
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 2007 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.481.551, σε σύγκριση µε 
£20.536.632 το 2005, από τα οποία ποσό ύψους £19,3 εκ. (£19,3 εκ. το 2005) 
αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% των εσόδων του. 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.926.950, σε σύγκριση µε 
£19.475.618 το 2005 (αύξηση κατά £1.451.332 ή 7%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στα έξοδα λειτουργίας  ιδιόκτητων και 
άλλων αθλητικών χώρων κατά £364.540 (24%), στα αθλητικά προγράµµατα ΚΟΑ 
κατά £303.894 (22%), στη δηµιουργία και βελτιώσεις µη ιδιόκτητων αθλητικών 
εγκαταστάσεων κατά £282.965 (11%), στο πρόγραµµα ΑΓΟ και προγράµµατα 
Εθνικής Φρουράς κατά £169.027 (22%), στις επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων 
κατά £149.918 (2%) και  στους τόκους και έξοδα τραπεζών κατά £123.865 (14%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα ύψους  
£445.339, σε σύγκριση µε πλεόνασµα ύψους £1.061.014 το 2005, λόγω βασικά της 
αύξησης των δαπανών, ενώ τα έσοδα παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε τα έσοδα του 
προηγούµενου έτους.  Κατά τη διάρκεια του έτους ποσό £1,96 εκ. διατέθηκε  για την 
ανέγερση ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

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

 2006  2005 
Τρεχούµενο Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,60 

  
1,01 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 94%  94% 
Απολαβές µόνιµου προσωπικού προς έξοδα 8,2%  8,5% 
Απολαβές µόνιµου προσωπικού, ωροµίσθιου 
και έκτακτου προσωπικού προς έξοδα 

 
15,7% 

  
15,3% 

(ε) ∆άνεια - Κυβερνητικές εγγυήσεις. 

(i) Έκδοση χρεωγράφων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη 
χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Οργανισµού και για 
εξόφληση υφιστάµενων δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική 
Κεντρική   Τράπεζα,   αποφάσισε   στη   συνεδρία   του   ηµερ.  26.10.2000 
(αρ. απόφασης 52.555) να εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση 
χρεωγράφων από τον Οργανισµό, συνολικής ονοµαστικής αξίας £10 εκ.  Από 
τη διάθεση των πιο πάνω χρεωγράφων κατά το έτος 2000 (κυρωτικός Νόµος 
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αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), µε δηµοπρασία, εισπράχθηκε ποσό ύψους £9,6 εκ., το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή διαφόρων δανείων. 

(ii) Παλαιά δάνεια από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  ∆ύο δάνεια της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας εκκρεµούν ακόµη: 

• Το υπόλοιπο  του πρώτου, µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους ήταν 
£0,54 εκ., στις 31.12.2006 (£0,52 εκ. στις 31.12.2005) και καλύπτεται από 
κυβερνητική εγγύηση που υπογράφηκε στις 9.12.1999 από τον Υπουργό 
Οικονοµικών για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

• Στις 23.9.2004 ο Οργανισµός σύναψε συµφωνία µε τη Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα, για την παροχή επιπρόσθετου δανείου ύψους £6 εκ., µε 
κυβερνητική εγγύηση, για να χρησιµοποιηθεί για το Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα του Προϋπολογισµού για το έτος 2004.  Το δάνειο αναλήφθηκε 
από την Τράπεζα σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2005.  Το υπόλοιπο στις 
31.12.2006 ήταν £6,06 εκ. (£5,77 εκ. στις 31.12.2005). 

∆ιαπιστώθηκε ότι τα ποσά που συµπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό του 
2006 για την ετήσια δόση των δύο πιο πάνω δανείων, ύψους £632.380, 
καθώς και για την κατάθεση ποσού στο εξοφλητικό ταµείο χρεωγράφων, 
ύψους £1.160.000, δεν δαπανήθηκαν λόγω, όπως µου αναφέρθηκε, έλλειψης 
ρευστότητας, αφού ο Οργανισµός δεν εξασφάλισε προγραµµατισµένο δάνειο 
µέσα στο 2006, ύψους £4,3 εκ., όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

(iii) Νέο δάνειο από Λαϊκή Τράπεζα.  Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό του 
2006, ο οποίος εγκρίθηκε στις 16.3.2006, ο Οργανισµός, για αντιµετώπιση των 
δαπανών του, εξουσιοδοτήθηκε να συνάψει δάνειο ύψους £4.377.739, µε 
κυβερνητική εγγύηση.  Ενέργειές του για τη σύναψη δανείου ύψους £4,3 εκ. 
άρχισαν στις 14.6.2006, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν πριν από το  τέλος του 
2006, µε αποτέλεσµα ο Προϋπολογισµός να µην υλοποιηθεί όπως αυτός έχει 
εγκριθεί και η σύναψη του δανείου να εκκρεµεί µέχρι σήµερα. 

(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2006 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 
Οργανισµού ανέρχονταν σε £4,09 εκ., σε σύγκριση µε £1,90 εκ. στις 31.12.2005. 

(ζ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω καθυστέρησης 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 εταιρεία για το 
ποσό των £1.286.254, η οποία εκκρεµεί ακόµα.  Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός 
βρίσκεται σε διαιτησία µε συγκεκριµένους Μελετητές, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον 
ποσό ύψους £800.000.  Ο Οργανισµός δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να 
εκφέρει άποψη για το τελικό αποτέλεσµα.  Σηµειώνεται ότι  µέχρι την 31.12.2006 
καταβλήθηκε ποσό ύψους £1,6 εκ. για τους ίδιους λόγους. 
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3. Προϋπολογισµός. 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε τους περί 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 
Προϋπολογισµός για το 2006 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2005.  Ο Προϋπολογισµός υποβλήθηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αρχικά στις 18.5.2005 και µετά από 
σχετικές διαβουλεύσεις µε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού και Οικονοµικών, 
αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 
23.11.2005. 

Στις 8.2.2006 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και υποβλήθηκε στη Βουλή, 
η οποία τον ενέκρινε στις 16.3.2006, και δηµοσιεύτηκε σε Νόµο στις 31.3.2006.  Η 
Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2006.  Ως 
αποτέλεσµα, οι δαπάνες για το Μάρτιο 2006 παρέµειναν νοµοθετικά ακάλυπτες. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £1,2 εκ..  Τον Ιούλιο του 2006 
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Συµπληρωµατικός 
Προϋπολογισµός ύψους £1.200.606. Tο Σεπτέµβριο του 2006 υποβλήθηκε 
αναθεωρηµένος Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £1.173.206 και τον 
Οκτώβριο υποβλήθηκε και πάλι για το ποσό των £1.115.706.  Ο Συµπληρωµατικός 
Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στις 29.12.2006, χωρίς 
να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις (απαιτήθηκε µόνο ανακατανοµή των 
Κονδυλίων) καθότι, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Οικονοµικών, οι 
πρόσθετες ανάγκες καλύφθηκαν από εξοικονοµήσεις από τον αρχικό 
Προϋπολογισµό. 

(γ) Χρηµατοδότηση Προϋπολογισµού. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία 
χρόνια ο Οργανισµός χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητές του και από δάνεια τα οποία 
παρουσιάζουν µια αυξητική τάση µε συνεπακόλουθο να διατίθεται ετησίως ένα 
σηµαντικό ποσό για την αποπληρωµή των τοκοχρεωλυσίων. Η κατάσταση των 
υφιστάµενων δανείων και καταθέσεων στο εξοφλητικό ταµείο χρεωγράφων καθώς 
και των πληρωτέων δόσεων παρατίθεται πιο κάτω: 
 2006 2005 2004 2003 
 £ £ £ £ 
Υπόλοιπο δανείων και 
χρεωγράφων στις 31.12 16.479.101 16.106.391

 
10.502.690 10.653.081

Μείον υπόλοιπο εξοφλητικού 
Ταµείου Χρεωγράφων στις 31.12. 6.095.776 5.858.373

 
3.337.963 3.213.593

Καθαρή οφειλή  στις 31.12. 10.383.325 10.248.018 7.164.727 7.439.488
∆όσεις δανείων και τόκων και 
καταθέσεις στο εξοφλητικό Ταµείο 
Χρεωγράφων (σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό) 2.477.380 2.474.380

 
 
 

2.752.000 2.004.890

Σηµειώνεται ότι ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού για το 2007 προνοεί σύναψη 
δανείων ύψους £6,6 εκ. καθώς και πληρωµή δόσεων δανείων και τόκων και 
καταθέσεις στο εξοφλητικό Ταµείο Χρεωγράφων ύψους £4.328.119 από σύνολο 
δαπανών £26.903.418.  Έχοντας υπόψη την πτωτική τάση των επιτοκίων, και µε 
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στόχο τον  περιορισµό της αυξητικής τάσης των δόσεων δανείων, που τείνουν να 
αποτελέσουν σηµαντικό µέρος του Προϋπολογισµού του, εισηγήθηκα όπως ο 
Οργανισµός µελετήσει το ενδεχόµενο εξόφλησης όλων των υφιστάµενων δανείων 
µε νέο δάνειο µε χαµηλότερο επιτόκιο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.  

4. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2006 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 35 µόνιµους 
υπαλλήλους (έναντι  των  39 οργανικών θέσεων), έναν υπεράριθµο υπάλληλο, και  
5 έκτακτους.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές 
εισφορές στα διάφορα Ταµεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 2006 2005 

 £ £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων 
υπαλλήλων 

 
686.953 

 
611.627 

Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων 
υπαλλήλων 

 
66.632 

 
62.375 

Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα 22.551 20.710 
13ος µισθός 56.604 51.467 
 832.740 746.179 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων 681.773 730.515 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 
και άλλα ωφελήµατα 

 
209.401 

 
184.105 

 1.723.914 1.660.799 

Οι εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για το 2006 συµπεριλαµβάνουν 
£500.000 που καταβλήθηκαν στο Ταµείο για κάλυψη του ελλείµµατος ύψους 
£1.233.000 στις 31.12.2005, όπως αυτό υπολογίστηκε µε αναλογιστική µελέτη.  Ο 
Οργανισµός αποφάσισε να καλύψει το υπόλοιπο ποσό του ελλείµµατος και τους 
τόκους µε δύο δόσεις, µια ύψους £500.000 και µια ύψους £293.000, µέσω των 
Προϋπολογισµών των ετών 2007 και 2008, αντίστοιχα. 

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός κατά το 2006 απασχόλησε ή ανέλαβε το κόστος 
για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε διάφορα άλλα Κονδύλια: 

 
Κατηγορία 

 Αριθµός 
Ατόµων 

 
Ιδιότητα  

  
Κόστος  

     £ 
Απασχόληση από τον ΚΟΑ      
Προσωπικό ιδιόκτητων 
Αθλητικών Χώρων 

  
45 

 
Μόνιµοι Εργάτες 

  
504.730 

Καθαρίστριες Γραφείων  3 Μόνιµες Καθαρίστριες  26.346 
Γυµναστές ΑΓΟ  79 Συµβασιούχοι  520.831 
Γυµναστές Ε.Φ.  25 Συµβασιούχοι  160.837 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   17 Συµβασιούχοι  93.870 
Συνεργάτες και άλλοι  20 Συµβασιούχοι  241.468 
  189   1.548.082 
Ανάληψη κόστους από ΚΟΑ      
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  493 Συµβασιούχοι  765.270 
Σύνολο  682   2.313.352 
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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 (σε µερικές µόνο περιπτώσεις από τις οµοσπονδίες), τα 
οποία και τους απασχολούν για τους σχεδιασµούς του ΕΣΥΑΑ.  Η µισθοδοσία αυτή 
βασικά αποτελεί χορηγία του Οργανισµού προς τα σωµατεία και οµοσπονδίες. 

(γ) Μελέτη ανθρώπινου δυναµικού από ελεγκτικό οίκο.  Η συµφωνία µε τον 
ελεγκτικό οίκο για τον εσωτερικό έλεγχο επεκτάθηκε το 2005, έτσι ώστε να καλυφθεί 
και το θέµα της πραγµατοποίησης µελέτης ανθρώπινου δυναµικού, µε επιπλέον 
κόστος £15.500 συν Φ.Π.Α..  Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε επιστολή ανάληψης 
εργασίας (engagement letter) ηµερ. 4.1.2005. 

Η έκθεση συµπληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο 
Γενικό ∆ιευθυντή το ∆εκέµβριο 2005, χωρίς µέχρι σήµερα να τύχει εφαρµογής 
οποιαδήποτε εισήγηση. 

Στη µελέτη καταγράφονται διάφορες αδυναµίες και ελλείψεις σε ό,τι αφορά στην 
οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού, ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται καµιά 
πρόταση για τη δοµή του Οργανισµού.  Η διοίκηση του Οργανισµού εξέφρασε την 
άποψη ότι δεν έµεινε ικανοποιηµένη από το περιεχόµενο της µελέτης, 
αναφέροντας ότι κατά τη γνώµη της η µελέτη δεν είναι ολοκληρωµένη.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η µελέτη έχει ολοκληρωθεί και η 
τελική πρόταση για τη δοµή παρουσιάστηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στις 30. 5. 2007. 

5. Στρατηγικός σχεδιασµός. 
Όπως αναφέρεται και στην προηγούµενή µου Έκθεση για τον έλεγχο του 2005, είναι 
απαραίτητο όπως ο Οργανισµός καταρτίσει στρατηγικό σχεδιασµό, στον οποίο να 
εντάξει όλες του τις δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων των αθλητικών 
σχεδιασµών, καθώς επίσης και αθλητικών κτιριακών έργων.   
Ο καταρτισµός του στρατηγικού σχεδιασµού θα πρέπει να γίνει αφού ληφθούν υπόψη 
οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Οργανισµού, µέσα από τους οποίους θα εξυπηρετούνται 
µε τον πιο πρακτικό και δυνατόν τρόπο οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε ο 
Οργανισµός.  Συγκεκριµένα, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι θέσεις του Οργανισµού 
σε ό,τι αφορά στην αθλητική του δραστηριότητα µέσα από τους διάφορους 
αθλητικούς σχεδιασµούς του µε αναφορά στα υφιστάµενα σχέδια (ΑΓΟ, ΕΣΥΑΑ, 
Σχέδιο Ταλέντων, Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης) ή/και νέα σχέδια.  Επίσης, σε ό,τι 
αφορά στην ανάπτυξη αθλητικών χώρων που προωθεί, αυτή θα πρέπει να 
βασίζεται σε µια µακροπρόθεσµη πολιτική, η οποία να λαµβάνει υπόψη τόσο τους 
οικονοµικούς περιορισµούς όσο και εξυπηρέτηση των αθλητικών του σχεδιασµών 
και του κοινωνικού αθλητισµού. 

Η ανάγκη ετοιµασίας 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.  Τέτοιοι 
σχεδιασµοί συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάµωση του Οργανισµού για επίτευξη 
των σκοπών λειτουργίας του και στην καλύτερη διαχείριση και άσκηση ελέγχου επί 
των οικονοµικών του και παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιτευγµάτων 
του.  
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ετοιµάστηκε τριετής στρατηγικός 
σχεδιασµός, ο οποίος κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 
7.5.2007 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.  

Η ετοιµασία τριετούς σχεδιασµού συνιστά ένα σηµαντικό θετικό βήµα, ωστόσο δεν 
µπορεί ο πιο πάνω σχεδιασµός να χαρακτηρίζεται ως στρατηγικός λόγω της 
µικρής του διάρκειας.  Ένας σχεδιασµός για  να θεωρείται ως στρατηγικός θα 
πρέπει να καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων και εισηγήθηκα προς τον 
ΚΟΑ τον καταρτισµό ενός µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. 

6. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Γενικά. Παρά τα µέτρα βελτίωσης που τροχοδροµήθηκαν µε την 
εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος, την αγορά υπηρεσιών 
εσωτερικού ελέγχου, τη νέα βελτιωµένη δοµή του Προϋπολογισµού, την 
προώθηση υλοποίησης µερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου, το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες σε ορισµένους 
τοµείς και κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία των διαφόρων εργασιών του 
Οργανισµού τόσο στον οικονοµικό και τεχνικό τοµέα, όσο και στον αθλητικό τοµέα. 

Το 2003 συνάφθηκε τριετής συµφωνία για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 
µε  ελεγκτικό οίκο, η οποία  έληξε το Σεπτέµβριο 2006.   Συνολικά  υποβλήθηκαν 
21 εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Συµβουλίου από τις οποίες µόνο οι 6 
έχουν µελετηθεί από την Επιτροπή.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε επιστολή του 
ελεγκτικού οίκου, ηµερ. 29.5.2007, προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, µε 
κοινοποίηση στον Οργανισµό, δεν υπάρχουν τέτοιες ουσιαστικές αδυναµίες που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα συστήµατα και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 
δεν είναι ικανοποιητικές, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν χρήζουν περαιτέρω 
βελτίωσης. Επιπρόσθετα µε πληροφόρησε ότι το συµβόλαιο για την παροχή 
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από ελεγκτικό οίκο έχει επεκταθεί για ακόµα δύο 
χρόνια, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του. 

(β) Μητρώα.  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου η τήρηση αρκετών 
µητρώων θεωρείται ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο για την οµαλή διεξαγωγή της 
εργασίας αλλά και για τη σωστή λειτουργία του Οργανισµού.  Παρά τη βελτίωση 
που σηµειώθηκε, η τήρησή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και αδυναµίες, 
µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετείται ο σκοπός της δηµιουργίας τους.  Ως 
παράδειγµα αναφέρονται τα µητρώα προσφορών, επιχορηγήσεων, παγίων, 
συµβολαίων και αγωγών. 

(γ) Χρεώστες.  Οι χρεώστες δεν φαίνεται να  παρακολουθούνται συστηµατικά, µε 
αποτέλεσµα να παραµένουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ποσά ανείσπρακτα και 
ο Οργανισµός να αναγκάζεται να τα διαγράφει ως επισφαλείς χρεώστες. 

7. Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 
Κατά το 2006 παραχωρήθηκαν σε οµοσπονδίες και σωµατεία επιχορηγήσεις ύψους 
£5,2 εκ. σε σύγκριση µε £5,0 εκ. το 2005. Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων των 
οµοσπονδιών, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές υπολογίζονται ορθά και 
αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, συνεχίζει να µην είναι 
ικανοποιητικός. 



 7

(α) Οµοσπονδίες. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στις οµοσπονδίες 
επιχορήγηση ύψους £3,3 εκ., σε σύγκριση µε  £3,0 εκ το 2005. 

(i) Εξακολουθεί να µην έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής του 
εγκεκριµένου ποσού των επιχορηγήσεων µεταξύ των οµοσπονδιών 
Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να γίνεται παρακολούθηση των υφιστάµενων 
σχεδιασµών και κριτηρίων, των αναγκών και στόχων των οµοσπονδιών, για 
την προώθηση αναπροσαρµοσµένων ή/και νέων κριτηρίων ή νέων 
σχεδιασµών καθώς και η απάλειψή τους όπου κρίνεται αναγκαίο.    Να 
σηµειωθεί ότι, όπως αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του ελεγκτικού οίκου 
που ανέλαβε τη διεξαγωγή ελέγχου, δεν είναι εφικτό να διενεργείται 
τυποποιηµένος έλεγχος συµβατότητας των υφιστάµενων κριτηρίων µε τα 
στοιχεία που υποβάλλονται από τις οµοσπονδίες. Έτσι, η κατανοµή των 
επιχορηγήσεων κρίνεται µάλλον ως υποκειµενική διαδικασία, η οποία δεν 
λαµβάνει υπόψη απαραιτήτως τις πραγµατικές ανάγκες και τους στόχους των 
οµοσπονδιών.  Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να λαµβάνεται υπόψη στην 
κατανοµή η µη συµµόρφωση των οµοσπονδιών µε τις απαιτήσεις του 
Οργανισµού για υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων των χορηγιών που τους 
καταβάλλονται.  Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι σχετικές. 

(ii) Από το Μάρτιο του 2005 ο Οργανισµός έχει εφαρµόσει ένα νέο πλαίσιο 
αποδέσµευσης επιχορηγήσεων προς τις οµοσπονδίες. Τον Απρίλιο 2006, µετά 
από ένα χρόνο εφαρµογής του, έγιναν κάποιες µικρές διαφοροποιήσεις και 
αλλαγές, κυρίως στο έντυπο αγωνιστικού ελέγχου, µε βάση το οποίο 
υποβάλλονται στοιχεία από τις οµοσπονδίες για την αγωνιστική τους 
αξιολόγηση, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται σε ποια 
περίοδο αφορούν.  Επιπρόσθετα, µε το έντυπο αυτό δεν καλύπτονται όλοι οι 
σχεδιασµοί όπως αυτοί που αφορούν στα  διαχειριστικά έξοδα και στο 
εγκεκριµένο προσωπικό και ούτε ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία για τις 
πληρωµές που δηλώνουν οι οµοσπονδίες ότι γίνονται,  µε αποτέλεσµα να µην 
υποβάλλονται επαρκή στοιχεία από τις οµοσπονδίες για τις χορηγίες που τους 
καταβάλλονται.  Η Υπηρεσία µου θεωρεί την  τακτική αυτή επικίνδυνη, 
δεδοµένου των αποτελεσµάτων του ελέγχου ορισµένων  οµοσπονδιών από 
τον ελεγκτικό οίκο (ανεπαρκή λογιστικά βιβλία, ανεπαρκή τιµολόγια κ.ά.). 

(iii) Παρόλο που σηµειώθηκε κάποια βελτίωση, τα στοιχεία δεν  υποβάλλονται µε 
οµοιόµορφο τρόπο. 

(iv) Αρκετές οµοσπονδίες δεν έχουν υποβάλει µέχρι σήµερα ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις για το έτος 2005.  Ο Οργανισµός έστειλε επιστολή, ηµερ. 
22.3.2007, ως υπενθύµιση για υποβολή οικονοµικών καταστάσεων σε 36 από 
τις 59 οµοσπονδίες και δόθηκε διορία αποστολής τους. 

(v) Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις οµοσπονδίες 
µετά το τέλος του έτους δεν εξετάζονται από τον Οργανισµό.  

(vi) Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, σε µία περίπτωση ο Οργανισµός 
επιχορήγησε οµοσπονδία µε το ποσό το οποίο είχε εγκριθεί αρχικά από τον 
Οργανισµό, παρόλο ότι αυτό ήταν µεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών 
που είχε κοινοποιήσει η οµοσπονδία στον Οργανισµό, ενώ σε άλλη περίπτωση 
ο Οργανισµός κατέβαλε επιχορήγηση σε οµοσπονδία χωρίς αυτή να υποβάλει 
κατάσταση εξόδων.   
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(vii) Έλεγχος των ποσών των οµοσπονδιών για τα ποσά που δεν 
επιχορηγούνται από τον Οργανισµό.  Η άποψη που εξέφρασε ο 
Οργανισµός στην επιστολή µου για τον έλεγχο του 2005 ότι δεν έχει τη 
δυνατότητα να ασκήσει τον υπό αναφορά έλεγχο, δεν βρίσκει απόλυτα 
σύµφωνη την Υπηρεσία µου, καθώς θεωρεί ότι ο Οργανισµός θα έπρεπε να 
ελέγχει, τουλάχιστον, την οικονοµική ανάγκη κάθε οµοσπονδίας, πριν από την 
παραχώρηση επιχορηγήσεων.  Θεωρώ ότι ο έλεγχος αυτός καλύπτεται από το 
Άρθρο 24Α (1) του Νόµου, ο οποίος αναφέρει ότι, όλες οι οµοσπονδίες και τα 
σωµατεία, υποβάλλουν κάθε έτος στον Οργανισµό οποιαδήποτε ευλόγως 
ζητούµενα στοιχεία για να µελετηθούν και να καθοριστεί το ύψος της 
επιχορήγησης καθώς και από τον Κανονισµό αρ. 17, ο οποίος αναφέρει, 
µεταξύ άλλων, ότι ο Οργανισµός µπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε 
αθλητική οµοσπονδία και σωµατείο, να υποβάλει ετήσιους εξελεγµένους 
απολογισµούς και λογαριασµούς κερδοζηµιών.  Το ίδιο ισχύει και για τις 
περιπτώσεις εκείνες όπου η δικαιολόγηση των αιτηµάτων των οµοσπονδιών 
για χορηγίες δεν µπορεί να τεκµηριωθεί µε τα υπάρχοντα στον Οργανισµό 
στοιχεία και κρίνεται ότι η χορηγία του Οργανισµού είναι σηµαντική ως προς τα 
υπόλοιπα έσοδα της Οµοσπονδίας. 

Ενώ ο Οργανισµός στην απαντητική του επιστολή για το 2005 µε 
πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί νοµική συµβουλή κατά πόσο η πρόνοια του 
Άρθρου 24Α(1) του Νόµου, δίνει το δικαίωµα στον Οργανισµό να ασκεί 
οικονοµικό έλεγχο και για ποσά τα οποία δεν επιχορηγεί, εντούτοις µέχρι 
σήµερα δεν ζητήθηκε νοµική συµβουλή.  

(β) Σωµατεία.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωµατεία χορηγία 
ύψους £1,9 εκ., σε σύγκριση µε  £2,0 εκ. το 2005.  Τα ποσά που εγκρίνονται και 
παραχωρούνται στα σωµατεία, υπολογίζονται µε βάση την αγωνιστική τους 
αξιολόγηση (κατάταξη) στα εθνικά πρωταθλήµατα. 

(γ) Ευρωπαϊκή Ένωση – Πλαίσιο ελέγχου επιχορηγήσεων.   Όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, ο Οργανισµός ήταν 
υπόχρεος να υποβάλει σύντοµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση «Σχέδιο Ελέγχου 
Επιχορηγούµενων Αθλητικών Φορέων». 

Ζητήθηκε να ετοιµαστεί Πρότυπο Καταστατικό Οµοσπονδιών του οποίου οι βασικές 
αρχές να είναι ενιαίες και µέσα από το οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος διαχείρισης 
των χρηµάτων που επιχορηγούνται από το Κράτος και από άλλες πηγές 
χρηµατοδότησης, από τη στιγµή που µια οµοσπονδία τυγχάνει αθλητικής 
αναγνώρισης µε βάση το άρθρο 2Γ των περί ΚΟΑ Κανονισµών του 1970 έως 1996 
(Γενικαί ∆ιατάξεις και Πειθαρχία). Το καταστατικό αυτό έχει ετοιµαστεί και κατά τη 
διάρκεια του 2006 στάληκε στις Οµοσπονδίες από τις οποίες ζητήθηκαν οι απόψεις 
τους µέχρι το τέλος Ιουνίου 2006. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι λόγω της µη ανταπόκρισης 
µεγάλου αριθµού οµοσπονδιών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να δοθεί 
παράταση χρόνου και παράλληλα να κληθούν στις αρχές Ιουλίου 2007 όλες οι 
οµοσπονδίες για να τους δοθούν επεξηγήσεις σχετικά µε το θέµα. 
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8. ∆ηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Ο αρχικός Προϋπολογισµός για το Κεφάλαιο 
«∆ηµιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» ήταν £6.738.832, ο οποίος 
µειώθηκε σε £5.963.126, µέσα στα πλαίσια εξεύρεσης εξοικονοµήσεων για ψήφιση 
του Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού (Ν.47(II)/2006). Από το ποσό των 
£5.963.126,  ποσό £2.165.010 αφορά σε ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, ποσό 
£2.970.303 αφορά σε επιχορηγούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις και ποσό £827.813 
αφορά σε αποπληρωµή τοκοχρεωλυσίων δανείων για εκτέλεση έργων.  
∆απανήθηκε το ποσό των £4.094.280, δηλαδή περίπου το 69%, από το οποίο ποσό 
£1.157.871 ή 53% αφορά στις ιδιόκτητες, ποσό £2.109.023 ή 71% στις 
επιχορηγούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις και ποσό £827.386 ή 99,9% στην 
αποπληρωµή τοκοχρεωλυσίων. 

Από το πιο πάνω προϋπολογισθέν ποσό, για τις επιχορηγούµενες αθλητικές 
εγκαταστάσεις ποσό £500.000 είχε προϋπολογιστεί για τον Κοινωνικό Αθλητισµό. 
Από τις £500.000, δαπανήθηκε µόνο ποσό £276.140. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 
£223.860 µεταφέρθηκε για κάλυψη πρόσθετων αναγκών του άρθρου «Μικρά 
Αναπτυξιακά Έργα». Για το άρθρο αυτό είχαν προϋπολογιστεί αρχικά £500.000, οι 
οποίες µε την πιο πάνω µεταφορά και ακόµα µια ύψους £1.740  αυξήθηκε σε 
£725.600.  Το πιο πάνω  ποσό δαπανήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου. 

 (β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς αθλητικών χώρων.  Από σχετική εξέταση 
διαπιστώθηκε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς για ορισµένους χώρους εξακολουθεί να 
είναι αδιευκρίνιστο. 

(γ) Άδειες οικοδοµής αθλητικών χώρων.  Για τους πιο κάτω αθλητικούς χώρους 
εξακολουθεί να µην έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής: 

(i) Ιδιόκτητος χώρος. 
• Βοηθητικά Μακαρίου Σταδίου 

(ii) Μη ιδιόκτητοι χώροι. 
• Τσίρειο Στάδιο 
• Αίθουσα Απόλλωνα  
• Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος 
• Στάδιο Εθνικού Άχνας 
• Στάδιο Νέας Σαλαµίνας (όσον αφορά στις προσθήκες) 
• Κολυµβητήριο Λευκωσίας 
• Κολυµβητήριο Πάφου 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί η εξέταση των αδειών οικοδοµής άλλων µικρότερων 
αθλητικών χώρων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ζητήσει από όλους τους 
ιδιοκτήτες αθλητικών εγκαταστάσεων να µεριµνήσουν για τις σχετικές εγκρίσεις αλλά 
οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. 

(δ) Έλεγχος και καταλληλότητα σταδίων.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως υπέβαλε στον Οργανισµό έκθεση 
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της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφορικά µε τα στάδια του πρωταθλήµατος Α΄ 
κατηγορίας που κρίνονται κατάλληλα για διεξαγωγή αγώνων.  Κατά την ηµεροµηνία 
του ελέγχου µόνο τέσσερα από τα εννέα στάδια κρίθηκαν κατάλληλα.  Μερικοί από 
τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση για τη µη καταλληλότητα είναι οι 
σοβαρές προσθήκες και µετατροπές οι οποίες επηρεάζουν τα µέσα διαφυγής και την 
πυροπροστασία. 

Όπως πληροφορήθηκε η Υπηρεσία µου, ορισµένα από τα πιο πάνω στάδια άρχισαν 
να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το κόστος 
των εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισµό. 

(ε) Κριτήρια επιχορήγησης. 

(i) Τήρηση κατάστασης ελέγχου (check list).  Η Υπηρεσία µου εξακολουθεί να 
θεωρεί απαραίτητη την τήρηση κατάστασης ελέγχου για κάθε επιχορηγούµενο 
έργο, ώστε να παρακολουθείται η εφαρµογή των κριτηρίων του Οργανισµού.  
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κύρια σηµεία που µπορεί να περιλαµβάνει η πιο 
πάνω κατάσταση ελέγχου: 

• Σχετική απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Έκδοση άδειας οικοδοµής. 

• Εξασφάλιση άδειας χρήσης της γης για 25 χρόνια µε δικαίωµα 
ανανέωσης για ακόµα δύο εικοσιπενταετίες. 

• Υποβολή σχεδίων, προδιαγραφών και προσφορών στον Οργανισµό. 

(ii) Ασάφειες κριτηρίων. Για την επιχορήγηση των κοινοτικών και δηµοτικών 
γηπέδων καθορίζεται συγκεκριµένο ποσοστό µέχρι το οποίο ο Οργανισµός 
επιχορηγεί τέτοια γήπεδα. Το ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν η 
Κοινότητα ή ο ∆ήµος διαθέτει αθλητικό φορέα ή όχι. Όπως διαπιστώθηκε, στα 
κριτήρια δεν καθορίζεται πάνω σε ποιό ποσό πρέπει να εφαρµόζονται τα 
εγκεκριµένα ποσοστά. 

Η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως γίνει εξέταση των κριτηρίων, ώστε να 
εντοπιστούν τυχόν άλλες ελλείψεις και αδυναµίες και γίνουν οι αναγκαίες 
αλλαγές. 

Ο Πρόεδρος  του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συµφωνεί ότι τα κριτήρια χρήζουν επαναξιολόγησης, αναθεώρησης  και 
διορθώσεων, ώστε να εκλείψουν οι ασάφειες.  

(iii) Μη εφαρµογή των κριτηρίων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθούνται πάντοτε 
τα κριτήρια του Οργανισµού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

Συγκεκριµένα, εγκρίνονται χορηγίες για δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών 
χώρων,  

- για µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που προνοούν τα κριτήρια (π.χ. 
κοινοτικό στάδιο Κυπερούντας, γραµµικό πάρκο στο Καϊµακλί), 
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- για σκοπούς που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια (π.χ. επίπλωση 
Ολυµπιακού Μεγάρου, συµπληρωµατικά έργα στον κατασκηνωτικό χώρο 
ΟΑΕΚ), 

- χωρίς να έχει εξασφαλιστεί από τα σωµατεία ή άλλους φορείς άδεια 
οικοδοµής (π.χ. συµπληρωµατικά έργα στον κατασκηνωτικό χώρο 
ΟΑΕΚ), 

- χωρίς να έχουν υποβληθεί στον Οργανισµό εκ των προτέρων οι όροι και 
προδιαγραφές για έγκριση (π.χ. κοινοτικό γήπεδο Ορµήδειας), 

- χωρίς ο Οργανισµός να βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί από τον 
εργολάβο εγγύηση πιστής εκτέλεσης (π.χ. κοινοτικό γήπεδο Ορµήδειας), 

- εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την αποπεράτωση της εργασίας (π.χ. 
επίπλωση Ολυµπιακού Μεγάρου, αναβάθµιση ηλεκτροφωτισµού 
γηπέδου σωµατείου Α΄ κατηγορίας). 

(στ) Αθλητικά και γυµναστικά κέντρα για χρήση από το κοινό.  Σύµφωνα µε 
τους περί Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, 
Άρθρο 5(ε), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κέκτηται αρµοδιότητα όπως «οργανώνει και 
θέτει σε λειτουργία κέντρα αθλητικά και γυµναστικά προς χρήση από το κοινό». 

Τα µέχρι σήµερα ποσά που διατίθενται για τη δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών 
χώρων, είτε είναι ιδιόκτητοι είτε είναι επιχορηγηµένοι, 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. 

Το πρόγραµµα για κοινωνικό αθλητισµό, αναµένεται ότι θα συµβάλει στην 
εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, ωστόσο αυτό,  στηρίζεται στην προθυµία και 
δυνατότητα των ∆ήµων για την εφαρµογή του. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός συµφωνεί µε τα 
πιο πάνω. 

(ζ) ∆εσµεύσεις επιχορηγούµενων φορέων.  Η Υπηρεσία µου 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, η χρήση της επιχορήγησης αποκλειστικά για 
το σκοπό που παραχωρείται, εκτός εάν ληφθεί έγκριση του Οργανισµού.  
Σηµειώνεται ότι η δέσµευση για µη αποξένωση της περιουσίας µπορεί να επιτευχθεί 
και µε εξασφάλιση υποθήκης. 
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9. ∆ιαχείριση ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων από τον Οργανισµό. 

(i) Αποτελέσµατα διαχείρισης.  Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων 
προέκυψε καθαρό έλλειµµα £1.551.466 το 2006 σε σύγκριση µε £1.211.564 το 
2005, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση £339.902 ή 28%.  Το σηµαντικότερο 
έλλειµµα (£815.397) διαπιστώνεται ότι προέρχεται από τη διαχείριση των 
κολυµβητηρίων µε το µεγαλύτερο να παρουσιάζεται στο Κολυµβητήριο 
Λευκωσίας (£343.876), το οποίο ανήκει στο ∆ήµο Λευκωσίας και 
χρησιµοποιείται και συντηρείται από κοινού από το ∆ήµο και τον Οργανισµό, 
βάσει σχετικής συµφωνίας. 

(ii) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £335.492 το 2006, σε σύγκριση µε £310.855 το 
2005, δηλαδή αυξήθηκαν κατά £24.637 ή 8%.  

(iii) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.886.958 το 2006, σε σύγκριση µε £1.522.418 
το 2005.  Η αύξηση των εξόδων κατά £364.540 οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις 
των καυσίµων κατά £139.739, του ρεύµατος κατά £128.066 και των µισθών 
κατά £55.686, καθώς και στη λειτουργία νέων χώρων [Αθλητικό Κέντρο 
Λεµεσού (£98.640) και Ολυµπιακό  Κολυµβητήριο Λάρνακας (£178.978)]. 

(β) ∆ικαιώµατα χρήσης αθλητικών χώρων. 

(i) ∆εν έχει γίνει ακόµα αναθεώρηση των δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών χώρων, 
ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. µουσικές συναυλίες). 

(ii) ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ασκείται κανένας έλεγχος στα στοιχεία που τηρούνται 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(γ) Έξοδα ιδιόκτητων χώρων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ασκείται ικανοποιητικός 
έλεγχος των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται µεγάλες διακυµάνσεις σε 
διάφορους αθλητικούς χώρους. 

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύµα.  Εξακολουθεί, για κάποιους χώρους, οι 
χρεώσεις για νερό και ρεύµα να µην αντιπροσωπεύουν την πραγµατική 
δαπάνη, γιατί έγιναν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόνοια στον 
Προϋπολογισµό και όχι σύµφωνα µε την πραγµατική χρήση, αφού δεν 
διαθέτουν ξεχωριστούς µετρητές.   Η πιο πάνω τακτική έχει ως αποτέλεσµα να 
παρουσιάζονται µεγάλες διακυµάνσεις στις χρεώσεις των χώρων για νερό και 
ρεύµα, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατικότητα. 

Έχω την άποψη ότι ο Οργανισµός θα πρέπει, είτε να κάνει τις κατάλληλες 
ενέργειες για εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο, είτε να 
υπολογίζει µε ορθολογική µέθοδο την κατανάλωση για χώρους που δεν 
διαθέτουν ξεχωριστό µετρητή, ώστε να υπάρχει συνέπεια στις χρεώσεις και να 
εξάγονται τα ορθά συµπεράσµατα.  

(ii) Μητρώα κατανάλωσης νερού και ρεύµατος.  Για την κατανάλωση νερού και 
ρεύµατος, εξακολουθεί να µην τηρούνται µητρώα κατανάλωσης, ώστε να 
παρακολουθούνται και να διερευνώνται τυχόν σοβαρές διακυµάνσεις. 

(iii) Μητρώο καυσίµων. Τηρείται µητρώο για τα καύσιµα, αλλά και πάλι δεν 
παρακολουθούνται και δεν διερευνώνται οι διακυµάνσεις στην κατανάλωση. 

  (α) 
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(δ) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Σε προηγούµενες επιστολές της 
Υπηρεσίας µου αναφέρθηκε ότι, τον Ιούλιο του 2001 ο Οργανισµός αποδέχθηκε 
πρόταση του κυλικειάρχη για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του 
κυλικείου, χωρίς προσφορές, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε συγκεκριµένες εργασίες 
αναβάθµισης του χώρου κυλικείου, του οποίου ο ισόγειος χώρος χρησιµοποιείται ως 
εστιατόριο, χωρίς τις απαραίτητες άδειες. 

Επειδή το ποσό του ενοικίου δεν καλύπτει τα έξοδα της κατανάλωσης ύδατος και 
ηλεκτρικής ενέργειας, που αυξήθηκαν λόγω της λειτουργίας του εστιατορίου, ο 
Οργανισµός προέβη στην εγκατάσταση υποµετρητών και στις 17.11.2004 στάληκε 
στον κυλικειάρχη επιστολή µε την οποία καλείτο να διευθετήσει το συνολικό ποσό 
των £8.612,67.  Ο κυλικειάρχης αµφισβήτησε το πιο πάνω ποσό το οποίο δεν έχει 
εισπραχθεί. 

Με τη λήξη της συµφωνίας µεταξύ του Οργανισµού και του κυλικειάρχη, στις 
31.12.2006, και µετά από διαβουλεύσεις µε το Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  αποφάσισε στη συνεδρία του ηµερ. 28.12.2006, να δοθεί 
τρίµηνη παράταση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, από 1.1.2007 
µέχρι 31.3.2007, µε τους υφιστάµενους όρους, και αφού ανανεωθεί η εγγυητική 
ύψους £13.200 για να καλύπτει την περίοδο αυτή, µε σκοπό να εξεταστούν οι 
εκκρεµότητες µεταξύ του κυλικειάρχη και του ΚΟΑ.  

Ακολούθως, στις  22.3.2007,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην ανανεωθεί 
η συµφωνία, να ληφθεί το ποσό των £9.000 από την εγγύηση, να παραµείνει ο 
κυλικειάρχης µέχρι να αρχίσουν οι προγραµµατισµένες οικοδοµικές εργασίες από 
τον Οργανισµό  και να προκηρυχθούν προσφορές για εκµετάλλευση του κυλικείου 
µε την ολοκλήρωση των εργασιών.  

Στις 28.3.2007, το Λογιστήριο του Οργανισµού ζήτησε από την ΣΠΕ Τόχνης να 
εµβάσουν το ποσό της εγγυητικής των £13.200 γιατί ο κυλικειάρχης δεν 
εκπλήρωσε τις πρόνοιες και όρους του συµβολαίου του. Με την ολοκλήρωση του 
ελέγχου αυτό το ποσό δεν είχε ακόµα εµβαστεί και η εγγυητική έχει λήξει από την 
1.4.2007. 

Η Υπηρεσία µου επανέλαβε την άποψη ότι η όλη υπόθεση θα έπρεπε να 
παραπεµφθεί από την αρχή στο Νοµικό Σύµβουλο και στη συνέχεια να καταγγελθεί 
δικαστικά η συµφωνία που είχε συναφθεί προηγουµένως. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι στάληκε επιστολή υπενθύµισης 
προς τη ΣΠΕ Τόχνης και αναµένεται να καταβληθεί το ποσό στον Οργανισµό και 
ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισµός θα προχωρήσει µε νοµικά µέτρα. 

(ε) Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.  Ο Οργανισµός σχεδιάζει να ανεγείρει 
το πιο πάνω κτίριο σε γη, µέρος της οποίας είναι Τουρκοκυπριακή (Τ/Κ). Ο 
Οργανισµός έχει υπογράψει µίσθωση της κρατικής γης µε την Κυβέρνηση για την 
περίοδο 30.4.2004 µέχρι 29.4.2014 και στη συνέχεια υπέγραψε υποµίσθωση της 
γης µε το Σκοπευτικό Όµιλο Λάρνακας για την περίοδο 30.4.2004 µέχρι 29.4.2014 
για £100 ετησίως. Για την Τ/Κ γη ο Οργανισµός έχει υπογράψει µίσθωση µε τον 
Κηδεµόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για την περίοδο 1.6.2002 µέχρι 31.5.2005 
µε δικαίωµα συνεχούς ανανέωσης.  Παρατηρήθηκε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες 
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για τη σχεδίαση και ανέγερση του σκοπευτηρίου χωρίς την αγορά/απαλλοτρίωση 
της Τ/Κ γης και χωρίς να ξεκαθαρίσει το θέµα της υποµίσθωσης της Τ/Κ γης στο 
Σκοπευτικό Όµιλο Λάρνακας. Συγκεκριµένα, ο Οργανισµός έχει υποβάλει αίτηση για 
άδεια οικοδοµής στις 5.12.2006. Ο Οργανισµός πλήρωσε µίσθωµα ύψους £3.360 
ετησίως για 3 έτη µέχρι 31.5.2005 και £3.595 ετησίως  για 2 έτη µέχρι 31.5.2007.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός ζήτησε έγκριση για 
απαλλοτρίωση της γης, αλλά αυτό εµποδίζεται από την κυβερνητική πολιτική για τις 
τουρκοκυπριακές περιουσίες. 

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

(i) Με βάση τη συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ του Κοινοτικού Συµβουλίου 
Αγρού και του Οργανισµού ηµεροµηνίας 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 τοκοχρεωλύσιο ύψους £55.000 για το σχετικό δάνειο που σύναψε 
το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού, ύψους £278.000.  Η πιο πάνω συµφωνία 
προνοεί ότι η απαλλοτριωθείσα γη θα µεταβιβαστεί και θα εγγραφεί στο όνοµα 
του Οργανισµού όχι αργότερα από τις 15.9.2006. Μέχρι την ηµεροµηνία του 
ελέγχου η απαλλοτριωθείσα γη δεν είχε µεταβιβαστεί στο όνοµα του 
Οργανισµού. 

Σηµειώνεται ότι ο Οργανισµός δεν κατέχει στοιχεία για το δάνειο, παρόλο που 
έχει εγγυηθεί την αποπληρωµή του, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
δεν ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος που αφορά στο δάνειο και στην 
αποπληρωµή του. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά στη 
µεταβίβαση της γης προς τον Οργανισµό, έχουν δοθεί οδηγίες στο Νοµικό 
Σύµβουλο του Οργανισµού να προχωρήσει τη διαδικασία και όσον αφορά στα 
στοιχεία του δανείου, αυτά θα ζητηθούν. 

(ii) Η Υπηρεσία µου παρατήρησε ότι εκκρεµεί η αξιοποίηση του Κέντρου και 
ζήτησα όπως πληροφορηθώ για τις ενέργειες του Οργανισµού σχετικά µε το 
θέµα αυτό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υποβλήθηκε από τους 
υπηρεσιακούς προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στρατηγικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη του πιο πάνω αθλητικού κέντρου και ετοιµάζεται σηµείωµα προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε συγκεκριµένες εισηγήσεις για υλοποίηση του.  

10. Προγράµµατα. 

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του, ο Οργανισµός έχει σχεδιάσει  και  
υλοποιήσει  µία σειρά από εθνικά προγράµµατα, τα σηµαντικότερα από τα οποία 
είναι το Σχέδιο Ταλέντων, το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης και το Εθνικό Σχέδιο 
Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ).  Γενικά διαπιστώθηκε ότι τόσο 
στους σχεδιασµούς όσο και στην παρακολούθησή τους υπάρχει περιθώριο 
βελτίωσης. 
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(α) Σχέδιο Ταλέντων. 

(i) Ο σχεδιασµός, ο οποίος αφορά στον εντοπισµό νέων ταλέντων και στην 
αξιοποίησή τους, µε σκοπό τη διάκρισή τους σε µελλοντικές διεθνείς αθλητικές 
οργανώσεις, αρχικά εφαρµόστηκε το Μάιο του 2002, µε τη σύναψη συµφωνίας 
µε την εταιρεία RSTS.  Μετά τη διακοπή του συµβολαίου µε την εταιρεία αυτή 
(αναφορά γίνεται σε προηγούµενες Ετήσιες Εκθέσεις µου), άρχισε η 
επαναλειτουργία του σχεδιασµού το Νοέµβριο 2005, µε την καταβολή των 
πρώτων παροχών. 

Για τους αθλητές του σχεδιασµού τηρούνται 2 φάκελοι, ένας στο ΚΑΕΚ όπου 
αρχειοθετούνται στοιχεία σχετικά µε τους εργοµετρικούς ελέγχους και ένας στο 
γραφείο ταλέντων. Παρά την κάποια βελτίωση που σηµειώθηκε, οι φάκελοι δεν 
είναι πλήρως ενηµερωµένοι, αφού δεν αρχειοθετούνται όλα τα έντυπα και τα 
στοιχεία των αθλητών όπως για παράδειγµα, το έντυπο επίσκεψης αθλητή στο 
χώρο προπόνησης. 

(ii) Πληρωµές.  Κατά το 2006 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό ύψους £239.329, 
σε σύγκριση µε £100.340 το 2005.  Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι το 2006 
έγιναν πληρωµές συνολικού ποσού περίπου £80.000, για µισθούς 6 
συνεργατών που αποτελεί ποσοστό περίπου 33% του συνόλου των 
πληρωµών (το υπόλοιπο 67% αφορά κυρίως σε παροχές αθλητών). Για τους 
6 συνεργάτες υπάρχει έγκριση από τη Βουλή, για απασχόλησή τους στα 
εθνικά προγράµµατα ΚΟΑ και προγράµµατα των επιχορηγούµενων 
Οµοσπονδιών, όµως µόνο δύο συνεργάτες απασχολούνται αποκλειστικά και 
µία µερικώς στο Σχέδιο Ταλέντων, παρόλο που όλες οι χρεώσεις για τους 
µισθούς γίνονται στο Σχέδιο Ταλέντων.  Σηµειώνεται ότι στον Προϋπολογισµό 
του 2007 υπάρχει πρόνοια, ώστε µόνο οι τρεις συνεργάτες να χρεώνονται στο 
Σχέδιο Ταλέντων. 

(iii) Επιθεωρητές σχεδίου.  Κατά τη διάρκεια του 2006, όπως και το 
προηγούµενο έτος, απασχολήθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου δυο 
επιθεωρητές. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι  δεν αναφέρονται ούτε 
επισυνάπτονται στα συµβόλαια που υπογράφηκαν οι ευθύνες και τα 
καθήκοντά τους ως επιθεωρητές. 
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι εκ παραδροµής στα 
συµβόλαια δεν περιλήφθηκαν οι ευθύνες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών 
και ότι το θέµα θα διευθετηθεί. 

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. 
(i) Ο σχεδιασµός αυτός αφορά στη στήριξη επίλεκτων αθλητών οι οποίοι 

προπονούνται για να λάβουν µέρος σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως οι 
Κοινοπολιτειακοί Αγώνες του 2006 και οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2008. Το 
Σχέδιο λειτουργεί σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή 
(ΚΟΕ) και ο Οργανισµός ασκεί µόνο επιτελικό έλεγχο.  Οι δαπάνες για το 
Σχέδιο το 2006 ανήλθαν σε £348.215, σε σύγκριση µε £208.900 το 2005. 

(ii) Από τον Αύγουστο 2006 δεν έχουν υποβληθεί µηνιαία έντυπα 
παρακολούθησης, ενώ τα ποσά εκταµιεύτηκαν προς την ΚΟΕ για όλο το 2006. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα έντυπα αποστέλλονται από την ΚΟΕ στον 
Οργανισµό, µετά που αποστέλλονται οι πληρωµές. 
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(iii) Ενώ ο σχεδιασµός εφαρµόστηκε από τον Οκτώβριο του 2005, και στο 
έγγραφο που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 22.5.2006 αναφέρεται ότι 
η αξιολόγηση της πορείας των αθλητών και του σχεδιασµού θα γίνεται από την 
ΚΟΕ κάθε τρίµηνο, εντούτοις έγινε µόνο µία έκθεση παρακολούθησης από τον 
τεχνικό σύµβουλο της ΚΟΕ κατά τη διάρκεια του 2006, η οποία λήφθηκε από 
τον Οργανισµό στις 15.11.2006. Η έκθεση δεν φέρει ηµεροµηνία ετοιµασίας 
και δεν αναφέρει σε ποια περίοδο αφορά.  Η επόµενη έκθεση, η οποία φέρει 
ηµεροµηνία 10.3.2007 και παραλήφθηκε από τον Οργανισµό στις 13.3.2007, 
πάλι δεν αναφέρει σε ποια περίοδο αφορά.  Παρά την παρακολούθηση του 
σχεδίου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, µε προφορική 
ενηµέρωση που τυγχάνει  σε κατά καιρούς συσκέψεις µε εκπροσώπους της 
ΚΟΕ, η Υπηρεσία µου θεωρεί ότι η γραπτή αξιολόγηση των αθλητών µε την 
ετοιµασία τριµηνιαίων εκθέσεων από την ΚΟΕ είναι η πλέον ενδεδειγµένη και 
ασφαλής. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός 
επανειληµµένα έχει απευθυνθεί στην ΚΟΕ αναλύοντας τους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να ετοιµάζονται και να αποστέλλονται έγκαιρα τόσο τα µηνιαία 
έντυπα όσο και οι τριµηνιαίες εκθέσεις και ότι ο Οργανισµός θα εµµείνει στις 
θέσεις του. 

(iv) Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη Έκθεση της Υπηρεσίας µου, σύµφωνα 
µε την τελική έκθεση της ΚΟΕ για τους Μεσογειακούς Αγώνες, αθλητής ο  
οποίος  αγωνίστηκε στο διπλό τραπ και κατέκτησε την 4η θέση δεν έχει 
ενταχθεί στην οµάδα και δεν έχει επιχορηγηθεί, ενώ ο προπονητής του 
επιχορηγήθηκε µε £1.000. Ο αθλητής συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο µε τα 
ονόµατα της αποστολής.  Σε ερώτηµά µου µε ποια αιτιολογία επιχορηγήθηκε ο 
προπονητής και όχι ο αθλητής, ο Οργανισµός, ο οποίος απευθύνθηκε στην 
ΚΟΕ δεν φαίνεται να έλαβε τις κατάλληλης εξηγήσεις. 

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

(i) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2006, ύψους 
£1.000.000 (για το 2005 ο Προϋπολογισµός ήταν £980.000).  Οι πραγµατικές 
δαπάνες για το 2006 ανήλθαν σε £996.661, σε σύγκριση µε £974.601 το 2005. 

Σηµαντικό µέρος των δαπανών, περίπου 85%, αφορά στη µισθοδοσία 
συµβασιούχου προσωπικού που απασχολείται στο Σχέδιο. 

(ii) Προσωπικό ΕΣΥΑΑ.   Κατά  το  2006  απασχολούνταν από τον Οργανισµό 
17 άτοµα ως συντονιστές για τους σκοπούς του Σχεδίου.  Επιπρόσθετα, ο 
Οργανισµός κατέβαλε τη µισθοδοσία για 493 προπονητές που προσλήφθηκαν 
από τα σωµατεία για το Σχέδιο. 

(iii) Συµβόλαια εργοδότησης.  Τα συµβόλαια για τους υπεύθυνους αθληµάτων 
και τους περιφερειακούς 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 µου έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να αναφέρεται ο ελάχιστος 
αριθµός ωρών εργασίας και ο ελάχιστος αριθµός επισκέψεων. 
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(iv) Τον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 
εταιρεία για επιστηµονική αξιολόγηση του ΕΣΥΑΑ. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η έρευνα τέθηκε ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο µελέτησε τα αποτελέσµατά της. Τα 
συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούνται από 22 σηµεία (ως συστάσεις).  

11. Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής. 

Στην Έκθεση της Υπηρεσίας µου για το έτος 2004, αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε 
µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία της υποδοµής για την εφαρµογή των περί 
Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Κανονισµών (Κ.∆.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. 

Κατά τα έτη 2005 και 2006 παρατηρήθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά στον εντοπισµό 
και καταγραφή των σχολών που λειτουργούν, όµως εξακολουθεί να παρατηρείται 
καθυστέρηση στη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον εκείνων που δεν 
συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του Νόµου. 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυµναστικής.  Από τα στοιχεία και 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί µέχρι σήµερα, έχουν καταγραφεί συνολικά 
200 γυµναστήρια από τα οποία µόνο τα 12 έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, 
δηλαδή ποσοστό 6%. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο κυριότερος λόγος για τον 
οποίο έχουν εκδοθεί µόνο 12 άδειες είναι η αδυναµία και/ή µακρόχρονη διαδικασία 
που χρειάζεται από τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής να 
εξασφαλίσουν άδεια οικοδοµής µε συγκεκριµένη χρήση του χώρου ως γυµναστήριο.   
Σχετικά µε το θέµα αυτό µου ανέφερε ότι µελετώνται διάφορες απόψεις, σε σχέση 
µε τους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής Κανονισµούς του 1995, σε συνεργασία 
µε το Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού. 

(β) Γυµναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση 
του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού, οι περί   Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής 
Κανονισµοί του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυµναστήρια  που βρίσκονται 
σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του 
ηµεροµηνίας 7.3.2006. 

Μέχρι σήµερα έχει γίνει έλεγχος µόνο σε ένα γυµναστήριο που λειτουργεί σε 
ξενοδοχείο, ενώ έχουν καταγραφεί 11 γυµναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία. 
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει παραπεµφθεί στο Νοµικό 
Σύµβουλο για λήψη δικαστικών µέτρων ένα ξενοδοχείο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
γυµναστικής στις εγκαταστάσεις του χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας 
από τον Οργανισµό και ότι ανάλογα µε την απόφαση του δικαστηρίου, ο 
Οργανισµός θα προχωρήσει και µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

(γ) Στελέχωση του τοµέα των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής.  Ο πιο πάνω 
τοµέας του Οργανισµού στελεχώνεται µόνο από ένα άτοµο, γεγονός που 
δυσχεραίνει την όλη διαδικασία τόσο του ελέγχου, όσο και της έκδοσης 
κατηγορητηρίων στις σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Νοµοθεσίας. 
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Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι κατά το 2006, στάληκαν για κατηγορητήριο στο 
Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού, οι φάκελοι 10 µόνο γυµναστηρίων. 

(δ) Άδειες λειτουργίας.  Κατά το έτος 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την 
έκδοση αδειών λειτουργίας µόνο σε 12 σχολές γυµναστικής, για µια από τις οποίες, 
παρόλο ότι δεν έχει ακόµα καταβάλει το σχετικό τέλος για έκδοση πιστοποιητικού 
άδειας λειτουργίας για τα έτη 2005 και 2006, εντούτοις ο Οργανισµός προχώρησε 
στην έκδοση άδειας για το 2006.  Για το τρέχον έτος 2007 µέχρι τον Απρίλιο δεν είχε 
εγκριθεί καµιά άδεια λειτουργίας. 

(ε) Λήψη δικαστικών µέτρων.  Κατά τα έτη 2002 και 2003 είχαν δοθεί στο 
Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού καταστάσεις γυµναστηρίων που δεν 
ανταποκρίθηκαν στις σχετικές επιστολές του Οργανισµού για υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τους, µε σκοπό τη 
λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον τους, σύµφωνα µε τους περί Κυπριακού 
Οργανισµού Αθλητισµού Νόµους και Κανονισµούς. Παρόλο ότι είχαν ετοιµαστεί και 
εγκριθεί τα σχετικά κατηγορητήρια, η λήψη δικαστικών µέτρων δεν προχώρησε. 
Ακολούθως, µετά από σειρά συσκέψεων του Νοµικού Συµβούλου µε τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες καθορίστηκε και υιοθετήθηκε διαδικασία και µεθοδολογία 
που θα ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό επιστράφηκαν 43 
φάκελοι από το Νοµικό Σύµβουλο για να διερευνηθεί κατά πόσο συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους τα συγκεκριµένα γυµναστήρια και αν έχουν υποβάλει αίτηση για 
κατάταξη στο µητρώο Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής.   

Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι  είχαν σταλεί µόνο 10 
υποθέσεις στο Νοµικό Σύµβουλο, εκ των οποίων οι 4 έχουν εκδικασθεί, οι 3 είναι 
στη διαδικασία εκδίκασης, ενώ για τις υπόλοιπες δεν υπήρξε ενηµέρωση του 
Οργανισµού από το Νοµικό Σύµβουλο. 

Σηµειώνεται ότι προνοούνται ποινές µέχρι και 12 µήνες φυλακή ή και πρόστιµο 
µέχρι £1.000 ή και αµφότερες τις ποινές. 

(στ) Μητρώο Γυµναστών/Εκπαιδευτών.  Παράλληλα µε την τήρηση µητρώου 
αδειών λειτουργίας, οι Κανονισµοί προνοούν την τήρηση µητρώου στο οποίο θα 
εγγράφονται, µετά από αίτηση τους προς τον Οργανισµό, οι Γυµναστές/ 
Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυµναστικής (Κ.∆.Π. 
38/95 Μέρος ΙΙ (Άρθρο 3/6)). 

Μέχρι σήµερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο µητρώο 142 άτοµα, από τα 
οποία οι 118 έχουν εγκριθεί (µερικοί προσωρινά) και ενηµερώθηκαν µε σχετική 
επιστολή, 15 αιτητές έχουν απορριφθεί ενώ 9 αιτητές εξακολουθούν να είναι υπό 
εξέταση. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ακόµη δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, όσον αφορά στην εισήγηση που έγινε στην επιστολή µου µε αρ. Φακ. 
7.42.0.2(11), ηµερ. 31.5.2006, για τον τύπο πιστοποιητικού εγγραφής, ταυτότητα 
Γυµναστή και τέλος εγγραφής. 

 

 



 19

12. Θέµατα προσφορών και συµβολαίων. 

(α) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ.  

(i) 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 και θα το επιχορηγούσε εξ ολοκλήρου 
ο Οργανισµός.  Κατά τον έλεγχο του προηγούµενου έτους διαπιστώθηκε ότι 
αρκετά θέµατα, που είχαν αναφερθεί και στην προηγούµενή µου Έκθεση, 
εξακολουθούσαν να υφίστανται.  Από  νέο έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία 
µου µέσα στο 2006, προέκυψε ότι στο έργο, το οποίο έπρεπε να συµπληρωθεί 
τον Απρίλιο 2004, υπάρχει καθυστέρηση πέραν των 30 µηνών, ο 
προϋπολογισµός του υπερέβη τα £2 εκ. + Φ.Π.Α. ενώ ο Εργολάβος υπέβαλε 
απαιτήσεις πέραν των £600.000. 

(ii) Τον Ιούλιο 2006 µε επιστολή µου προς τον Πρόεδρο του Οργανισµού 
παρατήρησα µεταξύ άλλων ότι: 

• Ο ΚΟΑ ενέκρινε το έργο χωρίς την ετοιµασία σοβαρής µελέτης για τη 
βιωσιµότητά του και τον τρόπο διαχείρισης/λειτουργίας του.  Η Υπηρεσία µου 
θεωρεί ότι µια σοβαρή και αντικειµενική µελέτη θα καταδείκνυε ότι το έργο δεν 
είναι βιώσιµο.  Η µελέτη που έγινε δεν λαµβάνει υπόψη τη δαπάνη εκτέλεσης 
του έργου, η οποία εκτιµήθηκε σε £1.075.000 + Φ.Π.Α. και η οποία τελικά 
αναµένεται να είναι υπερδιπλάσια, ενώ η εκτίµηση των ετήσιων εξόδων 
λειτουργίας και συντήρησης (£82.000) είναι πολύ χαµηλή. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της εκτέλεσης του έργου χωρίς να υπάρχει 
συµφωνία µε το ΓΣΠ για τη διαχείρισή του.  Η εν λόγω συµφωνία θα έπρεπε να 
καθορίζει σαφώς τις ευθύνες του ΓΣΠ, ως Εργοδότη του κατασκευαστικού 
συµβολαίου, το καθεστώς διαχείρισης και λειτουργίας του έργου και τις 
ασφαλιστικές δικλίδες σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους όρους της 
συµφωνίας, ιδιαίτερα σε οικονοµικά θέµατα. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της κατασκευής του έργου χωρίς 
προηγουµένως να υπογραφεί συµφωνία µεταξύ ΓΣΠ και µελετητών/ 
επιβλεπόντων, η οποία να τύχει της έγκρισής του, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 
διαδικασία για έργα επιχορηγούµενα από τον ίδιο.  

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε να ανατεθεί από το ΓΣΠ το κατασκευαστικό συµβόλαιο 
απευθείας στον Εργολάβο που εκτέλεσε προηγουµένως το Στάδιο, χωρίς το 
συµβόλαιο να τύχει της έγκρισής του, σύµφωνα µε την υφιστάµενη διαδικασία 
για επιχορηγούµενα έργα.  Το συµβόλαιο µε τον Εργολάβο είναι ελλιπές και 
ετεροβαρές υπέρ του εργολάβου, κυρίως γιατί αφήνει εκκρεµές το θέµα των 
νέων τιµών µονάδων για εργασίες και υλικά που δεν περιλαµβάνονται στο 
προηγούµενο συµβόλαιο για το Στάδιο και τα οποία αφορούν σε πολύ µεγάλο 
µέρος του έργου. 
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• Τα σχέδια, οι εκτιµήσεις δαπάνης και η διαχείριση του συµβολαίου από τους 
µελετητές – επιβλέποντες ήταν ελλιπή και ανεπαρκή και δεν διασφάλιζαν τα 
συµφέροντα του Εργοδότη.    

• Ο Εργολάβος µε δικαιολογία τη µη αξιολόγηση/πληρωµή των απαιτήσεων του, 
εργάζεται µε αργό ρυθµό που δεν εγγυάται τη συµπλήρωση του έργου σε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

(iii) Μέχρι το ∆εκέµβριο 2006, ο ΚΟΑ επιχορήγησε το έργο µε το ποσό των περίπου 
£1.612.000. 

(iv) Στις 27.2.2007, σε συνάντηση του Υπουργού Παιδείας µε το ΓΣΠ και 
εκπροσώπους του ΚΟΑ, αποφασίστηκε όπως: 

• Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού διερευνήσει το ενδεχόµενο ανάληψης 
της διαχείρισης του όλου έργου από τον ιδιωτικό τοµέα και στην περίπτωση 
που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, το Υπουργείο να εξετάσει την ανάληψη της 
διαχείρισης του έργου από το ΓΣΠ. 

• Οι απαιτήσεις για αποζηµιώσεις των εργολάβων του έργου εξεταστούν από 
τους συµβούλους και ακολούθως το θέµα µελετηθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού. 

• Ο ΚΟΑ και ο ΓΣΠ καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους για τυχόν ευθύνες 
που µπορούν να καταλογιστούν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µετά από την ανάµειξη του 
αρµόδιου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού αποφασίστηκε να αναληφθεί η 
ευθύνη υποβολής συγκεκριµένων προτάσεων επί όλων των εκκρεµούντων 
θεµάτων, πράγµα που έγινε.  Επιπρόσθετα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού µελετά το ενδεχόµενο ευθυνών και το ίδιο αναµένει να πράξει το 
ΓΣΠ για τους συµβούλους του έργου. 

(β) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό. 

(i) Απαιτήσεις Εργολάβου. Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η 
προσφορά που κατακυρώθηκε, η οποία ήταν και η χαµηλότερη, υπερέβη τον 
αρχικό προϋπολογισµό του έργου (£4.500.000) κατά £2.460.000 (55%) και 
υπέδειξα ότι δεν ασκήθηκε από τον Οργανισµό και τους συµβούλους του η 
ενδεδειγµένη διαχείριση κόστους, µε σκοπό τον περιορισµό της δαπάνης του 
έργου στα πλαίσια του Προϋπολογισµού. 

Με βάση το συµβόλαιο, το έργο έπρεπε να συµπληρωθεί το Μάρτιο 2004.  
Λόγω σοβαρής καθυστέρησης, η οποία οφειλόταν τόσο στον εργολάβο, όσο και 
στον Εργοδότη (ΚΟΑ), το έργο συµπληρώθηκε το Σεπτέµβριο 2005, οπότε και 
έγινε η προσωρινή παραλαβή του. 

Ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονική παράταση, η οποία καλύπτει 
ολόκληρη την καθυστέρηση του έργου, και για αποζηµίωση ύψους περίπου   
£3,5 εκ. και υποστήριζε ότι για την καθυστέρηση ευθυνόταν κυρίως ο 
Εργοδότης, ο οποίος, µεταξύ άλλων, καθυστέρησε την πληρωµή των 
πιστοποιητικών του Αρχιτέκτονα για περίπου 6 µήνες. 
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Απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 
πληροφόρησε ότι υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην πληρωµή των 
διατακτικών του έργου, σε αναµονή της έγκρισης του Συµπληρωµατικού 
Προϋπολογισµού.  Επιπρόσθετα µου ανέφερε ότι ο Οργανισµός, σε  
συνεργασία µε τους Νοµικούς Συµβούλους του, διαπραγµατεύεται µε τον 
Εργολάβο σχετικά µε την αποζηµίωση που πιθανόν αυτóς να δικαιούται. 

Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2005 και η σχετική κατ’ αρχήν 
συµφωνία υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού για εξέταση και 
έγκριση.  Με βάση την κατ’ αρχήν συµφωνία, καθορίστηκε το ποσό των £1,6 εκ. 
ως αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν στο έργο από την 
αδυναµία του Οργανισµού για την έγκαιρη πληρωµή των ενδιάµεσων 
διατακτικών πληρωµής. Με επιστολή της Υπηρεσίας µου προς τον Οργανισµό 
τον Οκτώβριο 2005, υποδεικνύετο ότι, ενώ οι γενικές αρχές της κατ’ αρχήν 
συµφωνίας κρίνονται ικανοποιητικές, εντούτοις το ποσό των £1,6 εκ. θεωρείτο  
υπερβολικό  και  δεν έπρεπε  να  υπερβαίνει τα £1,3 εκ..  Το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού µε επιστολή του πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2006 τον 
Οργανισµό ότι, λόγω της θέσης της Υπηρεσίας µου για το ύψος της 
αποζηµίωσης, το Υπουργείο προχώρησε µε πρόταση προς το Υπουργικό 
Συµβούλιο το οποίο ενέκρινε αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ. στον Εργολάβο για το 
σύνολο των απαιτήσεών του. 

Εκκρεµεί η απάντηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού σε επιστολή 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, µε την οποία το Υπουργείο ζητά να 
πληροφορηθεί κατά πόσο ο Οργανισµός θα προχωρήσει σε έρευνα για την 
πιθανή ύπαρξη ευθυνών για τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταβολή της 
αποζηµίωσης στον Εργολάβο, µε το ποσό του £1,5 εκ.   
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα παραπέµφθηκε 
στους Νοµικούς Συµβούλους η γνωµάτευση των οποίων αναµένεται.  

Παράλληλα µε τα πιο πάνω, ο Εργολάβος υπέβαλε τον τελικό λογαριασµό του 
συµβολαίου το Μάιο 2006 και, µε βάση το συµβόλαιο, θα έπρεπε µέχρι το 
Νοέµβριο 2006 να ολοκληρωθεί η εξέτασή του από τους ιδιώτες µελετητές.  
Μέχρι το Μάρτιο 2007 η εργασία αυτή δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί. 

(ii) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις.  Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των εργασιών 
και µελέτης των προνοιών του συµβολαίου που διεξήχθη από την Υπηρεσία 
µου το Νοέµβριο 2005, διαπιστώθηκε ότι µεγάλο µέρος του εξοπλισµού που 
εγκαταστάθηκε προερχόταν από κατασκευαστές διαφορετικούς από αυτούς που 
προβλέπονταν στο συµβόλαιο.  Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα κύρια τεχνικά 
χαρακτηριστικά των περισσότερων κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων (Air 
Handling Units), τα οποία επηρεάζουν ουσιαστικά το µέγεθος και την αξία τους, 
είχαν διαφοροποιηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο συµβόλαιο. 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι τους οποίους 
εξυπηρετούν τα εν λόγω µηχανήµατα δεν είχαν τροποποιηθεί (σε σχέση µε τους 
χώρους που προνοούσε το συµβόλαιο), ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του 
Οργανισµού όπως ενηµερώσει την Υπηρεσία µου για τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίστηκαν οι σηµαντικές αλλαγές στο µέγεθος των περισσότερων 
κεντρικών µονάδων κλιµατισµού. 
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Τον Ιούνιο 2006, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκε 
από τους συµβούλους µελετητές όπως επεξηγήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές 
έχουν κάνει στις συγκεκριµένες µηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι σύµβουλοι 
µελετητές, τον Ιούλιο 2006 έδωσαν γραπτώς τις θέσεις τους αναφορικά µε τις 
πιο πάνω αλλαγές, τις οποίες ο Οργανισµός έκρινε ότι δεν ήταν ικανοποιητικές 
και  ζήτησε όπως επανυποβάλουν τα στοιχεία που τους είχαν ζητηθεί. 

Το Μάρτιο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι δεν 
είχαν λάβει οποιαδήποτε απάντηση από τους µελετητές συµβούλους, και ότι η 
Υπηρεσία µου θα ενηµερωθεί σχετικά, µόλις ο Οργανισµός πληροφορηθεί 
αναφορικά µε τις αλλαγές που έχουν γίνει χωρίς την έγκριση του. Τέλος, µε 
πληροφόρησε ότι η περίοδος ευθύνης για ελαττώµατα, µε βάση τις πρόνοιες του 
συµβολαίου, δεν έχει εκπνεύσει και ότι οι τελικοί λογαριασµοί βρίσκονται στο 
στάδιο της ετοιµασίας τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
καµιά εξέλιξη επί του θέµατος, λόγω της άρνησης των συµβούλων να 
υποβάλουν οποιαδήποτε στοιχεία, και ότι ο Οργανισµός προτίθεται να 
παραπέµψει το θέµα στο Νοµικό Σύµβουλο για λήψη µέτρων εναντίον των 
συµβούλων. 

(iii) 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 εκ. - £8,5 εκ.) αντί επί της εκτιµηµένης 
δαπάνης (£4,5 εκ. ± 20%), όπως προβλέπεται στη συµφωνία µεταξύ του 
Οργανισµού και των συµβούλων.  Η Υπηρεσία µου 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.   ∆εν υπήρξε περαιτέρω ουσιαστική εξέλιξη στο θέµα αυτό. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει υπογραφεί συµφωνία 
παραποµπής σε διαιτησία, η οποία αναµένεται να αρχίσει σύντοµα. 

(γ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 
Κέντρου στη  Λευκωσία - Προβλήµατα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του 
συµβολαίου.   Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο παρατηρήθηκαν αρκετά 
προβλήµατα που επηρέασαν σηµαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών 
εργασιών.  Μεταξύ άλλων, επειδή ο Οργανισµός δεν προέβη στην επιβαλλόµενη 
εδαφολογική µελέτη στο στάδιο της µελέτης, µετά την έναρξη των εργασιών 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο να γίνει 
σηµαντική αλλαγή στον τρόπο θεµελίωσης, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η 
συµπλήρωση του όλου έργου.  Επίσης παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην 
πρόοδο των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίως εργολάβου.  Το έργο τελικά 
παραλήφθηκε το Μάρτιο 2004 και ο τελικός λογαριασµός υποβλήθηκε από τον 
Εργολάβο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, ο οποίος, σύµφωνα µε τον Οργανισµό, ήταν 
ελλιπής,   ενώ   πλήρη   στοιχεία   υποβλήθηκαν   από  αυτόν  το  Νοέµβριο 2005.  
Ο Εργολάβος απαίτησε αποζηµίωση περίπου £617.000 για το συνολικό χρόνο 
καθυστέρησης του έργου, τον οποίο θεωρεί ως δικαιολογηµένο.  Επειδή 
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καθυστέρησε η εξέταση και έγκριση του τελικού λογαριασµού και της αποζηµίωσης, 
ο Εργολάβος προχώρησε µε καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο, διεκδικώντας 
συνολικές αποζηµιώσεις πέραν του £1 εκ.. 

Ο Οργανισµός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ανέφερε ότι η αλλαγή 
στο σχεδιασµό αναµφίβολα επηρέασε την πρόοδο του έργου, αλλά αυτό δεν 
µπορούσε να αποφευχθεί, ενώ το θέµα της καθυστέρησης µελετάται, ώστε να 
διαφανεί ποια ήταν δικαιολογηµένη και ποια αδικαιολόγητη.  Επιπλέον µε 
πληροφόρησε ότι την ετοιµασία µελετών θα την αναθέτει πλέον σε ιδιώτες 
συµβούλους, οι οποίοι θα ετοιµάζουν τις µελέτες και έρευνες, οι οποίες πρέπει να 
προηγούνται των προκηρύξεων των διαγωνισµών για τα έργα. 

Τον Ιούνιο 2006 ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός 
βρίσκεται σε διαβουλεύσεις  µε τον Εργολάβο και θα γίνει προσπάθεια 
διακανονισµού του θέµατος προτού προχωρήσει δικαστικώς η όλη υπόθεση.  
Παρατήρησα ότι προηγουµένως θα πρέπει να αποφασισθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού το µέρος της καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται ο 
Εργοδότης και το µέρος για το οποίο ευθύνεται ο Εργολάβος. 

Το Μάρτιο 2007, ο τελικός λογαριασµός του συµβολαίου βρισκόταν στο τελικό 
στάδιο της ετοιµασίας του, ενώ εκκρεµεί η απόδοση τυχόν ευθυνών για τη 
διαχείριση του συµβολαίου, θέµα για το οποίο θα αποφασίσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ετοιµαστεί έκθεση γεγονότων 
σχετικά µε το έργο και ο τελικός λογαριασµός από την υπηρεσία και έχει υποβληθεί 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού και όταν εγκριθεί θα κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία µου. 

(δ) Κατασκευή Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου στη Λάρνακα.   

(i) Οικοδοµικές Εργασίες.  Ενώ το έργο παραλήφθηκε προσωρινά από τους 
ιδιώτες µελετητές το Φεβρουάριο 2005, παρουσιάστηκαν σ’ αυτό αστοχίες και 
κακοτεχνίες µετά την παραλαβή του, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του, 
εκτός εάν εκτελούνταν αρκετές και σοβαρές εργασίες επιδιόρθωσης.  Αυτές 
τελικά εκτελέστηκαν από τον Εργολάβο, από το Νοέµβριο 2005 µέχρι τον 
Ιανουάριο 2006.  Το έργο παραλήφθηκε από τους ιδιώτες µελετητές χωρίς την 
προηγουµένη έγκριση του Εργοδότη και χωρίς να γίνουν οι αναγκαίοι 
προβλεπόµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, τόσο στις 
κολυµβητικές δεξαµενές όσο και στα µηχανήµατα, και ως εκ τούτου δεν 
µπορούσε να παραδοθεί στον Εργοδότη για χρήση. 

Ο Οργανισµός προχώρησε µε τη διεξαγωγή έρευνας για το θέµα, διορίζοντας 
εξωυπηρεσιακό Ερευνητή, ο οποίος το Μάρτιο 2006 υπέβαλε την έκθεσή του 
στον Οργανισµό.  Σύµφωνα µε το πόρισµα, το συµβόλαιο µεταξύ ΚΟΑ και 
Συµβούλων παραβιάστηκε, ως αποτέλεσµα επαγγελµατικής αµέλειας των 
Συµβούλων, από την οποία ο Οργανισµός υπέστη ζηµιά.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27.3.2006, 
αποφάσισε να παραπέµψει την πιο πάνω έκθεση στο Νοµικό Σύµβουλο για τα 
περαιτέρω.  Μέχρι το Μάρτιο 2007 αναµενόταν ακόµα η γνωµοδότησή του.  
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Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µου η καθυστέρηση στο χειρισµό του θέµατος 
δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούµενα συµφέροντα του Οργανισµού. 

Το Νοέµβριο 2006 ο τελικός λογαριασµός του έργου (συµπεριλαµβανοµένων 
των απαιτήσεων του εργολάβου), συνολικού ποσού £1.520.500, συµφωνήθηκε 
από τον Οργανισµό µε τον Εργολάβο, και  πληρώθηκε το ποσό που οφείλεται 
σε αυτόν πλην της κράτησης, ποσού £35.250, το οποίο θα επιστραφεί µόλις 
αποκατασταθούν από τον Εργολάβο όλες οι κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν 
στο έργο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι αναµένεται ο εργολάβος να 
διορθώσει το κανάλι υπερχείλισης, ώστε να αποδεσµευτεί η κράτηση. 
Παράλληλα µε πληροφόρησε ότι το θέµα της λήψης µέτρων εναντίον των 
συµβούλων βρίσκεται ενώπιον του Νοµικού Συµβούλου και θα ενηµερώσει την 
Υπηρεσία µου για την εξέλιξη του θέµατος.  

(ii) Προσφορά αρ. 84∆/2005 για την προµήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσµάτων.  Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των 
εργασιών το Μάρτιο 2007, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

• Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων που είχε εγκατασταθεί δεν ήταν 
σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισµού. 
Ωστόσο, ο εν λόγω πίνακας ήταν ακριβώς ο ίδιος µε αυτόν που 
περιλαµβανόταν στην προσφορά του Aναδόχου, είχε γίνει αποδεκτός από τον 
Οργανισµό και είχε περιληφθεί στα έγγραφα του συµβολαίου. Το γεγονός της 
µη συµµόρφωσης του πίνακα µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού, δεν είχε  
εντοπισθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών, ούτε και υποδείχθηκε στις 
σχετικές εκθέσεις που ετοιµάστηκαν από τους ιδιώτες συµβούλους ή/και την 
επιτροπή αξιολόγησης του Οργανισµού και τέθηκαν ενώπιον του αρµοδίου 
οργάνου για τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης. 

• Ενώ στα έγγραφα του διαγωνισµού απαιτείτο η  προµήθεια φορητού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο Aνάδοχος είχε προσφέρει σταθερό υπολογιστή 
γραφείου, χωρίς να εντοπιστεί και υποδειχθεί η πιο πάνω απόκλιση στις 
εκθέσεις αξιολόγησης των συµβούλων και της επιτροπής αξιολόγησης του 
Οργανισµού. Σηµειώνεται ωστόσο ότι ο Ανάδοχος τελικά προµήθευσε το 
Κολυµβητήριο µε ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

• Ενώ µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού το ηλεκτρονικό 
χρονόµετρο κολύµβησης θα έπρεπε να λειτουργεί και µε επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία για δύο (2) τουλάχιστον ώρες, η µπαταρία που εγκαταστάθηκε έχει 
τη δυνατότητα υποστήριξης του χρονοµέτρου για µόνο µισή (½) ώρα περίπου.  
Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος στην προσφορά του είχε περιλάβει σύστηµα 
αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS), το οποίο είναι αποδεκτό, αλλά τελικά 
δεν το προµήθευσε. 

• Σηµαντικό µέρος των ανταλλακτικών, τα οποία µε βάση τις πρόνοιες του 
συµβολαίου θα έπρεπε να παραδοθούν µαζί µε τον πίνακα, δεν είχαν 
παραδοθεί. 
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• Το Μάρτιο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού προς τον οποίο 
υπέβαλα τις παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

- Ο πίνακας που εγκαταστάθηκε, παρόλο ότι παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, πράγµατι είναι ο ίδιος µε αυτόν που 
υπέβαλε ο Aνάδοχος µε την προσφορά του, είχε γίνει αποδεκτός και είχε 
περιληφθεί στα έγγραφα του συµβολαίου. 

- Η απόκλιση του πίνακα και του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, δεν είχε επισηµανθεί από τους ιδιώτες συµβούλους κατά την 
αξιολόγηση της προσφοράς, αλλά ούτε και από την επιτροπή αξιολόγησης του 
Οργανισµού, η οποία λόγω του εξειδικευµένου του θέµατος, στα τεχνικά 
θέµατα είχε βασιστεί στην αξιολόγηση των συµβούλων. 

- Ο πίνακας που εγκαταστάθηκε µπορεί να γίνει αποδεκτός από τον Οργανισµό, 
θεωρώντας τις αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ως δευτερεύουσες.  

- Θα ζητηθεί από τον Aνάδοχο όπως προµηθεύσει τον Οργανισµό µε το 
σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) που προβλεπόταν στο 
συµβόλαιο. 

- Ο Aνάδοχος δεσµεύτηκε να παραδώσει τα ανταλλακτικά που προβλέπονταν 
στο συµβόλαιο. 

• Ζητήθηκε από τους συµβούλους όπως υποβάλουν τις απόψεις/εξηγήσεις τους 
σχετικά µε τα πιο πάνω. 
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός κατακρατεί 
το ποσό των £29.271 σε αναµονή της προµήθειας των εξαρτηµάτων και τη 
συµπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και παράλληλα εξετάζει το 
ενδεχόµενο αποκοπής χρηµάτων λόγω της απόκλισης του πίνακα και της 
καθυστέρησης στην παράδοσή του. Παράλληλα µε πληροφόρησε ότι ο 
Οργανισµός προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόµενο ευθυνών των συµβούλων 
για τη µη διαπίστωση της παράλειψης του προσφοροδότη, µε αποτέλεσµα 
σήµερα να εµφανίζεται µε απαιτήσεις ο δεύτερος προσφοροδότης. 

(ε) Προσφορές µικρότερων ποσών.  Από τον έλεγχο ορισµένων προσφορών 
που αφορούσαν σε µικρότερα ποσά εντοπίστηκαν οι πιο κάτω αδυναµίες: 
(i) Τα έγγραφα προσφορών δεν ετοιµάζονται πάντα µε τη δέουσα προσοχή, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν λάθη. 
(ii) Οι «Οδηγίες προς τους προσφοροδότες» στα έγγραφα προσφορών δεν 

εφαρµόζονται πάντα ορθά.  
(iii) Τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών δεν γνωστοποιούνται πάντα µε το δέοντα 

τρόπο. 
(iv) Η προθεσµία που δίνεται δεν είναι πάντα σύµφωνα µε τις πρόνοιες της 

εκάστοτε σχετικής Νοµοθεσίας. 
(v) Σε µια τουλάχιστον περίπτωση, η µελέτη για την προκήρυξη ή όχι µιας 

προσφοράς έγινε µετά την ετοιµασία των όρων προσφοράς από σύµβουλο. 
(vi) ∆εν εξετάζεται πάντα εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συµµετοχή 

των προσφοροδοτών στους διαγωνισµούς, όπως π.χ. η παρουσίαση 
στοιχείων ότι ο προσφοροδότης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο 
Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϋπόθεση η οποία, εάν δεν πληρούται, 
είναι αιτία αποκλεισµού του προσφοροδότη. 
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(στ) Ετοιµασία, χαρτοσήµανση και φύλαξη συµβολαίων.  Κατά τον έλεγχο της 
ετοιµασίας, χαρτοσήµανσης και φύλαξης συµβολαίων,  παρατηρήθηκαν τα πιο 
κάτω: 
(i) Σε µερικές περιπτώσεις τα πρωτότυπα συµβόλαια δεν κατέστη δυνατόν να 

εντοπιστούν. 
(ii) Σε µερικές περιπτώσεις τα συµβόλαια δεν ήταν κατάλληλα χαρτοσηµασµένα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στον 
εσωτερικό νοµικό σύµβουλο του Οργανισµού όπως ελέγχει κατά πόσο τα 
συµβόλαια είναι χαρτοσηµασµένα και κατάλληλα υπογραµµένα. 

13. Χορηγία του τηλεπαιχνιδιού «Μαραθώνιος Γνώσεων». 
Ο Οργανισµός συµβλήθηκε µε συγκεκριµένη εταιρεία την 1.9.2004 για τη χορηγία 
παραγωγής τηλεοπτικού παιγνιδιού µε το όνοµα «Μαραθώνιος Γνώσεων», το 
περιεχόµενο του οποίου θα πρόβαλλε τον αθλητισµό. Το ποσό της χορηγίας 
ανέρχεται σε £40.000 πλέον Φ.Π.Α. για 78 προγράµµατα και η καταβολή του 
γινόταν σταδιακά, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. 
Από τα 78 προγράµµατα προβλήθηκαν µόνο τα 41. Εντούτοις ο Οργανισµός 
κατέβαλε ολόκληρο το συµφωνηθέν ποσό, εκτός της τελευταίας δόσης, η οποία 
ανέρχεται σε £5.166.  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου 
«το συνολικό ποσό της χορηγίας ανέρχεται στις £40.000 Λ.Κ πλέον 15% Φ.Π.Α., για 
78 εκποµπές».  Εποµένως ο Οργανισµός λανθασµένα συνέχισε τις καταβολές των 
δόσεων, µε αποτέλεσµα να καταβάλει ολόκληρο σχεδόν το συνολικό ποσό των 
£40.830 για 41 εκποµπές.  

Σύµφωνα µε την απαντητική σας επιστολή, ηµερ. 8.6.2006, το τηλεπαιχνίδι δεν είχε 
διακοπεί ως µη επιτυχηµένο, αλλά είχε ανασταλεί προσωρινά η µετάδοση του λόγω 
προβολής των αγώνων ταχύτητας της FORMULA 1, κατά την ώρα που 
προβαλλόταν το τηλεπαιχνίδι. Αναφέρετε επίσης, ότι έχουν γυριστεί σχεδόν όλα τα 
επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν µε την επανέναρξη προβολής του 
τηλεπαιχνιδιού. Από πληροφόρηση όµως που είχε η Υπηρεσία µου από το ΡΙΚ, η 
εταιρεία δεν παρέδωσε άλλα επεισόδια, και για το λόγο αυτό η προβολή του 
παιγνιδιού τερµατίστηκε. 
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