
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας - 1406 Λευκωσία 

Τηλ.: 22-401300,Τέλεφαξ: 22-668153,Ηλ. Διευθ: cao@audit.gov.cy,Ιστοσελίδα: www.audit.gov.cy 

 
 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ. 05.14.007 

28.02.005.001.001 

  
 
 
15 Ιουνίου 2015 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014. 

 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007.  

Σας αποστέλλω επίσης 100 αντίτυπα της Έκθεσης από τα οποία τα τριάντα (30) 
αντίτυπα προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με 
την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή 
των Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, 
από τους κατά Νόμο αρμοδίους για την ετοιμασία των Προϋπολογισμών αυτών 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, 
λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του 
Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα 
Ετήσια Έκθεσή του και αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των 
υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας αναφορικά με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 
έτος 2014, αναφέρονται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα. 

 

 

 

 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i) Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αθλητισμού (Οργανισμός) είναι αντιμέτωπος με 
αγωγές από εργολήπτες/μελετητές συνολικού ύψους €5,1 εκ. 
Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός παραπέμψει, μέσω του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), τα θέματα των 
απαιτήσεων εργοληπτών και μελετητών στην Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων για να τον συμβουλεύσει σχετικά.   

2(στ)(ii) 

(ii) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2014.  Η Υπηρεσία μας 
εισηγείται όπως ο Οργανισμός τροποποιήσει το λογισμικό στο 
μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης Προϋπολογισμού, ούτως 
ώστε να προστεθεί ασφαλιστική δικλίδα, η οποία να απαγορεύει τις 
πληρωμές αν δεν υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις.  

3(δ)(i) 

(iii) Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ο Οργανισμός πρέπει να 
επιταχύνει τις προσπάθειές του για άμεση ετοιμασία στρατηγικού 
σχεδιασμού  για την περίοδο  2016-2018. 

5 

(iv) ∆άνεια προσωπικού μέσω του Ταμείου Συντάξεως.  Η 
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα δάνεια που παραχωρούνται από το 
Ταμείο Συντάξεως, αποτελούν επιπρόσθετα παρεμφερή 
ωφελήματα, και μάλιστα αφορολόγητα, με τα οποία δεν 
επωφελούνται όλοι στο δημόσιο και ότι το επιτόκιο που χρεώνεται 
πρέπει να συνάδει με αυτό της αγοράς και η παραχώρηση τέτοιων 
δανείων πρέπει εφεξής να τερματιστεί. 

6(α)(ii) 

(ν) Οργανωτική ∆ομή του Οργανισμού. Το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των σχετικών προσφορών για παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης νέας Οργανωτικής ∆ομής για 
τον Οργανισμό και στην αξιοποίηση της μελέτης που θα προκύψει 
το συντομότερο δυνατό. 

6(γ) 

(v) Νέα αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη για τις 
31.12.2013 έγινε τον Νοέμβριο του 2014. Η απόφαση της 
Επιτροπής του Ταμείου να ζητήσει τη διενέργεια αναλογιστικής 
μελέτης ήταν αντικανονική και αντικαταστατική. Η Υπηρεσία μας 
αναμένει ότι το θέμα της παράτυπης ανάθεσης της αναλογιστικής 
μελέτης θα τύχει διερεύνησης.  

6(δ) 

(vii) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Ο Οργανισμός 
επιβαρύνεται με τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
(Κρατικής και συμπληρωματικής ασφάλισης από ιδιώτες) ενώ στον 
δημόσιο τομέα το κράτος έπαυσε πλέον να επιβαρύνεται, αφού 
ανακτά τα σχετικά έξοδα με την καταβολή υποχρεωτικής 
συνεισφοράς ύψους 1.5% επί των ακαθάριστων απολαβών των 
δημοσίων υπαλλήλων. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η κάλυψη 
της δαπάνης αυτής πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει από 
συνεισφορά επί των απολαβών όλου του προσωπικού του 
Οργανισμού όπως γίνεται και στην περίπτωση των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

6(στ) 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

(viii) ∆εύτερη απασχόληση εργοδοτούμενων του Οργανισμού 
και του ΥΠΠ. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις Γυμναστών οι οποίοι 
απασχολούνται στη ∆ημόσια Εκπαίδευση με σύμβαση αλλά και 
στον Οργανισμό, ενώ η ιδιωτική απασχόληση δημοσίων 
υπαλλήλων απαγορεύεται εκτός εάν εξασφαλίσουν σχετική 
έγκριση από το ΥΠΠ. Ένας Γυμναστής του ΑΓΟ που απασχολείται 
και στη ∆ημόσια Εκπαίδευση με σύμβαση, δεν έχει εξασφαλίσει 
έγκριση. Μέχρι να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια, θα πρέπει 
να ανασταλεί η οποιαδήποτε απασχόλησή του από τον 
Οργανισμό. 

6(ζ)(iii) 

(ix) Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του 
Οργανισμού για εργοδότηση με σύμβαση στην εκπαιδευτική 
υπηρεσία.  Εντοπίστηκε περίπτωση ενός μόνιμου υπαλλήλου του 
Οργανισμού που του παραχωρήθηκε άδεια απουσίας χωρίς 
απολαβές με σκοπό την ταυτόχρονη εργοδότηση του στην 
εκπαιδευτική υπηρεσία. Θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι η 
τακτική αυτή δεν είναι νόμιμη και θα πρέπει να τερματιστεί. 

6(ζ)(iv) 

(x) Επιδόματα. Μερικά επιδόματα δεν έχουν μειωθεί με το 
ποσοστό του 15%.  

6(ζ)(v) 

(xi) Χρεώστες. Αναμένεται γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου 
του Οργανισμού σε σχέση με την ύπαρξη οποιονδήποτε 
νομοθετικών ή άλλων κωλυμάτων που απαγορεύουν/περιορίζουν 
την διαγραφή ποσών που οφείλονται σε αυτόν. Αναμένονται 
επίσης εντατικότερες προσπάθειες και λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών. 

8(β) 

(xii) Συμβόλαια προσωπικού Ομοσπονδιών που επιχορηγείται. 
Θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύναψη 
προσωπικών συμβολαίων με το προσωπικό των Ομοσπονδιών και 
επίσης να αποφασιστεί σε τι ενέργειες θα προβεί ο Οργανισμός σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις Ομοσπονδίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής της επιχορήγησης. 

9(α)(iii) 

(xiii) Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων. Ο Οδηγός θα 
πρέπει να κάνει συγκεκριμένες αναφορές στα επιλέξιμα έξοδα που 
δύναται να επιχορηγεί ο Οργανισμός για συγκεκριμένους 
σχεδιασμούς. 

9(α)(iv) 

(xiv) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Αναμένεται η 
ετοιμασία πρότυπου καταστατικού ομοσπονδιών και ακολούθως η 
υιοθέτηση του από όλες τις Ομοσπονδίες.  

9(α)(ii) 

(xv) Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Το κόστος 
αστυνόμευσης ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων αποτελεί εξολοκλήρου 
κόστος του Κράτους, ενώ θα έπρεπε  να επιβαρύνει αποκλειστικά 
τα σωματεία της ΚΟΠ, ενδεχομένως με σχετική αύξηση στις τιμές 
των εισιτήριων τους. Επίσης, τα έξοδα αστυνόμευσης αποτελούν 
κρατική χορηγία προς την ΚΟΠ και θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος 
να υπόκειται σε έλεγχο από τον ΚΟΑ. 

      10(α) 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 
Έκθεσης 

(xvi) Παρακολούθηση αθλητών. Αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα 
λάβει άμεσα μέτρα για επίλυση των προβλημάτων που 
παρατηρείται στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, δηλαδή 
κάποια άτομα να αμείβονται χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο ή 
ακόμα και χωρίς να  απασχολούνται καθόλου. 

11(α) 

(xvii)  Χαριστικές παροχές. Εισήγησή μας είναι να γίνει  έρευνα 
για τις χαριστικές παροχές που δίνονται σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Οργανισμός 
να αναθεωρήσει τα πριμ, ώστε οι αναλογίες να συνάδουν ανάλογα. 

11(ε) 

(xviii) ΓΣΟ. Εκκρεμεί η απόφαση για την όλη διαχείριση του 
χώρου του ΓΣΟ. 

12(ε) 

(xix) Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αξιολογήσει την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της ανοχής 
που επιδείχθηκε διαχρονικά  από τον Οργανισμό που επέτρεψε τη 
λειτουργία των γυμναστηρίων χωρίς άδεια λειτουργίας και να μελετήσει 
την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών τα οποία σταδιακά θα 
αναχαιτίσουν τη συνέχιση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου.  

14 

(xx) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού στον Αγρό – 
∆ιαιτησία. ∆ιαπιστώθηκε ένα ευρύ φάσμα κακοτεχνιών στο έργο, 
που χρήζουν επιδιόρθωσης, με προεκτιμημένο ποσό δαπάνης 
€1.030.150. Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Οργανισμό τους 
λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν τόσα πολλά και σημαντικά 
προβλήματα κακοτεχνιών και τα μέτρα που προτίθεται ο 
Οργανισμός να λάβει εναντίον του Εργολάβου και του Αρχιτέκτονα 
του έργου για τις κακοτεχνίες αυτές. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε 
παράλληλα όπως το θέμα της συντήρησης των έργων να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να περιλαμβάνεται η σχετική 
πρόνοια στους προϋπολογισμούς, για την ανάθεση συμβάσεων 
επαρκούς συντήρησης τους.   

16 

 

Με εκτίμηση, 
 

 

(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

 
 
 

Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 - Υπουργό Οικονομικών 
 - Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
 - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
 - Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
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