προκηρυχθούν προσφορές σύντομα.  Ωστόσο, 

επειδή το κόστος τέτοιου κυκλώματος για τα κλειστά στάδια είναι πολύ ψηλό,  

ο Οργανισμός προτίθεται, όπως έχουμε πληροφορηθεί, να ζητήσει από τη 

Βουλή τριετή παράταση εφαρμογής της πιο πάνω πρόνοιας του Νόμου.  

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία μας για το τι προτίθεται να 

κάνει ο Οργανισμός για την εφαρμογή των υπόλοιπων απαιτήσεων του 

Νόμου που τίθενται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  ο Οργανισμός θα 

ανταποκριθεί στις πρόνοιες του Νόμου. 

(ii)  Στάδια Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας.  Όπως έχει αναφερθεί στις επιστολές μας 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2008 και 2009, δεν έχουν 

γίνει  ενέργειες για να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους για διεξαγωγή αγώνων, 

ώστε να προωθηθούν οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες.  
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 Σύμφωνα με τις απαντητικές σας επιστολές, ο Οργανισμός δεν προτίθεται να 

προχωρήσει σε έρευνα για έλεγχο των σταδίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας, 

όσον αφορά στην καταλληλότητα, εν όψει του γεγονότος ότι δεν είναι 

ιδιοκτήτης σε κανένα από τα στάδια και έχουν σταλεί επιστολές προς την 

ΚΟΠ για συμμόρφωση με όλες τις εν ισχύ νομοθεσίες.  

 Ζητήσαμε όπως πληροφορηθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο ο Οργανισμός 

βεβαιώθηκε ότι η ΚΟΠ ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των πιο πάνω σταδίων και κατά 

πόσο αυτοί έχουν ανταποκριθεί, καλώντας τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους για 

έλεγχο και υπόδειξη των αναγκαίων έργων που πρέπει να γίνουν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα ζητήσει 

ενημέρωση γραπτώς από την ΚΟΠ και θα μας γνωστοποιήσει  την απάντηση. 

(δ) Μαζικός αθλητισμός. Σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(2)(ε), το Δ.Σ. κέκτηται 

αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και 

γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες επιστολές 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. 

Όπως διαπιστώνεται από το δεκαετή στρατηγικό σχεδιασμό που ετοιμάστηκε από 

τον Οργανισμό για την περίοδο 2011 - 2020, ο ένας από τους δύο στρατηγικούς του 

στόχους είναι η «ανάπτυξη διευρυμένων αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής 

ενασχόλησης, με στόχο την υγεία των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο».  Τα 

μέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι η επιχορήγηση, κάθε έτος, 10 έργων 

Κοινωνικού Αθλητισμού. Επίσης, ο Οργανισμός, θα στηρίζει τους μετανάστες 

επιχορηγώντας τουλάχιστον 20 αθλητικές δραστηριότητες ετησίως και τα 

προγράμματα των ειδικών ομάδων (άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, 

με κινητικά προβλήματα, με διανοητική καθυστέρηση, με προβλήματα ακοής) και θα 

βελτιώνει τουλάχιστον 10 αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητικής ενασχόλησης. 

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Αθλητισμός, το οποίο εφαρμόστηκε το 2004 και το 

οποίο αναμενόταν ότι θα συμβάλει στην εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, 
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στηρίζεται στην προθυμία και δυνατότητα των Δήμων για την εφαρμογή του, και 

μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, 

ενώ τα μέτρα που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες 

του πληθυσμού και όχι στο ευρύ κοινό. 

(ε) Κριτήρια επιχορήγησης.  Δεν ακολουθούνται πάντοτε τα κριτήρια του 

Οργανισμού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.. Παραδείγματα αναφέρονται 

στην παράγραφο «Θέματα Προσφορών και συμβολαίων» πιο κάτω. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν 

ακολουθήθηκαν όλα τα κριτήρια, λόγω των ειδικών περιπτώσεων που 

επικρατούσαν στο χώρο εκείνο. 

(στ) Δεσμεύσεις επιχορηγούμενων φορέων.  Όπως αναφέρεται και στις 

επιστολές μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το 2006, 2007, 2008 και 2009, η 

Υπηρεσία μας εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει 

καθορισμένη και καταγραμμένη σχέση μεταξύ Οργανισμού (με συμβόλαιο ή 

επιστολή του Οργανισμού στην οποία να υπογράφει ο επιχορηγούμενος φορέας ότι 

αποδέχεται τα όσα αναγράφονται), καθώς και καταγραφή των υποχρεώσεων του 

κάθε μέρους όσον αφορά στο επιχορηγούμενο έργο (για θέματα διαχείρισης, θέματα 

που αφορούν στις σχέσεις αθλητικών φορέων με μελετητές ή εργολάβους κ.λπ.). 

Στις πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται και οι 

σημαντικές δεσμεύσεις του επιχορηγούμενου φορέα, όπως είναι η μη αποξένωση 

της περιουσίας, η μη αλλαγή χρήσης και  η χρήση της επιχορήγησης αποκλειστικά 

για το σκοπό που παραχωρείται εκτός εάν ληφθεί η έγκριση του Οργανισμού.  Η 

δέσμευση για μη αποξένωση της περιουσίας μπορεί να επιτευχθεί και με 

εξασφάλιση υποθήκης. 

Σε σύσκεψη του Οργανισμού και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στις 

23.2.2006, παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας, συμφωνήθηκε όπως 

γίνονται συμβόλαια για τις επιχορηγήσεις που παραχωρούνται για αθλητικές 

εγκαταστάσεις.  Επίσης, όπως ο Οργανισμός πληροφόρησε την Υπηρεσία μας 

στην απαντητική του επιστολή για τον έλεγχο του 2009, ο Οργανισμός συμφωνεί 

με την εισήγησή μας και θα ετοιμάζονταν σχετικά συμβόλαια, πράγμα που δεν 

έγινε ακόμα.  
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(ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη.  Στη 

συνεδρία που έγινε στις 23.2.2006 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τις 

παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας για το έτος 2004, ζητήθηκε από τον Οργανισμό 

όπως υποβάλει κατάλογο των ιδιόκτητων ή επιχορηγούμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων που κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) γη. 

Όπως διαπιστώθηκε, στο Υπουργείο δόθηκε ενημέρωση από τον Οργανισμό, 

πολύ καθυστερημένα, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2009 για τρεις 

εγκαταστάσεις των οποίων την ανέγερση ανέλαβε ο Οργανισμός. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός στην απάντησή του προς το Υπουργείο ανέφερε ότι 

«πιθανόν σε κάποια σωματεία να έχει παραχωρηθεί Τ/Κ γη μέσω του Κηδεμόνα, 

χωρίς να περάσουν  μέσα από τις διαδικασίες του Οργανισμού.  Ως εκ τούτου ο 

Οργανισμός δεν έχει οποιαδήποτε στοιχεία». 

Σχετικά, η Υπηρεσία μας παρατήρησε επανειλημμένα, ότι ο Οργανισμός, με βάση τα 

κριτήρια επιχορήγησης αθλητικών εγκαταστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζει το καθεστώς 

ιδιοκτησίας όλων των επιχορηγούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας ήταν όπως για όσες εγκαταστάσεις δεν γνωρίζει το καθεστώς 

ιδιοκτησίας, έρθει σε επικοινωνία με τις αρχές των σταδίων για να το πληροφορηθεί, 

εξασφαλίζοντας αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή των μισθώσεων γης. Όπως έχει 

διαπιστωθεί, και παρά το ότι στην απαντητική σας επιστολή για τον έλεγχο του 2009 μας 

πληροφορήσατε ότι θα εφαρμοζόταν η εισήγησή μας, εντούτοις αυτό δεν έγινε, με 

αποτέλεσμα το θέμα να εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, αν ο Οργανισμός θεωρεί πιο ασφαλές να 

εξασφαλίσει την πληροφόρηση από τον Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, να 

αποστείλει σχετική επιστολή προς αυτόν.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα  στείλει 

επιστολή στον Κηδεμόνα. 

(η) Από δειγματοληπτικό έλεγχο επιχορηγούμενων έργων προέκυψαν δύο 

περιπτώσεις, η μία για κατασκευή γηπέδου, κερκίδων και αποδυτηρίων και η άλλη 

για την κατασκευή γηπέδου για τις οποίες: 

(i) Παραχωρήθηκε επιχορήγηση από τον Οργανισμό πέραν του ποσού που 

προβλέπεται από τα κριτήρια. 
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(ii) O Οργανισμός δεν ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εν λόγω φορέας διέθετε 

το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου, όπως προνοείται στα 

κριτήριά του.  

(iii) Δεν υπήρχε ένδειξη ότι υπήρχε σε ισχύ πολεοδομική άδεια και άδεια 

οικοδομής κατά το χρόνο κατασκευής του έργου.  

(iv) Ο αθλητικός φορέας που θα ανέγειρε το γήπεδο είχε δικαίωμα μίσθωσης της 

γης για 33 χρόνια, αντί 75 που προνοούν τα κριτήρια του Οργανισμού. 

10. Διαχείριση αθλητικών χώρων. 
(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης. 

(i) Τα αποτελέσματα αθλητικών χώρων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Όπως φαίνεται υπάρχει η αυξητική τάση του ελλείμματος και η Υπηρεσία 

μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός πρέπει να εξετάσει εάν είναι δυνατόν 

να ληφθούν μέτρα για μείωσή του.  Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα 

και έξοδα είναι σχετικές: 

  

Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε αύξηση του 

ελλείμματος κατά €614.040 ή 22,4%. Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 

€36.110 ή 5,18%. Τα έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €652.782 ή 18.9%. 

Η αύξηση των εξόδων οφείλεται κυρίως και στην αύξηση της συντήρησης 

κτιρίων κατά €214.277 (€614.103 το 2010 σε σύγκριση με €399.826 το 

2009).  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι αναμένεται η λήψη 

απόφασης από το Δ.Σ. για την νέα τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε να 

υπάρξει δυνατότητα μείωσης του ελλείμματος. Επίσης, μας πληροφόρησε 

ότι η συντήρηση των κτιρίων θεωρήθηκε από το Δ.Σ. ως  επιτακτική ανάγκη 

 2010 2009 
 Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 
Ιδιόκτητοι 729.461 3.314.803 (2.585.342) 689.332 2.748.288 (2.058.956) 
Μη Ιδιόκτητοι       
Κολυμβητήριο Λ/σίας  8.655 663.805 (655.150) 8.102 595.580 (587.478) 
Κοινοτικό Κέντρο Λ/κας 9.269 72.636 (63.367) 10.476 70.264 (59.788) 
Κολυμβητήριο Λ/κας -- 49.861 (49.861) 733 34.191 (33.458) 
Σύνολο μη ιδιόκτητων 17.924 786.302 (768.378) 19.311 700.035 (680.724) 
Σύνολο 747.385 4.101.105 (3.353.720) 708.643 3.448.323 (2.739.680) 
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και για το λόγο αυτό έχει προχωρήσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο 

υποβολή στο Δ.Σ. του σχεδίου συντήρησης.   

(ii) Το Κολυμβητήριο Λευκωσίας ανήκει στο Δήμο Λευκωσίας, και βάσει σχετικής 

συμφωνίας, χρησιμοποιείται και συντηρείται από κοινού από το Δήμο και τον 

Οργανισμό. Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η συμφωνία θα πρέπει να 

επανεξεταστεί και ασκηθεί αποδοτικότερος έλεγχος στις δαπάνες. Στην 

απαντητική επιστολή του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, αναφέρεται 

ότι ο Οργανισμός θα επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση με το Δήμο 

Λευκωσίας, εντούτοις μέχρι το τέλος του ελέγχου δεν έγινε καμία ενέργεια.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  είναι και δική τους 

άποψη η ανάγκη επανεξέτασης της συμφωνίας.   

(iii) Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στο 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.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  έχει τροχοδρομηθεί η 

αναβάθμιση του Κοινοτικού Κέντρου και θα πρέπει με την ολοκλήρωση των 

έργων να γίνει νέα συμφωνία με βάση την οποία ο κάθε φορέας θα έχει την 

ευθύνη διαχείρισης του χώρου του. 

(β) Δικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων.  

(i) Δεν έχει γίνει ακόμα αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών 

χώρων, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. μουσικές συναυλίες). 

    Τον Μάιο του 2008 τέθηκε ενώπιον του Δ.Σ. εισηγητικό σημείωμα για την 

αναθεώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των αθλητικών χώρων για εξέταση 

και καθορισμό νέας τιμολογιακής πολιτικής. Το θέμα ανατέθηκε στις 

29.9.2009 σε ad hoc Επιτροπή του Δ.Σ. και συζητήθηκε από την πιο πάνω 

Επιτροπή στις 12.2.2010, αλλά μέχρι την ολοκλήρωση του προηγούμενου 

ελέγχου δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση.  Το Δ.Σ., στις 8.2.2011, αποφάσισε 

τη σύσταση νέας ad hoc Επιτροπής στην οποία παραπέμφθηκε το εν λόγω 

θέμα.  
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(ii) Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας εξακολουθεί η δωρεάν 

παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, με καταβολή μόνο των 

πραγματικών εξόδων, σε συγκεκριμένους φορείς, κατόπι σχετικής απόφασης 

του Δ.Σ., χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων.  Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης 

μεταχείρισης, και έχοντας υπόψη ότι καθορίζονται δικαιώματα για την 

παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να καθοριστούν 

κριτήρια για τη δωρεάν παραχώρησή τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι αναμένεται η λήψη 

απόφασης από το Δ.Σ. για τη νέα τιμολογιακή πολιτική,  μετά από πρόταση της 

ad hoc Επιτροπής. 

(γ) Έλεγχος κυλικείων από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης.  
Διαπιστώθηκε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης, στις 25.9.2009, 

διενήργησε έλεγχο των κυλικείων των αθλητικών κέντρων Μακαρίου, Λευκόθεου και 

Ελευθερία και απέστειλε στον Οργανισμό επιστολή με ημερ. 29.9.2009 με τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν (ρωγμές στους τοίχους, έλλειψη κατάλληλα 

διαμορφωμένου χώρου για παρασκευή σάντουιτς, έλλειψη ζεστού νερού, υγρού 

σαπουνιού και χαρτοπετσετών στους νεροχύτες, κ.ά.). Έχουν αρχίσει να επιλύονται 

κάποια προβλήματα, αλλά, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, ο Οργανισμός δεν 

είχε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι γίνεται προσπάθεια για 

επίλυση και των υπόλοιπων προβλημάτων. 

(δ)  Έξοδα ιδιόκτητων χώρων.  Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζεται στην 

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις σε διάφορους αθλητικούς χώρους, εντούτοις εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πιο κάτω αδυναμίες: 

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύμα.  Εξακολουθεί, για κάποιους χώρους, οι 

χρεώσεις για νερό και ρεύμα να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

δαπάνη, εφόσον οι χρεώστες έγιναν στη βάση της πρόνοιας στον 

Προϋπολογισμό και όχι σύμφωνα με την πραγματική χρήση, αφού δεν 

διαθέτουν ξεχωριστούς μετρητές. Όπως έχουμε πληροφορηθεί έχει γίνει 

αίτηση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για εγκατάσταση 

ξεχωριστών μετρητών νερού για το Κίτιον Αθλητικό Κέντρο το οποίο έχει 
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κοινό μετρητή με το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας. Εξακολουθεί 

ωστόσο να εκκρεμεί η τοποθέτηση ξεχωριστών μετρητών ρεύματος  στους 

προαναφερόμενους χώρους καθώς επίσης και η τοποθέτηση ξεχωριστών 

μετρητών ρεύματος  και νερού στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο  το οποίο έχει 

κοινό μετρητή με το Λευκόθεο.  

 Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζονται μεγάλες διακυμάνσεις στις 

χρεώσεις των χώρων για νερό και ρεύμα. Ως παράδειγμα αναφέραμε τη 

χρέωση σε νερό του Κίτιου Αθλητικού Κέντρου, η οποία το 2010 ήταν €8.831 

σε σχέση με €11.527  το 2009,  €3.822 το 2008, €14.439 το 2007 και €29 το 

2006. Όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός προσέλαβε ηλεκτρολόγο κατά 

το τέλος του 2010 και θα προχωρήσει σε διαδικασίες προσφοροδότησης για 

τη μελέτη και ακολούθως στη διευθέτηση του θέματος. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 

εντατικοποιήσει τις ενέργειές του και να προβεί στην εγκατάσταση 

ξεχωριστού μετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί 

προσπάθεια για διαχωρισμό των χρεώσεων. 

(ii) Μητρώο καυσίμων. Εξακολουθεί να αναφέρεται στο μητρώο μόνο η 

ημερομηνία και η προμήθεια σε λίτρα, ενώ για την ορθή παρακολούθηση της 

κατανάλωσης θα έπρεπε να αναφέρονται και οι ώρες λειτουργίας των 

μηχανημάτων, ώστε να εξάγεται ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά ώρα. Όπως 

αναφέρθηκε στην Υπηρεσία μας κατά τον έλεγχο, για την καταγραφή των 

ωρών λειτουργίας θα πρέπει να γίνει μελέτη για εγκατάσταση ωρομετρητών 

και ο Οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας προδιαγραφών για 

προσφορά συντήρησης των χώρων στις οποίες θα συμπεριληφθεί και 

πρόνοια για εγκατάσταση ωρομετρητών. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί εάν 

υπάρχει τεχνική δυνατότητα υλοποίησης της εισήγησής μας. 

 (ε) Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας, το εν λόγω έργο ανεγείρεται σε 

κρατική γη και σε τουρκοκυπριακή γη, η οποία μισθώθηκε στον Οργανισμό από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και τον Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, 
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αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η κρατική γη υπομισθώθηκε στο Σκοπευτικό Όμιλο 

Λάρνακας. Για την ανέγερση του σκοπευτηρίου, ο Οργανισμός κατέβαλε μέχρι 

31.12.2010 το ποσό των €2.618.363. Σχετικά, αναφέρεται και πάλι ότι η Υπηρεσία 

μας έχει την άποψη ότι για μόνιμες ανάγκες ο Οργανισμός θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη γη με αγορά ή απαλλοτρίωση, εκτός αν πρόκειται για κρατική γη.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη 

η επιστροφή της γης του.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός από το 

2005 έχει υποβάλει αίτημα για απαλλοτρίωση της Τ/Κ γης και το θέμα βρίσκεται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

(στ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 

(i) Mε βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Κ.Σ. Αγρού και του 

Οργανισμού ημερ. 23.2.2006 για αγορά της απαλλοτριωθείσας γης, στην 

οποία ανεγέρθηκε το Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος 

Κληρίδης», ο Οργανισμός δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε χρόνο 

τοκοχρεολύσιο ύψους €93.973 για το σχετικό δάνειο που σύναψε το Κ.Σ. 

Αγρού, ύψους €474.991.  Η πιο πάνω συμφωνία προνοεί ότι η 

απαλλοτριωθείσα γη θα μεταβιβαζόταν και θα εγγραφόταν στο όνομα του 

Οργανισμού όχι αργότερα από τις 15.9.2006.   

Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, με αρ. Φακ. Γ.Ε. 

Αριθ.28(Α)/1961/122 και ημερ. 4.12.2006, η οποία απευθυνόταν στον Έπαρχο 

Λεμεσού, και την οποία έλαβε ο Οργανισμός στις 31.5.2010, η απαλλοτριούσα 

αρχή (Κ.Σ. Αγρού) «… δεν μπορεί να αποξενωθεί από την ιδιοκτησία που 

απαλλοτρίωσε γιατί έτσι θα θεωρηθεί ότι εγκαταλείπει τον σκοπό για τον οποίο 

έγινε η απαλλοτρίωση» και γίνεται η εισήγηση όπως, αντί της πώλησης της 

αλλοτριωθείσας γης στον Οργανισμό, αυτή θα μπορούσε να εκχωρηθεί στον 

Οργανισμό με βάση μακροχρόνια μίσθωση.  Αναφέρεται σχετικά ότι 

ετοιμάστηκε πρόχειρη «Σύμβαση Μίσθωσης» μεταξύ του Κ.Σ. Αγρού και του 

Οργανισμού η οποία θα εξεταστεί από το Δ.Σ.. 

Αναφέρεται ότι εξακολουθεί να μην έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από 

τον Οργανισμό για το δάνειο ενώ οι τόκοι συνεχίζει να χρεώνονται. 
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Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, παρόλες τις επανειλημμένες αναφορές στις 

προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας, εξακολουθεί να εκκρεμεί η 

αναγκαία διερεύνηση και λογιστική εγγραφή στα βιβλία του Οργανισμού για 

ποσό ύψους €42.715,04 το οποίο κατατέθηκε από το Κ.Σ. Αγρού στις 

30.12.2002 στο λογαριασμό του δανείου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός δεν 

νομιμοποιείται να καταβάλει κανένα ποσό ως δόση πριν από την υπογραφή 

της συμφωνίας εκμίσθωσης της γης.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι έχει 

προκαταρτικά και προφορικά συμφωνηθεί  με το Κ.Σ. Αγρού ότι το ποσό των 

€42.715,04 θα αποτελέσει τη συνεισφορά του στο έργο αυτό και συνεπώς 

δεν προβλέπεται να γίνει καμία εγγραφή στα βιβλία του Οργανισμού. 

(ii) Παρόλο ότι έχει παρατηρηθεί βελτίωση το 2010 ως προς την αξιοποίηση του 

χώρου, δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική αξιοποίηση.  Σημειώνεται ότι το 

Κέντρο χρησιμοποιείται κυρίως για το ΑΓΟ και, από το 2009, σε πιλοτική 

βάση,  από το σχολείο του Αγρού.  

Τα έσοδα του Κέντρου ανήλθαν σε €11.707 το 2010, σε σύγκριση με 

€10.934 το 2009 και τα έξοδα ανήλθαν σε €254.148 σε σύγκριση με 

€192.232 το 2009.  Στην απαντητική σας επιστολή με αρ. Φακ. 20.02.002 και 

ημερ. 3.6.2010, ενώ μας πληροφορήσατε ότι αναμένεται η έγκριση της 

τιμολογιακής πολιτικής από το Δ.Σ. η οποία θα αυξήσει τα έσοδα, αυτή δεν 

είχε εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, το Αθλητικό Κέντρο 

χρησιμοποιείται και για αθλητικό τουρισμό (εσωτερικό & εξωτερικό) και έχει 

αποκτήσει «πιστούς πελάτες» και γίνεται συνεχής προσπάθεια αξιοποίησης 

του Αθλητικού Κέντρου. 

(ζ)  Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού. Τα έσοδα του Κέντρου ανήλθαν σε €100.730, σε 

σύγκριση με €130.953 το 2009 και τα έξοδα σε €345.534, σε σύγκριση με 

€265.335 το 2009. 

Η μείωση των εσόδων οφείλεται στην μείωση των δικαιωμάτων χρήσης και η 

αύξηση των εξόδων κυρίως σε διάφορες επιδιορθώσεις που διενεργήθηκαν στο 

Αθλητικό Κέντρο. 



 - 36 - 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  καταβάλλεται συνεχής 

προσπάθεια για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων πέραν του αθλητικού χώρου (π.χ. 

συναυλίες) νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα αγωνιστικά προγράμματα των 

αθλητικών φορέων. 

(η) Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ. Το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ 

δημιουργήθηκε με έξοδα του Οργανισμού, μετά από ανάπλαση του παλαιού ΓΣΟ. 

Στις 29.7.2009 υπογράφηκαν δύο συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου 

Λεμεσού. Η μία συμφωνία αφορά στην παραχώρηση από τον Οργανισμό στον Δήμο 

Λεμεσού, άδειας χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κέντρου για το ετήσιο 

ποσό των €30.000, πλέον ΦΠΑ και η άλλη συμφωνία αφορά στην παροχή ετήσιας 

οικονομικής βοήθειας ύψους €34.500 από τον Οργανισμό προς τον Δήμο Λεμεσού. 

Το Δ.Σ. υιοθέτησε, στις 8.3.2011, τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του 

Οργανισμού σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την παραχώρηση 

άδειας χρήσης του Φυτιδείου Αθλητικού Κέντρου. Η τροποποίηση αφορά στη 

συμπερίληψη όρου σχετικά με το δικαίωμα του Δήμου να εκχωρήσει ή/και να 

μεταβιβάσει σε άλλα πρόσωπα ολόκληρη ή μέρος της άδειας χρήσης, καθώς 

επίσης και στην προσθήκη νέου όρου που θα ακυρώνει τη συμφωνία η οποία 

αφορούσε στην παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους €34.500 από τον ΚΟΑ προς 

τον Δήμο Λεμεσού, κάθε χρόνο.  Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν έχουν 

συναφθεί νέες συμφωνίες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι η απόφαση του Δ.Σ. 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεμεσού και αναμένεται απάντηση.   

(θ) Παλαιό ΓΣΖ.  Οι νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού απέστειλαν επιστολή, 

στον Οργανισμό, στις 20.12.2010 στην οποία αναφέρουν ότι, όσον αφορά στην 

υπόθεση της εταιρείας Lean Multisports Ltd, γίνεται προσπάθεια για εξώδικη 

διευθέτηση και αναμένονται εξελίξεις, και σε περίπτωση μη ευόδωσης της, θα 

καταχωρούσαν αμέσως αγωγή. Επίσης, σε επιστολή του Λογιστή του Οργανισμού 

προς τους νομικούς συμβούλους, ημερ. 3.3.2011, αναφέρεται ότι σε μεταξύ τους 

τηλεφωνική επικοινωνία στις 2.3.2011, αναφέρθηκε στον Λογιστή ότι ο 

Οργανισμός θα καταχωρίσει αγωγή εναντίον της πιο πάνω εταιρείας.  Μέχρι το 

τέλος του ελέγχου, δεν καταχωρίστηκε αγωγή. 
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11. Προγράμματα. 

(α)  Σχέδιο Ταλέντων.  Το Σχέδιο αφορά στη λειτουργία και εφαρμογή 

προγράμματος με σκοπό τον εντοπισμό νέων ταλέντων και την αξιοποίηση τους 

στα αντίστοιχα αθλήματα για μελλοντικές διεθνείς διακρίσεις. Καλύπτει νέα 

ταλέντα, καθώς και την επίλεκτη ομάδα αθλητών.  Όπως μας αναφέρθηκε, από το 

2011 η επίλεκτη ομάδα εντάσσεται κάτω από το πρόγραμμα Υψηλής Επίδοσης. 

Το Σχέδιο, κατά την τελευταία αξιολόγηση που έγινε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ., 

την 1.6.2010, περιλάμβανε 56 αθλητές οι οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 

(Α, Β και Γ) καθώς και 11 αθλητές στην επίλεκτη ομάδα. Για την κατηγοριοποίηση 

εφαρμόστηκαν τα κριτήρια του Οργανισμού.  

Κατά το 2010 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό ύψους €398.647, σε σύγκριση με €263.720 

το 2009. Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι το προηγούμενο έτος δεν επιχορηγήθηκε η 

επίλεκτη ομάδα και δεν δόθηκαν επιχορηγήσεις σε αθλητές και προπονητές από τον 

Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 πράγμα που δεν συνέβηκε κατά το 2010 καθώς 

επιχορηγήθηκαν τόσο τα ταλέντα όσο και η επίλεκτη ομάδα.  

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά το 2010 εξακολουθούσε να μην υπάρχει 

εγκριμένος Οδηγός για τον σχεδιασμό των ταλέντων, ο οποίος τελικά εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ. στις 18.1.2011.   

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Για το πιο πάνω Σχέδιο προϋπολογίστηκε, για 

το έτος 2010, ποσό €525.000 και δαπανήθηκε ποσό €446.281.   

Το Σχέδιο λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μέσα από τα οποία 

επιλέγονται οι καλύτεροι αθλητές ολυμπιακών αθλημάτων και τοποθετούνται σε 

τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την επίδοση τους με σκοπό την προετοιμασία των 

αθλητών για τους Ολυμπιακούς και τις ενδιάμεσες μεγάλες διοργανώσεις όπως 

Παγκόσμια πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκοί αγώνες κ.λπ.. 

Βάσει του Οδηγού του Σχεδίου, προνοούνται οικονομικές παροχές σε αθλητές και 

προπονητές ενταγμένους στο Σχέδιο. Τόσο οι αθλητές όσο και οι προπονητές 

επιχορηγούνται για δέκα μήνες τον χρόνο με καθορισμένα εκ των προτέρων 

ποσά, ενώ δίνονται επιπρόσθετα ποσά στους αθλητές για εξειδικευμένες 

προπονητικές προετοιμασίες.  
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Επίσης, σύμφωνα με τον Οδηγό, όλες οι σχετικές αποδείξεις των εξόδων των 

εξειδικευμένων προετοιμασιών φυλάσσονται με την ευθύνη της κάθε  

ομοσπονδίας και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού. Περί τα τέλη του έτους 

2010, ο Οργανισμός, πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ορισμένες 

ομοσπονδίες για να διαπιστωθεί εάν όντως είναι συνεπείς ως προς την 

προσκόμιση και φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων για εξειδικευμένες 

προπονήσεις των αθλητών, οι οποίοι αιτούνται επιχορήγησης από τον 

Οργανισμό. Καθώς εντοπίστηκαν παρατυπίες, ο έλεγχος επεκτάθηκε σε όλες τις 

ομοσπονδίες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες αθλητές δεν 

προσκόμισαν πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ άλλοι προσκόμισαν 

αποδεικτικά στοιχεία τα οποία εγείρουν ερωτηματικά ως προς τη γνησιότητα και 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.  

Αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής παραδείγματα: 

- διεκδίκηση ποσών από την Ομοσπονδία Στίβου για αθλητή ο οποίος 

προσκόμισε αποδείξεις για εξειδικευμένη προετοιμασία στο εξωτερικό, για την 

περίοδο 10-23.9.2010 και αιτήθηκε ανάμεσα σε άλλα ποσά με απόδειξη που 

φέρει ημερομηνία 14.9.2010, για υπηρεσίες κινησιοθεραπείας, ενώ, κατά την 

ίδια ημερομηνία, ο αθλητής είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Διευθυντή του Οργανισμού, στα γραφεία του Οργανισμού. 

- αθλητής προσκόμισε  προ-τιμολόγιο για ενοικίαση αυτοκινήτου στην Αθήνα 

στις 8.5.2010, για περίοδο δεκαοκτώ ημερών, ο οποίος προσκόμισε επίσης και 

τιμολόγιο ταξιδιωτικού γραφείου για το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου για 

πτήση στις 10.5.2010 από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.  

Οι αποδείξεις αυτές δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητά 

τους, ενώ όλα τα αποδεικτικά αποτελούσαν φωτοαντίγραφα. 

Βάσει των πιο πάνω ευρημάτων, τα μέλη της Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης,  

παρουσίασαν συνοπτικά τις απόψεις τους ως προς το ποιές Ομοσπονδίες, ποιοί 

αθλητές και για ποιά ποσά δεν θα πρέπει να επιχορηγηθούν για εξειδικευμένη 

προετοιμασία  κατά το έτος 2010 και για ποιούς λόγους. Μέχρι και την ημερομηνία 

του ελέγχου δεν υπήρξε λήψη απόφασης ως προς τις επιχορηγήσεις αυτές.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ενδείκνυται να συνεχιστεί ο έλεγχος εκ μέρους 

του Οργανισμού και όπως αθλητές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς και δεν πληρούν 
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τις πρόνοιες του Οδηγού του Σχεδίου Υψηλής Επίδοσης (ο οποίος έχει 

κοινοποιηθεί στις ομοσπονδίες και στους αθλητές) όσον αφορά στις 

επιχορηγήσεις τους από τον Οργανισμό, δεν πρέπει να επιχορηγούνται για τα 

ποσά που αιτούνται. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι σε πρόσφατη απόφαση του 

Δ.Σ. έγιναν αποκοπές για εξειδικευμένες προετοιμασίες οι οποίες δεν 

δικαιολογούσαν αποδέσμευση. Επίσης μας πληροφόρησε ότι ο έλεγχος θα 

συνεχιστεί και όσοι αθλητές δεν είναι συνεπείς δεν θα επιχορηγούνται 

οποιαδήποτε ποσά. 

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

(i) Σχετικά με το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2010 

ύψους €1.700.000 (2009: €1.780.000).  Οι πραγματικές δαπάνες για το 2010 

ανήλθαν σε €1.688.828 (2009: €1.770.432).  

(ii) Τον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

εταιρεία για επιστημονική αξιολόγηση του ΕΣΥΑΑ. Όπως έχουμε 

επανειλημμένως επισημάνει, για αρκετές από τις συστάσεις της έρευνας δεν 

φαίνεται να λήφθηκαν αποφάσεις υλοποίησης ή όχι.  

 Η χρησιμοποίηση πόρων του Οργανισμού για την πραγματοποίηση τέτοιων 

ερευνών οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη οικονομική διαχείριση 

των πόρων του Οργανισμού, και η μη αξιολόγηση των πορισμάτων τους, καθιστά 

τέτοιες έρευνες περιττές, αφού επιβαρύνουν οικονομικά τον Οργανισμό και δεν 

εξυπηρετούν τον σκοπό τους. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ, έγινε προφορική 

ενημέρωση του Συμβουλίου για την εφαρμοσιμότητα των συστάσεων της έρευνας, 

αλλά δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις για αξιοποίηση της έρευνας.  

(iii) Συμβόλαια εργοδότησης. Τα συμβόλαια για τους επιθεωρητές συνεχίζουν να μην 

καθορίζουν ελάχιστες ώρες εργασίας και επισκέψεων.  Παρόλο που η φύση των 

καθηκόντων τους είναι τέτοια που δεν μπορεί να καθοριστεί ωράριο, εντούτοις η 

Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να αναφέρεται ο ελάχιστος αριθμός 

ωρών εργασίας και ο ελάχιστος αριθμός επισκέψεων. Ενώ σε απαντητική  

επιστολή δόθηκε διαβεβαίωση ότι θα ζητηθεί ο καθορισμός ελάχιστων ωρών 

εργασίας αυτό έγινε μόνο για τους υπεύθυνους αθλημάτων όπου έχει καθοριστεί η 
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πραγματοποίηση 18ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ στα συμβόλαια των 

επιθεωρητών γίνεται αναφορά για πραγματοποίηση τουλάχιστο 18 επισκέψεων 

τον μήνα, χωρίς αναφορά σε ώρες εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 

επιθεωρητές όσο και οι υπεύθυνοι αθλημάτων αμείβονται για 15,74 ώρες 

εβδομαδιαίως (68,46 τον μήνα), ενώ, από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στα 

παρουσιολόγια που τηρούνται και υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα, διαφάνηκε 

ότι μόνο ένα από τέσσερα άτομα εργάστηκε για 68,46 ώρες κατά τον μήνα 

Δεκέμβρη  2010.  

Με βάση τα πιο πάνω, δεν φαίνεται ότι τα παρουσιολόγια παρακολουθούνται 

για σκοπούς υπολογισμού της αμοιβής τους. 

(iv) Οδοιπορικά. Κατά τη συνεδρία του Δ.Σ., στις 23.11.2010, κατατέθηκε 

εισήγηση από τον  Γενικό Διευθυντή  προς τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Προσωπικού όπως τα οδοιπορικά των γυμναστών του ΕΣΥΑΑ παρέχονται 

από 1.9.2010 στην ίδια βάση που ακολουθείται για τους γυμναστές της 

Εθνικής Φρουράς, δηλαδή κατ΄ αποκοπή ποσό ύψους €137 μηνιαίως στον 

καθένα, πράγμα που εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε.  Ωστόσο: 

• Η παραχώρηση σε όλους του γυμναστές του ΕΣΥΑΑ τέτοιου ποσού δεν 

φαίνεται να δικαιολογείται λόγω των μειωμένων αποστάσεων που διανύουν 

ορισμένοι.  

• Δεν φαίνεται να έχει γίνει καμιά μελέτη για τον υπολογισμό του ποσού. 

• Κατά την παραχώρηση επιδομάτων πρέπει να γίνεται ανάλογη αποκοπή 

σύμφωνα με το  σύνολο  αδειών απουσίας του καθενός. Όπως έχουμε 

πληροφορηθεί δεν γίνεται καμιά αποκοπή από κανένα δικαιούχο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

ανταποκριθεί  θετικά στις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας. 

(δ) Πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής. Μέσα από το πρόγραμμα  αυτό, που 

λειτουργεί για πρώτη χρονιά το 2010, επιχορηγούνται όλοι οι αθλητικοί φορείς 

ειδικών αναγκών που εντάσσονται στο γενικό πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής, 

όπως π.χ. η Παραολυμπιακή Επιτροπή, Παραπληγικοί, Σύνδεσμοι Κωφών, 

Τυφλών, Πρόγραμμα Πρόληψης Ναρκωτικών, κ.ά. 
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Κατά το 2010 παραχωρήθηκαν σε αθλητικούς φορείς ειδικών αναγκών συνολικά 

€713.260, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που παραχωρήθηκαν ως 

χαριστικές παροχές σε ένα από τους αθλητές και τον προπονητή του για δύο 

συνολικά επιτυχίες τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, 

ύψους €169.480 και €34.172, αντίστοιχα.  Ο έλεγχος κατά το 2010 των 

επιχορηγήσεων των φορέων ειδικών αναγκών, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές 

αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, δεν ήταν 

ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα, το Δ.Σ., στο «Παρεμβατικό Πρόγραμμα για 

αντικανονική συμπεριφορά στο Γυμνάσιο των Λατσιών» τουλάχιστον αποφάσισε 

την 1.2.2011, ορθά κατά την άποψη μας, να ακυρώσει την επιχορήγηση του 

προγράμματος για το 2011, λόγω έλλειψης στοιχείων για τον τρόπο που 

δαπανήθηκε το ποσό που παραχωρήθηκε το 2010, που ανερχόταν σε €34.072, 

και λόγω του ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργούσε πάνω σε εθελοντική βάση.  Τα 

πιο πάνω αποτελούν καλή πρακτική ελέγχου που πρέπει να ακολουθείται σε όλες 

τις περιπτώσεις χορηγιών. 

Ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει τον έλεγχο και εποπτεία, ώστε να μπορεί 

να ικανοποιείται ότι πόροι που παραχωρούνται στους εν λόγω φορείς δαπανώνται 

για το σκοπό που προορίζονται.   Πριν την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης 

προς τους εν λόγω φορείς, θα πρέπει να τίθεται γραπτώς προς τον φορέα ότι η 

επιχορήγηση θα δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δέχεται να υπόκειται σε 

άνευ περιορισμού οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από τον Οργανισμό ή 

αντιπροσώπους του.  

12. Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής. 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας για τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 

2004, αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία της 

υποδομής για την εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών 

του 1995 (Κ.Δ.Π. 38/95) 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 

ό,τι αφορά στις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της όλης 

κατάστασης να είναι χρονοβόρος και δύσκολος.  Μετά που εγέρθηκε το θέμα από την 
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Υπηρεσία μας, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του, ωστόσο, παρά την 

αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε από τον Οργανισμό να επιληφθεί του όλου 

θέματος, η έλλειψη προσωπικού για τον τομέα αυτό δεν επέτρεψε στον Οργανισμό να 

προωθήσει γρήγορα διορθωτικά μέτρα. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, με τη 

στελέχωση του Τμήματος Ελέγχου των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής με τον διορισμό 

πέντε λειτουργών στη θέση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για την εποπτεία και τον 

έλεγχο των σχολών, από τον Σεπτέμβριο 2008, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση.  

Με την απόσπαση τριών από τους πέντε εν λόγω λειτουργούς, ένα σε κάθε γραφείο 

του Οργανισμού στην Επαρχία Λεμεσού (Ιανουάριος 2011), Λάρνακας (Ιούνιος 2010) 

και Πάφου (Ιούνιος 2010), αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι επισκέψεις σε σχολές 

γυμναστικής για έλεγχο και ενημέρωση των ιδιοκτητών. 

Επίσης, με την κωδικοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται για εξέταση των 

αιτήσεων  άδειας λειτουργίας των σχολών γυμναστικής από τον Οργανισμό,  η οποία 

αποτελεί μέρος των συστημάτων ποιότητας ISO που έχει εφαρμόσει ο Οργανισμός από 

30.11.2010, αναμένεται ότι θα υπάρξει βελτίωση στον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

και έκδοσης των αδειών λειτουργίας γυμναστηρίων και στην ανταπόκριση από τους 

ενδιαφερόμενους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του Νόμου.  

Ωστόσο, εξακολουθεί να παρατηρείται ακόμη μη ικανοποιητική ανταπόκριση από τις 

σχολές γυμναστικής για συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για 

εξασφάλιση της νενομισμένης άδειας λειτουργίας, ακόμη και όταν εκδόθηκε καταδικαστική 

απόφαση και επιβλήθηκε χρηματική ποινή από το Δικαστήριο στους παρανομούντες.  

Το Δ.Σ. σε συνεδρίες του  στις 17.3.2009 και 30.3.2010, αποφάσισε  να 

προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον όσων ιδιοκτητών ιδιωτικών 

γυμναστηρίων δεν υπέβαλαν ποτέ αίτηση στον Οργανισμό για εξασφάλιση άδειας 

λειτουργίας των ιδιωτικών γυμναστηρίων τους και των σχολών εκείνων των 

οποίων οι αιτήσεις για έκδοση άδειας απορρίπτονται από τον Οργανισμό. Όπως 

διαπιστώθηκε, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των υποθέσεων εναντίον όσων ιδιοκτητών 

ιδιωτικών γυμναστηρίων δεν συμμορφώθηκαν  με τις σχετικές διατάξεις  του 

Νόμου και  λήφθηκαν νομικά μέτρα εναντίον τους και τους επιβλήθηκε χρηματική 

ποινή από το Δικαστήριο, εντούτοις, πέραν του 50% από αυτούς, μετά από την 

καταδικαστική απόφαση εναντίον τους από το  Δικαστήριο, δεν ανταποκρίθηκαν 

για έκδοση άδειας λειτουργίας, είτε γιατί το χρηματικό πρόστιμο που τους 
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επιβλήθηκε από το Δικαστήριο δεν ήταν αποτρεπτικό, είτε γιατί αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη  πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής για το 

γυμναστήριο τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να τα λειτουργούν παράνομα 

χωρίς άδεια λειτουργίας.  Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός, με επιστολή του προς την 

Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 6.3.2009 και με 

επιστολή του προς τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερ. 

7.1.2010, έθεσε θέμα για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, ώστε να βοηθήσει στην νομιμοποίηση 

αρκετών σχολών γυμναστικής που  λειτουργούν παράνομα, χωρίς, ωστόσο, όπως 

έχουμε πληροφορηθεί, να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε  εξέλιξη για ρύθμιση του 

θέματος αυτού.    

Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην επανέκδοση της άδειας από τις σχολές που 

είχαν εγκριθεί και η άδεια τους έληξε, η οποία οφείλεται κυρίως στη καθυστέρηση που 

παρατηρείται για εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του κράτους, όπως υγειονομικού ελέγχου και πυρασφάλειας. Η Υπηρεσία μας 

αναμένει ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις προσπάθειές του μέχρι την επίλυση των πιο 

πάνω προβλημάτων. 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής.  Μέχρι τις 12.4.2011, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 404 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

Γυμναστήρια που διαθέτουν άδεια εν ισχύι   29 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας  12 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας  5 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  74 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν   36 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων  63 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν  84 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας   27 

Γυμναστήρια που λειτουργούν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για 
εξασφάλιση άδειας   74 

  404 
 

(β) Γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύμφωνα με γνωμάτευση 

του νομικού συμβούλου του Οργανισμού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 



 - 44 - 

Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυμναστήρια  που 

βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το Δ.Σ. με απόφασή του 

ημερ. 7.3.2006. 

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω κατάλογος συμπεριλαμβάνει 96 γυμναστήρια που 

λειτουργούν σε ξενοδοχεία από τα οποία μόνο 2 έχουν άδεια εν ισχύι.  

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

131 υποθέσεις στο νομικό σύμβουλο, εκ των οποίων οι 63 έχουν εκδικασθεί, οι 39 

είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 24 είναι στη διαδικασία  έκδοσης και επίδοσης 

της κλήσης και 5 αποσύρθηκαν, επειδή οι εν λόγω σχολές, στο μεταξύ, 

εξασφάλισαν  τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

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. 

(δ) Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου αδειών 

λειτουργίας, οι Κανονισμοί προνοούν την τήρηση μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται, 

μετά από αίτησή 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 439 άτομα, από τα 

οποία τα 346 έχουν εγκριθεί, οι 48 έχουν απορριφθεί ενώ οι 45 εξακολουθούν να 

είναι υπό εξέταση. 

(ε) Αποφάσεις Δ.Σ. για τροποποίηση των Κανονισμών.  Επιπρόσθετα, 

εξακολουθεί να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, τα οποία το Δ.Σ. του Οργανισμού 

σε συνεδρία του στις 31.7.2008, αποφάσισε την προώθηση τους: 

• Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 

1995, όσο αφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης υγειονομικού 

πιστοποιητικού για τη λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων. 

• Τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε κάθε σχολή να έχει τη 

δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών και κάθε γυμναστής/εκπαιδευτής να 

κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό.   

• Τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε να δίνεται σαφής ορισμός 

της σχολής γυμναστικής, μηχανήματα γυμναστικής και παρεχομένων 
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υπηρεσιών, επειδή, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει ασάφεια για αρκετές 

μονάδες, όπως π.χ. κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, στούντιο 

πιλάτες κ.ά.. 

Επισημαίνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας το συντομότερο 

δυνατό, ώστε αυτή να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και τον τρόπο λειτουργίας 

των σχολών γυμναστικής.  

Επιπλέον, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η εξέταση του ενδεχομένου 

όπως οι χρηματικές ποινές που συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς 

αναθεωρηθούν προς τα πάνω, ώστε το ύψος τους σε περίπτωση λήψης 

δικαστικών μέτρων, να καταστεί αποτρεπτικός παράγοντας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει θέσει ως 

στόχο του, την τροποποίηση των Κανονισμών εντός του 2011 με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. 

13. Ενοίκιο ΟΠΑΠ.  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τον όρο 6(β) του ενοικιαστηρίου 

εγγράφου μεταξύ του Οργανισμού και του ΟΠΑΠ, ο Οργανισμός έπρεπε να 

ρυθμίσει το ενοίκιο μέχρι τις 31.7.2010 που καταβαλλόταν στον Οργανισμό και να 

το καθορίσει με νέα συμφωνία. Μέχρι το τέλος του ελέγχου δεν λήφθηκε καμία 

απόφαση από το Δ.Σ. για το ύψος του ενοικίου. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός 

ζήτησε εκτίμηση της αγοραίας τιμής του ενοικίου από ιδιώτες συμβούλους, οι 

οποίοι εκτιμούν ότι το ενοίκιο πρέπει να καθοριστεί στα €19.000 μηνιαίως (τρέχον 

ενοίκιο €10.500 μηνιαίως). Αναφέρεται σχετικά ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να 

ζητήσει και τη συνδρομή της Επαρχιακής Επιτροπής Καθορισμού Ενοικίου.    

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  θα σταλεί επιστολή και στην 

Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισμού Ενοικίου και θα της ζητηθεί και γραπτώς η 

άποψή της και ότι στη συνέχεια το θέμα θα επανέλθει στο Δ.Σ. για λήψη 

απόφασης. 

14. Θέματα προσφορών και συμβολαίων. 

(α) Ανέγερση Νέου Διεθνούς Σκοπευτηρίου στη Λάρνακα. Το ποσό 

συμβολαίου ανέρχεται στα €2.273.700 συν Φ.Π.Α. και οι ημερομηνίες έναρξης και 

συμπλήρωσης του έργου είναι οι 25.8.2009 και 24.8.2010, αντίστοιχα. Στην 
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Έκθεση μας για το 2009 αναφέραμε ότι από έλεγχο που έγινε τον Μάρτιο 2010 

στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Μάρτιο 2005 την απευθείας 

ανάθεση της μελέτης του έργου σε συγκεκριμένο Μελετητή, επειδή αυτός 

ετοίμασε τα προσχέδια χωρίς αμοιβή, μετά από ανάθεση από το Σκοπευτικό 

Όμιλο Λάρνακας (ΣΚΟΛ) με επίκληση την εξοικονόμηση χρόνου. 

Παρατηρήσαμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία θα έπρεπε ο Οργανισμός να 

προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την επιλογή Μελετητικού Γραφείου αντί 

να γίνει απευθείας ανάθεση και ότι το θέμα εξοικονόμησης χρόνου τελικά δεν 

ίσχυσε, αφού η μελέτη οριστικοποιήθηκε 3,5 χρόνια μετά την αρχική 

απόφαση. Σημειώνεται ότι εν τέλει ο Μελετητής αμείβεται με ποσοστό 5,5% 

επί της αρχικά εκτιμημένης αξίας (€1.708.601 ή £1.000.000).  

-  Η ομάδα των Συμβούλων Μελετητών αξιολόγησε λανθασμένα στο στάδιο 

της μελέτης τις ποσότητες των εκσκαφών και επιχωματώσεων, με 

αποτέλεσμα οι συνολικές ποσότητες στο δελτίο ποσοτήτων του συμβολαίου 

να είναι κατά 14,8% και 50% αντίστοιχα μικρότερες των πραγματικών. Για τις 

διαφορές αυτές προκύπτει ένα επιπλέον κόστος €97.260. Ωστόσο οι 

προσθαφαιρέσεις που έγιναν σε όλο το έργο δημιούργησαν επιπλέον κόστος 

ύψους €30.939, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού. 

- Το έργο παραλήφθηκε στις 15.10.2010, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. 

-  Ο Μελετητής εισηγήθηκε τον Οκτώβριο 2009 την αλλαγή των προδιαγραφών 

του δρόμου των γηπέδων, έναντι σοβαρής επιπλέον δαπάνης. Στη συνέχεια 

ο ΣΚΟΛ ζήτησε την έγκριση από τον Κ.Ο.Α. για εκτέλεση της πιο πάνω 

εργασίας, όπως και αρκετών άλλων. Παρατηρήσαμε ότι αν οι εργασίες 

εγκριθούν από τον Οργανισμό, θα επιφέρουν ένα σημαντικό επιπλέον 

κόστος στον προϋπολογισμό του έργου και ενδεχόμενη απαίτηση από τον 

Εργολάβο για παράταση χρόνου και οικονομικές αποζημιώσεις. 

 Από νέο έλεγχο του έργου, τον Μάρτιο 2011 διαπιστώθηκε ότι τελικά, μετά 

από πιέσεις του ΣΚΟΛ και της Διεθνούς Σκοπευτικής Ομοσπονδίας (ISSF), ο 

Οργανισμός κατέληξε σε συμφωνία με τον Εργολάβο του έργου (υπογραφή 

14.1.2011), μετά από διαπραγμάτευση, για εκτέλεση των πιο πάνω 

εργασιών, το κόστος των οποίων υπολογίστηκε στα €147.445. Στη 



 - 47 - 

συμφωνία περιλήφθηκαν επίσης και άλλες εργασίες προνοητικών ποσών, 

επειδή ο Μελετητής καθυστέρησε να ετοιμάσει κατάλληλα έγγραφα. Το 

συνολικό ποσό της συμπληρωματικής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ 

Κ.Ο.Α. και Εργολάβου ανήλθε στα €296.528 (ποσά €147.445, €30.939 και 

προνοητικά ποσά) συν €85.000 ως αποζημίωση για τα προκαταρκτικά έξοδα 

του Εργολάβου. Το ποσό των €85.000 περιλαμβάνει τα επιμέρους ποσά των 

€30.000, που είναι ο χρόνος καθυστέρησης από 15.10.2010 (προσωρινή 

παραλαβή έργου) μέχρι 14.1.2011 (υπογραφή συμπληρωματικής 

συμφωνίας), και €55.000 (5,5 μήνες διάρκεια εκτέλεσης των επιπλέον 

εργασιών της συμπληρωματικής συμφωνίας). Παρατηρήσαμε ότι ενώ στο 

στάδιο της μελέτης, αφαιρέθηκαν κάποιες εργασίες με σκοπό τη μείωση του 

κόστους του έργου, τελικά οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη 

συμπληρωματική συμφωνία αφορούν κατά κύριο λόγο εκείνες τις εργασίες.  

(β) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ. Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που είναι 

εγγεγραμμένη επ’ ονόματι της Αρχιεπισκοπής, η οποία στον τίτλο ιδιοκτησίας 

αναφέρεται ως Επίτροπος Εμπιστεύματος του ΓΣΠ και της Ευγενίας Α. Θεοδότου. 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ εργολάβου και ΓΣΠ, με βάση 

ποσά προνοίας, το έργο θα κόστιζε £1.475.000 (€2.520.187) και θα το 

επιχορηγούσε εξ ολοκλήρου ο Οργανισμός. Στο έργο, το οποίο έπρεπε να 

συμπληρωθεί τον Απρίλιο 2004, διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση πέραν των 

30 μηνών, ο προϋπολογισμός του υπερέβη τα £2 εκ. (€3,417 εκ.) + Φ.Π.Α., ενώ ο 

Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις πέραν των £600.000 (€1.025.161). Μέχρι το 

Δεκέμβριο 2007, ο Κ.Ο.Α. επιχορήγησε το έργο με το ποσό των περίπου 

£1.778.000 (€3.037.893). 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), αφού προχώρησε στη διερεύνηση 

των δυνατοτήτων ανάπτυξης/αξιοποίησης του έργου από τον ιδιωτικό τομέα, 

χωρίς όμως να υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον, υπέβαλε πρόταση και το 

Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), σε συνεδρία του στις 4.7.2007, αποφάσισε να 

εγκρίνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωση της 

Κυβέρνησης, την ανάθεση της διαχείρισης του έργου των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ, 

στην παρούσα του κατάσταση, στον ΓΣΠ. Ενέκρινε επίσης τη διάθεση ποσού 

ύψους £356.418 (€608.976), το οποίο αφορά στη συμπλήρωση του έργου χωρίς 
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τους διαχωρισμούς του δεύτερου ορόφου, από τον προϋπολογισμό του Κ.Ο.Α.. 

Το ποσό των £356.418 (€608.976) καταβλήθηκε στον ΓΣΠ το 2007. 

Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τον Εργολάβο (μέχρι 

15.7.2005, £532.169 ή €909.265), τον Υπεργολάβο των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων (μέχρι 28.2.2005 £75.166 ή €128.429) και τον Υπεργολάβο των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (μέχρι 15.10.2006 £272.076 ή €464.869).  

Σύμφωνα με τη θέση της Υπηρεσίας μας, την οποία αποδέχτηκε ο Οργανισμός, 

επειδή τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης είναι ο Εργολάβος και ο ΓΣΠ ως 

Εργοδότης, την ευθύνη της διαχείρισης της σύμβασης, περιλαμβανομένης της 

διευθέτησης των απαιτήσεων του Εργολάβου, έχει ο ΓΣΠ. Ως εκ τούτου δεν 

ενδείκνυται οποιαδήποτε ανάμιξη του Κ.Ο.Α. σε θέματα διαχείρισης της σύμβασης 

και των απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Το ΥΠΠ με επιστολή του ημερομηνίας 15.10.2007 ζήτησε από τον Οργανισμό 

άμεση πληροφόρηση για τυχόν ευθύνες για το θέμα των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ. 

Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε στις 6.5.2008 όπως διεξαχθεί έρευνα για το 

θέμα από το Νομικό του Σύμβουλο. Στις 8.6.2010 το Δ.Σ. του Οργανισμού 

αποφάσισε όπως ο Γενικός Διευθυντής ολοκληρώσει την συγκέντρωση των 

στοιχείων για μελέτη και επεξεργασία από το Νομικό Σύμβουλο. Μέχρι τις 

9.9.2010 τα στοιχεία παραδόθηκαν στο Νομικό Σύμβουλο. Μέχρι τον Μάρτιο 

2011, το θέμα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

(γ) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό. 

(i) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό – Μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις.  Όπως ανέφερα στην Έκθεσή μας για το 2006, από επιτόπιο 

έλεγχο των εργασιών και μελέτη των προνοιών του συμβολαίου που διεξήχθη 

το Νοέμβριο 2005, διαπιστώθηκε ότι τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των 

περισσότερων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων που είχαν εγκατασταθεί, και 

τα οποία καθορίζουν ουσιαστικά το μέγεθος και κατ’ επέκταση την αξία τους, 

διέφεραν σημαντικά σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο συμβόλαιο.  Επειδή οι 

εξηγήσεις που έδωσαν τον Ιούλιο 2006 και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο 2007 

οι σύμβουλοι μελετητές για τις αλλαγές που είχαν κάνει/εγκρίνει αναφορικά με 

τον πιο πάνω εξοπλισμό δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, το Νοέμβριο 2008 

ενημερώθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού, και τα θέματα που 
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εγέρθηκαν από την Υπηρεσία μας και υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό, 

περιλήφθηκαν ως μέρος του αντικειμένου της ανταπαίτησης που 

καταχωρίστηκε εναντίον των συμβούλων του έργου, στη διαδικασία διαιτησίας 

που είχε ξεκινήσει μεταξύ του Οργανισμού και των συμβούλων. 

Τον Οκτώβριο 2010, σε επιτόπου συνάντηση εκπροσώπων της Υπηρεσίας 

μας, του Οργανισμού, των συμβούλων, του κυρίως εργολάβου και του 

υπεργολάβου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβεβαιώθηκε ότι οι 

κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που είχαν εγκατασταθεί, ήταν μικρότερου 

μεγέθους και συνολικής δυναμικότητας από τις προβλεπόμενες στο 

συμβόλαιο. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε στον Οργανισμό 

όπως η διαφορά κόστους της πιο πάνω αλλαγής, καθώς και άλλων δύο 

(λέβητα και κυλίνδρου ζεστού νερού), οι οποίες είχαν εγκριθεί από τους 

συμβούλους χωρίς την συγκατάθεση του Οργανισμού, ανακτηθεί είτε από 

τον εργολάβο κατά την ετοιμασία του τελικού λογαριασμού είτε από τους 

συμβούλους του έργου, εφόσον αναλάμβαναν την ευθύνη. Σημειώνεται ότι η 

διαφορά στο κόστος εξ αιτίας των πιο πάνω αλλαγών, εκτιμήθηκε από την 

Υπηρεσία μας ότι ανερχόταν στο ποσό των €43.591, το οποίο θα έπρεπε να 

αφαιρεθεί είτε από το ποσό που οφειλόταν στους συμβούλους είτε από το 

ποσόν που οφειλόταν στον εργολάβο. 

Τον Ιανουάριο 2011 ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού μάς 

πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός, στα πλαίσια της διαιτησίας που βρισκόταν 

σε εξέλιξη με τους συμβούλους, θα συμπεριλάβει και την απαίτηση του για το 

πιο πάνω ποσό. 

(ii) Απαιτήσεις ιδιωτών μελετητών. Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις και από 

τους ιδιώτες μελετητές για αναπροσαρμογή της πληρωμής τους επί του 

τελικού κατασκευαστικού κόστους του έργου (£8.352.851 συν Φ.Π.Α., 

περιλαμβανομένων των διορισμένων υπεργολαβιών, ή €14.271.694) αντί επί 

της εκτιμημένης δαπάνης (£4,5 εκ. ± 20% ή €7,69 εκ. ± 20% ), όπως 

προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και των συμβούλων. Η 

Υπηρεσία μας συμφώνησε το Φεβρουάριο 2006 με τη θέση του Οργανισμού 

όπως η αμοιβή των συμβούλων υπολογιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

σύμβασης. Ο Οργανισμός δεν έχει αποδεχθεί τις απαιτήσεις των συμβούλων 

και το θέμα παραπέμφθηκε τον Απρίλιο 2006 σε διαιτησία. 
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 Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης στις 21.11.2008 το διορισμό ad hoc Επιτροπής 

εντός του Οργανισμού για το χειρισμό του θέματος των οικονομικών 

απαιτήσεων των μελετητών, οι οποίες ανέρχονται στις £542.278 (€926.537). 

Σε μια νεότερη εξέλιξη, στις 5.11.2009 το Δ.Σ. αποφάσισε να διορίσει 

διαπραγματευτική ομάδα και/ή ad hoc Επιτροπή χειρισμού και εποπτείας της 

όλης διαδικασίας της διαιτησίας.  

   Με επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερομηνίας 26.10.2010, παρατηρήσαμε 

ότι η διεκπεραίωση της διαιτησίας εκκρεμεί αδικαιολόγητα, με ευθύνη και του 

Οργανισμού, γεγονός που κατά την άποψη μας θα αποβεί εις βάρος των 

συμφερόντων του. Ως εκ τούτου ζητήσαμε πληροφόρηση για το ποίοι 

ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή και τις ενέργειες του Οργανισμού για 

τη διαφύλαξη των συμφερόντων του. 

   Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού μάς ενημέρωσε τον Νοέμβριο 2010 ότι 

θα μας δοθεί πλήρης ενημέρωση για το όλο θέμα εντός 6 μηνών. 

   Μέχρι τον Μάρτιο 2011 η διαιτησία βρισκόταν σε εξέλιξη, με μόνη 

διαφοροποίηση ότι πρώτα θα καταβαλλόταν προσπάθεια για φιλικό 

διακανονισμό μεταξύ Κ.Ο.Α. και ιδιωτών μελετητών. Σε περίπτωση που τα 

δύο μέρη δεν κατέληγαν, η διαδικασία τής διαιτησίας θα συνεχιζόταν. 

(δ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 
Κέντρου στη Λευκωσία - Προβλήματα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του 
συμβολαίου.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, η μελέτη και επίβλεψη 

του οποίου έγινε από τον Οργανισμό, παρατηρήθηκαν αρκετά προβλήματα που 

επηρέασαν σημαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο 

τελικά παραλήφθηκε τον Μάρτιο 2004 ενώ ο Εργολάβος απαίτησε αποζημίωση 

περίπου £617.000 (€1.054.207) για το συνολικό χρόνο καθυστέρησης του έργου. 

Επειδή καθυστέρησε η εξέταση και έγκριση του τελικού λογαριασμού και της 

αποζημίωσης από τον Οργανισμό, ο Εργολάβος προχώρησε με καταχώριση 

αγωγής στο δικαστήριο, διεκδικώντας συνολικές αποζημιώσεις πέραν του £1 εκ. 

(€1,71 εκ.). 

Ο Οργανισμός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις μας, μας πληροφόρησε ότι 

στο μέλλον την ετοιμασία μελετών θα την αναθέτει σε ιδιώτες συμβούλους, οι 
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οποίοι θα ετοιμάζουν τις μελέτες και έρευνες, και οι οποίες θα προηγούνται των 

προκηρύξεων των διαγωνισμών για τα έργα. 

Τον Νοέμβριο 2008 ο Οργανισμός ανέθεσε σε Σύμβουλο την αξιολόγηση των 

απαιτήσεων του Εργολάβου και την υποβολή έκθεσης για το θέμα. Η έκθεση του 

Συμβούλου υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2009, και ο Οργανισμός με βάση αυτή 

ξεκίνησε διαπραγμάτευση με τον Εργολάβο για σκοπούς συμβιβασμού, τόσο για 

τον τελικό λογαριασμό όσο και για τις οικονομικές του απαιτήσεις. Επειδή η 

διαπραγμάτευση αυτή δεν κατέληξε σε οποιαδήποτε συμφωνία, ο Εργολάβος 

δήλωσε σε συνάντηση στον Οργανισμό την 9.11.2009 ότι θα προχωρήσει μέσω 

της νομικής οδού για διεκδίκηση των απαιτήσεων του. Μέχρι τον Μάρτιο 2011 δεν 

υπήρξε περαιτέρω εξέλιξη στο θέμα αυτό.  

Στην πιο πάνω έκθεση του Συμβούλου εντοπίζονται ευθύνες και παραλείψεις στη 

διαχείριση του έργου, οι κυριότερες των οποίων επισημάνθηκαν σε επιστολή της 

Υπηρεσίας μας προς τον Οργανισμό, ημερομηνίας 4.5.2009. Με βάση την 

επιστολή αυτή, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού έθεσε το θέμα ενώπιον του 

Δ.Σ., το οποίο αποφάσισε στις 25.6.2009 όπως ζητηθεί από τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού να διορίσει ερευνώντα Λειτουργό για το θέμα απόδοσης 

ευθυνών, η έρευνα του οποίου να αρχίσει μετά το διακανονισμό των απαιτήσεων 

του Εργολάβου. Μέχρι τον Μάρτιο 2011, το θέμα βρισκόταν σε εκκρεμότητα. Η 

Υπηρεσία μας ζήτησε ήδη από τον Μάρτιο 2010 όπως το Δ.Σ. του Οργανισμού 

προχωρήσει με τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες για την περαιτέρω 

εξέλιξη του θέματος. 

(ε) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό – 
Απαιτήσεις Εργολάβου. Το ποσό συμβολαίου του έργου ανέρχεται στις £3.275.000 

(€5.595.670) και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης είναι οι 4.1.2001 και 3.1.2003, 

αντίστοιχα. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε σταδιακά από τις 5.7.2004 

μέχρι τις 2.3.2005. Από έλεγχο που έγινε τον Απρίλιο 2009 παρατηρήθηκε μεγάλη 

καθυστέρηση στη συμπλήρωση του έργου, η οποία λόγω των τμηματικών 

παραλαβών που έγιναν κυμαίνεται από 18 μέχρι 26 μήνες. Αυτή οφείλεται κυρίως 

στον Εργολάβο, όπως επίσης στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στον Εργοδότη 

(επιπλέον εργασίες, καθυστέρηση στην πληρωμή εκδοθέντων πιστοποιητικών 

πληρωμής). Παρατηρήσαμε ότι το θέμα διευθέτησης του χρόνου καθυστέρησης 

αφέθηκε, για διάφορους λόγους, ουσιαστικά στο στάδιο του τελικού λογαριασμού, με 
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αποτέλεσμα την υποβολή υπέρογκης απαίτησης από τον Εργολάβο και 

προσπάθειας κάλυψης της πολύ μεγάλης δικής του αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

Συγκεκριμένα υπέβαλε απαίτηση λόγω της καθυστέρησης, ύψους £797.949,38 

(€1.363.377), μη περιλαμβανομένων χρηματοδοτικών εξόδων και τόκων 

υπερημερίας. Επιπλέον υποβλήθηκε απαίτηση ύψους £37.048,29 (€63.300) από το 

διορισμένο υπεργολάβο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και από το 

διορισμένο υπεργολάβο μηχανολογικών εργασιών.  

Τον Ιούνιο 2010 ο Οργανισμός μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας και ότι το Δ.Σ. αποφάσισε και ενέκρινε τον τελικό λογαριασμό 

του έργου, αποκόπτοντας την ποινική ρήτρα (€303.704 ή £177.750) που 

εισηγείται ο επιμετρητής του έργου. Στον τελικό λογαριασμό περιλαμβάνεται ποσό 

€55.418 ή £32.435 ως αποζημίωση στον Εργολάβο για τόκους από τη μη έγκαιρη 

αποπληρωμή των ενδιάμεσων διατακτικών πληρωμής. Ο Εργολάβος του έργου 

ζήτησε με επιστολή του, ημερομηνίας 21.6.2010, την επίλυση της διαφοράς μέσω 

διαιτησίας, σε σχέση με την καθυστέρηση και την οικονομική του απαίτηση 

(€1.363.377 ή £797.949,38). Το Δ.Σ. επικύρωσε στις 9.12.2010 την παραπομπή 

του θέματος σε διαιτησία. 

(στ) Κριτήρια Επιχορήγησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Α.Ε.). Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε τον Μάρτιο 2011 σε έργα Φορέων/Σωματείων 

που επιχορηγούνται από τον Οργανισμό, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου τα 

Κ.Ε.Α.Ε. παρακάμπτονται με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης και συγχρόνως να επιβαρύνεται αδικαιολόγητα ο Οργανισμός. Πιο 

κάτω παραθέτονται οι πιο σημαντικές περιπτώσεις με τις παρατηρήσεις μας: 

(i) Επέκταση – συντήρηση – ανακαίνιση του γηπέδου Δόξας Κατωκοπιάς. 
Το Δ.Σ. του Οργανισμού με το δικαιολογητικό ότι το Σωματείο είναι προσφυγικό 

και δικαιούται επιχορήγηση με ποσοστό 80% και ότι τα ποσά των Κ.Ε.Α.Ε. δεν 

ανταποκρίνονται στα σημερινά οικονομικά δεδομένα, αποφάσισε στις 2.3.2010 

την έγκριση καθ’ υπέρβαση συνολικής επιχορήγησης ύψους €897.111 αντί 

€681.335 που προκύπτει με βάση τα κριτήρια συν ποσό €26.913 για την 

αμοιβή των Μελετητών του έργου. Ενώ το Σωματείο δεσμεύθηκε να 

χρηματοδοτήσει το δικό του μερίδιο, ίσο με €253.944 συν όλο το Φ.Π.Α., 

δηλαδή ένα συνολικό ποσό €398.506, μέχρι τον Μάρτιο 2011 δεν μπόρεσε να 

υποβάλει τραπεζική εγγύηση στον Οργανισμό για το ποσό αυτό, με 
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αποτέλεσμα να παρατείνεται συνεχώς η ισχύς των προσφορών που ζητήθηκαν 

για την εκτέλεση του έργου. Παρατηρήσαμε αφενός ότι το ποσό των €681.335 

καθορίστηκε με βάση το ποσοστό 80% που εφαρμόζεται για προσφυγικά 

Σωματεία και αφετέρου ότι το επιχείρημα ότι τα ποσά των Κ.Ε.Α.Ε. δεν 

ανταποκρίνονται στα σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι διάτρητο αφού αυτά 

είναι τα ισχύοντα κριτήρια για όλους.  

(ii) Επιχορήγηση αναβάθμισης Κοινοτικού Γηπέδου Κυπερούντας. Με 

παλαιότερες αποφάσεις (2006) του Δ.Σ. επιχορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση η 

αναβάθμιση του γηπέδου του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας (ΚΣΚ) με 

ποσά €538.961 και €33.728 για την αμοιβή των Μελετητών αντί €200.624 

και €5.843, αντίστοιχα, που προκύπτουν με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια. 

Μεταγενέστερα η Κοινότητα υπέβαλε στον Οργανισμό τρεις διαδοχικές 

εκθέσεις κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 για τη συμπλήρωση της 

αναβάθμισης του σταδίου, με αδικαιολόγητη αύξηση της εκτιμημένης 

δαπάνης από €1.675.000 (2007) σε €3.637.099 (27.5.2009) συν Φ.Π.Α.. Το 

Δ.Σ. με το δικαιολογητικό ότι τα ποσά των Κ.Ε.Α.Ε. δεν ανταποκρίνονται στα 

σημερινά οικονομικά δεδομένα και ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στα 

ορεινά έχουν αυξημένο κόστος αποφάσισε στις 20.10.2009 την έγκριση καθ’ 

υπέρβαση συνολικής επιχορήγησης ύψους €1.700.000 αντί €916.300 που 

προκύπτει με βάση τα κριτήρια συν επιπλέον ποσό €22.827 για την αμοιβή 

των Μελετητών του έργου, λόγω του αυξημένου ποσού της επιχορήγησης. Η 

Κοινότητα θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό (€600.000). Δηλαδή η συνολική 

υπέρβαση για τις δύο αποφάσεις του Δ.Σ., είναι €1.122.037. Παρατηρήσαμε 

ότι το επιχείρημα ότι τα ποσά των Κ.Ε.Α.Ε. δεν ανταποκρίνονται στα 

σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι διάτρητο αφού σήμερα αυτά είναι τα 

ισχύοντα κριτήρια για όλους. 

Με βάση τα πιο πάνω ευρήματα μας, εισηγηθήκαμε ότι ο Οργανισμός θα 

πρέπει να προχωρήσει με την έγκριση κανόνων και χρονοδιαγραμμάτων 

όσον αφορά την επιχορήγηση Φορέων/Σωματείων ώστε να επιτυγχάνονται 

έγκαιρα και δίκαια οι σκοποί των επιχορηγήσεων και παράλληλα να 

επιτυγχάνεται ορθολογιστική υλοποίηση των προϋπολογισμών του. Επίσης, 

υποδείξαμε ότι θα πρέπει να τηρείται μητρώο στο οποίο να φαίνονται οι 

περιπτώσεις και τα ποσά των επιχορηγήσεων για κάθε Φορέα/Σωματείο 
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ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο ορισμένα από αυτά να επιχορηγούνται 

επανειλημμένα.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού απαντώντας στις παρατηρήσεις μας, μας 

πληροφόρησε ότι όντως υπάρχουν υπερβάσεις κριτηρίων. Σε κάποιες 

περιπτώσεις που κατά την άποψη του Δ.Σ., αφού μελέτησε μία σειρά 

δεδομένων, όπως άμεσες αγωνιστικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες διαφόρων 

περιοχών κ.ά., αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά πέραν των κριτηρίων 

καθώς θεωρείτο δικαιολογημένο. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι μέσα στα 

πλαίσια αυτά έχουν δοθεί οδηγίες στην Υπηρεσία για την ετοιμασία νέων 

κριτηρίων που να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Ήδη η 

Υπηρεσία έχει ετοιμάσει τα νέα κριτήρια και είναι ενώπιον του Δ.Σ. για 

εξέταση και έγκριση της τελικής τους μορφής. 

(ζ) Πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον Κ.Ο.Α. για τοποθέτηση 
συνθετικού χορτοτάπητα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το Δ.Σ. αποφάσισε στις 

31.3.2009 ως θέμα πολιτικής να προχωρήσει στη στήριξη Δημοσίων Αρχών και 

Σωματείων για τη δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων με συνθετικό 

χορτοτάπητα. Συγκεκριμένα ενέκρινε 6 γήπεδα, από ένα στους Δήμους Λεμεσού, 

Δερύνειας, Αθηένου, Πάφου, Αγλαντζιάς και Λάρνακας, με ποσό μέχρι €200.000 

για τον χορτοτάπητα, €21.250 για ηλεκτροφωτισμό και €10.000 για περίφραξη, 

δηλαδή συνολικά μέχρι €231.250 για κάθε γήπεδο και συνολική δαπάνη 

€1.387.500. Με επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 12.4.2011, υποδείξαμε τις 

ακόλουθες αποκλίσεις στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος: 

(i) Ορφέας Αθηένου (για Δήμο Αθηένου): Ο διαγωνισμός αναβάθμισης του 

γηπέδου ποδοσφαίρου του Σωματείου κατακυρώθηκε για το ποσό των 

€614.000 συν Φ.Π.Α.. Μετά από συνάντηση του Σωματείου με τον Κ.Ο.Α. 

στις 5.10.2009, με το δικαιολογητικό ότι το γήπεδο είναι αγωνιστικό και 

βρίσκεται σε ακριτική περιοχή, έγινε εισήγηση στο Δ.Σ. για διαφοροποίηση 

της επιχορήγησης από €231.250 σε €352.763,25 (€221.250 για 

χορτοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό, 65% επί του πραγματικού ποσού της 

περίφραξης, 100% επί του πραγματικού ποσού των χωματουργικών, €8.500 

για την κατασκευή δεξαμενής νερού και 50% του πραγματικού κόστους για 

την αμοιβή των Μελετητών), ποσό που τελικά εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 

26.10.2009. Παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός ενημέρωσε γραπτώς στις 
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27.3.2009 τους ενδιαφερόμενους Δήμους ότι η αμοιβή των Μελετητών θα 

βαρύνει τους Δήμους. Πέραν των πιο πάνω, το Σωματείο αιτήθηκε γραπτώς 

(5.10.2009) επιπλέον ποσό €117.000 λόγω ισχυριζόμενης αύξησης του 

ποσού των χωματουργικών, με το δικαιολογητικό ότι εκ παραδρομής 

σημαντικό μέρος τους περιλήφθηκε ως εργασία του χορτοτάπητα αντί των 

χωματουργικών/εργασιών υποδομής γηπέδου. Επειδή με βάση την άποψη 

του Δ.Σ., ημερ. 26.10.2009, τα χωματουργικά επιχορηγούνται πλήρως ενώ ο 

χορτοτάπητας μέχρι το όριο των €200.000, η Υπηρεσία μας σημείωσε ότι 

θεωρεί την διαφοροποίηση αυτή ως πλασματική, που σκοπό έχει την 

αύξηση της επιχορήγησης κατά €117.000. Τελικά το Δ.Σ. ενέκρινε την 

αύξηση της επιχορήγησης προς το Σωματείο, από €352.763,25 (26.10.2009) 

σε €469.763,25 (29.10.2009). Μέχρι τον Απρίλιο 2011 ο Οργανισμός 

πλήρωσε το ποσό των €446.607,33.  

(ii) Αναγέννηση Δερύνειας (για Δήμο Δερύνειας): Ο διαγωνισμός 

αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Σωματείου κατακυρώθηκε για 

το ποσό των €524.000 συν Φ.Π.Α.. Μετά από συνάντηση του Σωματείου με 

τον Κ.Ο.Α. στις 5.10.2009, με το δικαιολογητικό ότι το γήπεδο είναι 

αγωνιστικό και βρίσκεται σε ακριτική περιοχή, έγινε εισήγηση στο Δ.Σ. για 

διαφοροποίηση της επιχορήγησης από €231.250 σε €379.565,50 (ίδια 

κριτήρια με Ορφέα Αθηένου), ποσό που τελικά εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 

26.10.2009. Παρατηρήσαμε ότι επειδή ο εργολάβος για τα γήπεδα του 

Ορφέα Αθηένου και της Αναγέννησης Δερύνειας είναι ο ίδιος και ο οποίος 

στο ποσό της προσφοράς του περιέλαβε και 12μηνη συντήρηση των 

χορτοταπήτων την οποία ο Οργανισμός δεν επιχορηγεί, θα πρέπει να 

αφαιρεθεί από τα τελικά ποσά των επιχορηγήσεων το αντίστοιχο ποσό. 

Μέχρι τον Απρίλιο 2011 ο Οργανισμός πλήρωσε το ποσό των €319.260,30.  

(iii) Δήμος Λεμεσού (γήπεδο στην Οδό Βερσαλλιών): O διαγωνισμός για το 

έργο κατακυρώθηκε για το ποσό των €340.000 συν Φ.Π.Α.. Παρόλο ότι ο 

Δήμος δικαιούται να επιχορηγηθεί με ποσό €210.000 (χορτοτάπητας και 

ηλεκτροφωτισμός), το Δ.Σ. ενέκρινε στις 12.1.2010 συνολικό ποσό 

επιχορήγησης €242.801 (χορτοτάπητας, ηλεκτροφωτισμός, βελτιωτικές 

εργασίες των εγκαταστάσεων του γηπέδου) συν €36.420,15 για το Φ.Π.Α., 
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με την αιτιολογία ότι ο Δήμος δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε 

επιστροφή του Φ.Π.Α..  

(iv) Δήμος Λεμεσού (γήπεδο στην Οδό Σπερχειού): Με βάση την απόφαση 

πολιτικής της 31.3.2009 ο Δήμος Λεμεσού επιχορηγήθηκε για τη δημιουργία 

μόνο ενός γηπέδου με συνθετικό χορτοτάπητα, αυτού στην Οδό Βερσαλλιών. 

Αργότερα ο Δήμος υπέβαλε αίτημα για επιχορήγηση δεύτερου γηπέδου με 

συνθετικό χορτοτάπητα στην Οδό Σπερχειού, περιλαμβανομένων βελτιωτικών 

εργασιών, ώστε αυτό να καταστεί αγωνιστικό επιπέδου ΣΤΟΚ (Συνομοσπονδία 

Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου). Παρατηρήσαμε ότι ο Δήμος προχώρησε στη 

ζήτηση προσφορών, υποβάλλοντας τη σχετική αξιολόγηση στον Οργανισμό, 

χωρίς να ακολουθήσει εκ των προτέρων όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το 

ποσό της χαμηλότερης προσφοράς ανήλθε στα €640.000, το οποίο δύναται να 

κατέλθει στα €585.000 κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον εργολάβο. Το Δ.Σ. 

ενέκρινε στις 31.3.2011 συνολικό ποσό επιχορήγησης €700.000. Παρατηρήσαμε 

ότι αφενός η επιχορήγηση δεύτερου γηπέδου για το Δήμο Λεμεσού δεν συνάδει 

με την απόφαση πολιτικής του Δ.Σ. και ότι αφετέρου το ποσό των €700.000 είναι 

εσφαλμένο, αφού με βάση τα κριτήρια επιχορηγήσεων του Οργανισμού αυτό 

δύναται να επιχορηγηθεί με μέγιστο ποσό €534.357. Στην πιο πάνω απόφαση 

του Δ.Σ. (31.3.2011), προνοείται ότι, αν ο Οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τη 

δαπάνη λόγω μειωμένου προϋπολογισμού, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί 

σε δανειοδότηση και ο Οργανισμός θα καλύψει τη δαπάνη μέσα σε δύο ή και 

τρεις προϋπολογισμούς. Παρατηρήσαμε ότι η απόφαση αυτή προδεσμεύει 

μελλοντικούς προϋπολογισμούς του Κ.Ο.Α., και ενδεχομένως για το επόμενο 

Δ.Σ., μεταθέτοντας οικονομικά βάρη σε αυτούς, και ότι δεν αναφέρεται οτιδήποτε 

για το τι θα γίνει με την αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων.  

Εν όψει των πιο πάνω παρατηρήσαμε ότι αντί πρώτα να υλοποιηθεί το 

πιλοτικό πρόγραμμα με τα ποσά χορηγίας ως αποφασίστηκαν και 

ακολούθως να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του ώστε να διαπιστωθεί αν 

επιτυγχάνονται οι σκοποί του, ο Οργανισμός προχώρησε με 

διαφοροποιήσεις στην απόφαση πολιτικής (πρόσθετο γήπεδο στη Λεμεσό, 

βελτίωση εγκαταστάσεων και αναβάθμιση γηπέδων πέραν της τοποθέτησης 

συνθετικού χορτοτάπητα, περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού), αυξάνοντας 

σημαντικά τη συνολική δαπάνη που ο Οργανισμός καθόρισε για το 
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πρόγραμμά του αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική δαπάνη του 

προγράμματος καθορίστηκε στα €1.387.500 (μέγιστο), προβλέπεται ότι η 

τελική δαπάνη για 5 γήπεδα και ακόμη ενός στο Δήμο Λεμεσού (Οδός 

Σπερχειού) θα ανέλθει περίπου στα €2.291.050.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι με την απόφαση για τη 

δημιουργία των πιο πάνω γηπέδων στο Δήμο Λεμεσού έχουν καλυφθεί οι 

ανάγκες αρκετών σωματείων (τα οποία αγωνίζονταν στο χώρο του Παλαιού 

ΓΣΟ ο οποίος μετατράπηκε σε αθλητικό πάρκο)  που είχαν εκτοπιστεί τα 

τελευταία 5 χρόνια χωρίς να έχουν έδρα για προπονήσεις. Πρόσθεσε επίσης 

ότι η απόφαση του Οργανισμού να διευρύνει τον κύκλο στήριξης των δύο 

γηπέδων από απλά γήπεδα με συνθετικό τάπητα σε αγωνιστικά επίπεδα 

ΣΤΟΚ, είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις σημαντικών ποσών, διότι τα 

Σωματεία που επωφελούνται από τα δύο γήπεδα, έχουν αποποιηθεί του 

δικαιώματος τους να αποκτήσουν κάποτε δικά τους γήπεδα με βάση τα 

κριτήρια του ΚΟΑ. 

(η) Αδυναμίες στις διαδικασίες προσφορών. Από τον έλεγχο της διαδικασίας 

προσφορών, εντοπίστηκαν λάθη, αδυναμίες ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι αφορά 

στην τήρηση των προνοιών του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών Προσφορών, 

κατά την ετοιμασία των όρων/προδιαγραφών των διαγωνισμών καθώς και των 

εκθέσεων αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις/ διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας 

υποβάλλονταν στον Οργανισμό, ο οποίος προχωρούσε – εκεί όπου ήταν εφικτό – 

στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Πιο κάτω, αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα:  

(i) Διαδικασία ανοίγματος του κιβωτίου προσφορών και των προσφορών 
του Οργανισμού. Από έλεγχο των προσφορών του Οργανισμού, 

διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείτο η πρόνοια της Νομοθεσίας για 

άνοιγμα/καταγραφή των προσφορών αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι στο διάστημα που μεσολαβούσε 

από την ημερομηνία ανοίγματος του κιβωτίου προσφορών μέχρι το άνοιγμα 

των προσφορών, οι προσφορές φυλάσσονταν σε χώρο ο οποίος δεν ήταν 

κατάλληλα διαρρυθμισμένος ώστε να ασφαλίζει με δύο κλειδιά, τα οποία να 

κατέχουν δύο διαφορετικά άτομα. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησα τον Αύγουστο 2010 από το Γενικό Διευθυντή 

του Οργανισμού να μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
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τηρείτο η σχετική πρόνοια της Νομοθεσίας καθώς και για τα μέτρα που 

προτίθετο να πάρει ώστε οι προσφορές να ανοίγονται την ίδια ημέρα που 

ανοίγεται το κιβώτιο προσφορών και, όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, τον τρόπο 

φύλαξης τους, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. 

Τον Σεπτέμβριο 2010 ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού μας 

πληροφόρησε ότι η πολιτική του Οργανισμού είναι να ανοίγεται το κιβώτιο 

και οι φάκελοι των προσφορών την ίδια ημέρα, και οι περιπτώσεις μη 

τήρησης της που εντοπίστηκαν, οφείλονταν σε κώλυμα του Προέδρου του 

Οργανισμού, να παραστεί. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι ο Πρόεδρος του 

Οργανισμού θα ενημερώνεται έγκαιρα για τις ημερομηνίες ανοίγματος του 

κιβωτίου προσφορών, ώστε να φροντίζει να παρευρίσκεται. 

(ii) Διαγωνισμός με αριθμό 46Δ/2010 για οικοδομικές εργασίες 
επιδιορθώσεων στα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα Κ.Ο.Α. «Σπύρος 
Κυπριανού» στη Λεμεσό και «Κίτιον» στη Λάρνακα. Ο Οργανισμός 

ζήτησε τον Ιούλιο 2010, με συνοπτικές διαδικασίες, την υποβολή προσφοράς 

από προεπιλεγμένο αριθμό προσφοροδοτών (6). Η εκτίμηση της δαπάνης 

καθορίστηκε στα €55.000 συν Φ.Π.Α.. Επειδή υποβλήθηκε μόνο μία 

προσφορά εκπρόθεσμα, ο Οργανισμός προσέφυγε στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τον μοναδικό προσφοροδότη. Η προσφορά του, ήταν 

για το ποσό των €96.780 συν Φ.Π.Α.. Μετά τη διαπραγμάτευση 

συμφωνήθηκε και κατακυρώθηκε η σύμβαση με ποσό €87.140 συν Φ.Π.Α.. 

Πριν τη διαπραγμάτευση οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού (Τ.Υ.) 

έκριναν την εκτίμηση που ετοιμάστηκε από τις ίδιες ως υποτιμημένη, όμως 

δεν προχώρησαν με την ετοιμασία αναθεωρημένης εκτίμησης η οποία ήταν 

απαραίτητη για σκοπούς διαπραγμάτευσης.  

Παρατηρήσαμε ότι εφόσον οι ΤΥ έκριναν, μετά το άνοιγμα της προσφοράς, πως η 

εκτίμηση που ετοίμασαν ήταν υποτιμημένη, θα έπρεπε να προχωρήσουν με την 

ετοιμασία κατάλληλης εκτίμησης δαπάνης, ώστε να αποτελεί βάση για τη 

διαπραγμάτευση και διαπίστωση της λογικότητας της τελικής τιμής της σύμβασης, 

ενέργεια που δεν έγινε.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις μας έχουν 

ληφθεί υπόψη για μελλοντικούς χειρισμούς παρόμοιου τύπου προσφορών.   
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(iii) Προσφορά αρ. 16Δ/2010 για την προμήθεια, εγκατάσταση και 
συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων Trap & Skeet για το Διεθνές 
Σκοπευτήριο στη Λάρνακα.  Τον Νοέμβριο 2010 ο Οργανισμός προκήρυξε 

ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

εξοπλισμού μηχανημάτων Trap & Skeet για το Διεθνές Σκοπευτήριο στη 

Λάρνακα, με εκτίμηση κόστους €350.000+ΦΠΑ. Μετά από μελέτη των 

εγγράφων του διαγωνισμού, η Υπηρεσία μας υπέβαλε στον Οργανισμό 

παρατηρήσεις/εισηγήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν – μεταξύ άλλων – 

εισηγήσεις για τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, 

με σκοπό τη διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής και κατ΄ επέκταση την 

ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Οργανισμού. Ζητήσαμε 

επίσης να πληροφορηθούμε τη διαδικασία που ακολούθησε ο Οργανισμός 

για την ανάθεση της μελέτης και της ετοιμασίας των τεχνικών προδιαγραφών 

σε ιδιώτες συμβούλους, καθώς επίσης και τα ονόματα τριών τουλάχιστον 

κατασκευαστών που πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως είχαν 

καθοριστεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Το Νοέμβριο 2010 ο Οργανισμός μας κοινοποίησε επιστολή των συμβούλων 

του έργου, στην οποία αναφέρονταν τα ονόματα τριών κατασκευαστών οι 

οποίοι ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Στο διορθωτικό έγγραφο ωστόσο που ο Οργανισμός είχε αποστείλει στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς πριν την υποβολή των προσφορών, 

δεν είχαν περιληφθεί οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις τις οποίες είχε 

εισηγηθεί η Υπηρεσία μας. 

Τον Δεκέμβριο 2010, ο Γενικός Διευθυντής μας πληροφόρησε ότι οι 

εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για τροποποίηση των εγγράφων του 

διαγωνισμού είχαν σταλεί στο σύμβουλο του Οργανισμού, ο οποίος ωστόσο 

προχώρησε σε κάποιες επουσιώδεις τροποποιήσεις παρά τις υποδείξεις του 

Οργανισμού, γεγονός το οποίο θα λαμβανόταν υπόψη σε μελλοντική 

συνεργασία μαζί τους. Μας πληροφόρησε επίσης ότι οι προδιαγραφές του 

διαγωνισμού είχαν ετοιμαστεί από τους συμβούλους αρχιτέκτονες του έργου, 

ενώ την αρμοδιότητα για την ετοιμασία/ τροποποίηση των εγγράφων είχε το 

γραφείο των συμβούλων Επιμετρητών.   



 - 60 - 

Τελικά, υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, η οποία με βάση την έκθεση 

αξιολόγησης δεν ικανοποιούσε τόσο τους όρους όσο και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού, και ως εκ τούτου το Δ.Σ. του Οργανισμού 

αποφάσισε τον Απρίλιο 2011 – αφού ζήτησε και την άποψη της Αρμόδιας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – την ακύρωση του διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στον 

Σύμβουλο για να ετοιμάσει νέα έγγραφα προσφοράς σύμφωνα με τις απόψεις 

της Υπηρεσίας μας. 

(iv) Προσφορά αρ. 49Δ/2010 για την προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανημάτων γυμναστικής για πέντε αίθουσες του Κ.Ο.Α..  Τον 

Οκτώβριο 2010 υποβλήθηκε στο Δ.Σ. του Οργανισμού για εξέταση η έκθεση 

αξιολόγησης, με βάση την οποία η αρμόδια επιτροπή εισηγείτο κατακύρωση 

της σύμβασης στον τρίτο χαμηλότερο προσφοροδότη για το ποσό των 

€128.170+ΦΠΑ, ο οποίος – σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση – ήταν ο 

χαμηλότερος που ικανοποιούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε επιτόπου την έκθεση αξιολόγησης καθώς και τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν, και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

- Η έκθεση αξιολόγησης δεν έδιδε την ορθή εικόνα των προσφορών που 

υποβλήθηκαν, αφού η προσφορά του τρίτου προσφοροδότη – στην οποία 

η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείτο την κατακύρωση του διαγωνισμού – 

ήταν άκυρη, επειδή παρουσίαζε ουσιώδη απόκλιση από τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών σε ένα από τα όργανα τα οποία είχε προσφέρει.  

- Αποκλίσεις στις προσφορές που είχαν υποβληθεί από άλλους 

προσφοροδότες, οι οποίες είχαν καταγραφεί στην έκθεση αξιολόγησης, δεν 

ήταν αιτιολογημένες κατά την άποψη μας. 

- Άλλες αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, δεν είχαν 

εντοπιστεί/ καταγραφεί στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης.  

- Δεν είχαν τηρηθεί οι πρόνοιες της παρ.11 της Κ.Δ.Π.492/2004 σχετικά με τη 

διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, ειδικά όσον αφορά στη φύλαξη των 

αντιγράφων των προσφορών μετά το άνοιγμα τους, αφού με βάση τα στοιχεία 

που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνισμού, το κιβώτιο προσφορών είχε 

ανοιχθεί στις 6.8.2010, ημέρα υποβολής των προσφορών, ενώ το άνοιγμα 
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των φακέλων των προσφορών έγινε στις 19.8.2010 (αντί αμέσως μετά το 

άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών), χωρίς να διευκρινίζεται ο τρόπος φύλαξης 

των φακέλων των προσφορών από τις 6.8.2010 μέχρι τις 19.8.2010 και σε 

ποιόν είχε ανατεθεί η ευθύνη φύλαξης τους. 

- Όταν ζητήθηκε και το αντίγραφο της προσφοράς του προσφοροδότη στον 

οποίο γινόταν εισήγηση για κατακύρωση του διαγωνισμού (η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι να δίδονται τα πρωτότυπα των προσφορών στην επιτροπή 

αξιολόγησης και τα αντίγραφα να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος), για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον κάποιες διορθώσεις που είχαν εντοπιστεί σε 

ουσιώδες έγγραφο/έντυπο του πρωτοτύπου της προσφοράς είχαν γίνει από 

τον προσφοροδότη πριν την υποβολή της προσφοράς (και επομένως θα 

υπήρχαν και στο αντίγραφο της), το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης που 

ήταν παρόν κατά τον έλεγχο, μας πληροφόρησε ότι του είχε δοθεί και ήταν 

στην κατοχή του και το αντίγραφο της εν λόγω προσφοράς, όπως και των 

υπολοίπων που υποβλήθηκαν. Από έλεγχο του αντιστοίχου 

εγγράφου/εντύπου του αντιγράφου της προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι 

υπήρχαν μεν οι πιο πάνω διορθώσεις, ωστόσο αυτές δεν ήταν 

μονογραμμένες, όπως στο πρωτότυπο, ενώ ο γραφικός χαρακτήρας ήταν 

διαφορετικός. Οι διαφορές ήταν εμφανείς, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι το 

αντίγραφο, δεν ήταν πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου της προσφοράς. 

Ενόψει των πιο πάνω δημιουργούνταν εύλογα ερωτηματικά κατά πόσον το 

πρωτότυπο είχε υποβληθεί μαζί με το αντίγραφο ή/και είχε διορθωθεί εκ των 

υστέρων. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις/αδυναμίες, καθιστούσαν κατά την άποψη 

μας την όλη διαδικασία διαβλητή.  

Λόγω της σοβαρότητας των διαπιστώσεων μας, εισηγηθήκαμε στο Γενικό Διευθυντή 

του Οργανισμού το Νοέμβριο 2010 να ερευνήσει το όλο θέμα και να πληροφορήσει 

την Υπηρεσία μας για τα αποτελέσματα και τυχόν ευθύνες που προκύπτουν. 

Ενόψει των πιο πάνω, το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε τον Φεβρουάριο 2011 

την ακύρωση του διαγωνισμού, ενώ ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως διεξάγει 

έρευνα σχετικά με τα θέματα τα οποία εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας. 

Όπως ανέφερα και στην Έκθεση μου για το 2009, προηγούμενος διαγωνισμός που είχε 

προκηρυχθεί για την αγορά των εν λόγω μηχανημάτων (αρ. 73Δ/2009), ακυρώθηκε το 

Μάρτιο 2010 από το Δ.Σ. του Οργανισμού, κατόπιν λαθών και παραλείψεων που είχαν 
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εντοπιστεί από την Υπηρεσία μας στην έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης, εισηγείτο την κατακύρωση του διαγωνισμού 

στον μοναδικό εντός προδιαγραφών προσφοροδότη, έναντι €126.900 + Φ.Π.Α., ο 

οποίος ήταν ο ίδιος με τον προσφοροδότη στον οποίο γινόταν εισήγηση για 

κατακύρωση και του νέου διαγωνισμού.  

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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