
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.536.632, σε σύγκριση 

µε £20.458.301 το 2004, από τα οποία ποσό ύψους £19,30  εκ. (£19,25  εκ. το 

2004) αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 94% των εσόδων του. 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £19.475.618, σε σύγκριση µε 

£17.465.443 το 2004 (αύξηση κατά £2.010.175 ή 12%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στις απολαβές προσωπικού κατά 

£571.499 (52%), που οφείλεται κυρίως στην καταβολή ποσού £500.000 έναντι του 

ελλείµµατος του Σχεδίου Συντάξεων (βλέπε παράγραφο 4(α) πιο κάτω), στα έξοδα 

λειτουργίας  ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων κατά £385.949 (34%), στα 

γενικά διοικητικά έξοδα κατά £106.028 (24%), στις επιχορηγήσεις αθλητικών 

φορέων κατά £565.458 (9%), στο φόρο θεάµατος κατά £73.742 (38%), στους 

τόκους και έξοδα τραπεζών κατά £139.346 (19%), στη δωρεάν παραχώρηση 

αθλητικού υλικού κατά £54.250 (93%) και στις αποσβέσεις κατά £449.125 (42%).  

Μειώσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως  στη δηµιουργία και βελτιώσεις µη 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά £191.411 (7%) και στα αθλητικά 

προγράµµατα ΚΟΑ κατά £164.185 (10%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε πλεόνασµα ύψους  

£1.061.014, σε σύγκριση µε £2.992.858 το 2004, σηµειώθηκε δηλαδή µείωση 

£1.931.844.  Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους διατέθηκε ποσό £3,95 εκ.,    

κυρίως για την ανέγερση ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων που 

παρουσιάζονται στον Ισολογισµό και όχι στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων. 
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(δ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2005 2004 
Τρεχούµενο Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
1,01 

 
0,59 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 94% 94% 
Απολαβές µόνιµου προσωπικού προς Έξοδα 8,5% 6,2% 
Απολαβές µόνιµου προσωπικού, ωροµίσθιου 
και έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

 
15,3% 

 
12,5% 

Η αύξηση στο τρεχούµενο ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις οφείλεται 

στη µη έγκαιρη σύναψη προϋπολογισθέντος δανείου ύψους £6 εκ. µέσα στο 

2004, µε αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η αποπληρωµή πιστωτών ύψους 

£1,5  εκ. πριν από τις 31.12.2004. 

(ε) 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  αρ.  32(ΙΙΙ)/2000),  µε  δηµοπρασία,  εισπράχθηκε  ποσό  ύψους  

£9,6  εκ., το οποίο χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή διαφόρων δανείων. 

(ii) Παλαιό δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Εκκρεµεί το 

δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το υπόλοιπο του οποίου, µαζί 

µε τους δεδουλευµένους τόκους, στις 31.12.2005 ήταν £0,52  εκ. (£0,73  εκ. 

το 2004) και καλύπτεται από κυβερνητική εγγύηση που υπογράφηκε στις 

9.12.1999 από τον Υπουργό Οικονοµικών για λογαριασµό της Κυβέρνησης. 

(iii) Νέο δάνειο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Στις 23.9.2004 ο 

Οργανισµός σύναψε συµφωνία µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για την 

παροχή επιπρόσθετου δανείου ύψους £6  εκ., για να χρησιµοποιηθεί για το 

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του Προϋπολογισµού για το έτος 2004.  Ο 

Υπουργός Οικονοµικών συµφώνησε να εγγυηθεί την αποπληρωµή του 
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δανείου.  Η συµφωνία εγγύησης κυρώθηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων µε τον κυρωτικό Νόµο αρ. 62(ΙΙΙ) του 2004, που 

δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2004.  

Το δάνειο αναλήφθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2005.  Το υπόλοιπο 

στις 31.12.2005 ήταν £5,77 εκ. 

(στ) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2005 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 

Οργανισµού ανέρχονταν σε £1,90  εκ., σε σύγκριση µε £2,88  εκ. το 2004. 

(ζ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε 

το 2003 στις πληρωµές για εκτελεσθείσα εργασία, διαπιστώθηκε επιβράδυνση 

των εργασιών, µε επακόλουθο την υποβολή σηµαντικών απαιτήσεων για 

αποζηµιώσεις από εργοληπτικές εταιρείες.  Ως παράδειγµα αναφέρεται αγωγή 

από συγκεκριµένη εταιρεία για το ποσό των £1.286.254. 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Καθυστέρηση στην έγκριση του Προϋπολογισµού.  Σύµφωνα µε τους 

περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, 

ο Προϋπολογισµός για το 2005 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι 30.9.2004.  Ο Οργανισµός τον υπέβαλε  στο  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αρχικά στις 14.5.2004 και, µετά από σχετικές 

διαβουλεύσεις µε τα αρµόδια Υπουργεία, υποβλήθηκε εκ νέου στις 22.12.2004, το 

οποίο τον υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονοµικών στις 28.12.2004. 

Μετά από απόφαση ότι το ύψος της κρατικής χορηγίας προς τον Οργανισµό δεν 

θα υπερβαίνει τις £19.300.000, υποβλήθηκε στις 14.2.2005 στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός, ο οποίος και 

υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση στις 14.2.2005.  Στις 

16.2.2005 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και  υποβλήθηκε στη Βουλή, η 

οποία τον ενέκρινε στις 10.3.2005, και δηµοσιεύτηκε στις 24.3.2005.  Η Βουλή 

ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2005. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £3,4  εκ.  Το Μάιο του 2005 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού συµπληρωµατικός 

Προϋπολογισµός ύψους £3.222.100.  Το Σεπτέµβριο του 2005 υποβλήθηκε 

αναθεωρηµένος συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £3.567.600.  Μετά 

από εισήγηση του Υπουργείου Οικονοµικών ότι ο συµπληρωµατικός 
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Προϋπολογισµός δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει αύξηση της χορηγίας, αλλά να 

εξευρεθούν πιστώσεις από εξοικονοµήσεις, ετοιµάστηκε νέος αναθεωρηµένος 

Προϋπολογισµός ύψους £3.400.600, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 5.12.2005 και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19.12.2005. 

(γ) Προϋπολογισµός 2006.  Σηµειώνεται ότι στην πρόταση προς το Υπουργικό 

Συµβούλιο αρ. 178/2006, παρ. (ε), ηµερ. 13.1.2006, µε θέµα τον Προϋπολογισµό 

του Οργανισµού για το 2006, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

στις 8.2.2006 (αρ. Απόφασης 63.222), αναφέρεται ότι, όσον αφορά σε κάποια 

σοβαρά θέµατα που εγέρθηκαν από την Υπηρεσία µου (έλεγχος χορηγιών, 

εσωτερικός έλεγχος, ιδιοκτησιακό καθεστώς αθλητικών χώρων) για το έτος 2005, 

θα υποβαλλόταν σχετική έκθεση προς το Υπουργικό Συµβούλιο σε διάστηµα 

περίπου ενός µηνός.  Μέχρι σήµερα το θέµα, όπως αντιλαµβάνοµαι, είναι σε 

εκκρεµότητα. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα βρίσκεται ενώπιον του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

4. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2005 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 36 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 38 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: 

 2005 2004 
 £ £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων 
υπαλλήλων 

 
611.627 

 
566.400 

Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων 
υπαλλήλων 

 
62.375 

 
36.508 

Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα 20.710 22.198 
13ος µισθός 51.467 47.967 
 746.179 673.073 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο 
Συντάξεων 

730.515 209.829 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία 
και άλλα ωφελήµατα 

 
184.105 

 
206.398 

 1.660.799 1.089.300 
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Οι εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για το 2005 συµπεριλαµβάνουν 

£500.000 που καταβλήθηκαν στο Ταµείο για κάλυψη του ελλείµµατος ύψους 

£1.712.000 στις 31.12.2002, όπως αυτό υπολογίστηκε µε αναλογιστική µελέτη.  Ο 

Οργανισµός αποφάσισε να καλύψει το υπόλοιπο ποσό του ελλείµµατος ύψους 

£838.279, µε 3 ίσες δόσεις, µέσω των Προϋπολογισµών των ετών 2006-2008. 

(β) Επιπρόσθετα ο Οργανισµός κατά το 2005 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 

  
51 

 
Μόνιµοι Εργάτες 

  
448.958 

Καθαρίστριες Γραφείων  3 Μόνιµες Καθαρίστριες  26.272 
Γυµναστές Α.Γ.Ο.  78 Συµβασιούχοι  424.506 
Γυµναστές Ε.Φ.  24 Συµβασιούχοι  160.930 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   17 Συµβασιούχοι  88.097 
Συνεργάτες και άλλοι  19 Συµβασιούχοι  177.158 
  192   1.325.921 
Ανάληψη κόστους από ΚΟΑ      
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  450 Συµβασιούχοι  769.655 
Σύνολο  642   2.095.576 

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

απευθείας σ’ αυτούς o 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. 

5. Στρατηγικός σχεδιασµός.   

Είναι απαραίτητο όπως ο Οργανισµός καταρτίσει στρατηγικό σχεδιασµό, στον 

οποίο να εντάξει όλες του τις δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων των αθλητικών 

σχεδιασµών, καθώς επίσης και αθλητικών κτηριακών έργων.   

Ο στρατηγικός σχεδιασµός θα πρέπει να γίνει, αφού ληφθούν υπόψη οι 

επιδιωκόµενοι στόχοι του Οργανισµού, µέσα από τους οποίους θα εξυπηρετούνται 

µε τον πιο πρακτικό και εφικτό τρόπο οι σκοποί του που προνοούνται στο Νόµο.  

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι θέσεις του Οργανισµού σε ό,τι 

αφορά στην αθλητική του δραστηριότητα, µέσα από τους διάφορους αθλητικούς 
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σχεδιασµούς του, µε αναφορά στα υφιστάµενα σχέδια (ΑΓΟ, ΕΣΥΑΑ, Σχέδιο 

Ταλέντων, Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, αγωνιστικό αθλητισµό) 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 την εξυπηρέτηση των αθλητικών του 

σχεδιασµών και του κοινωνικού αθλητισµού. 

Η ανάγκη ετοιµασίας στρατηγικού σχεδιασµού θεωρείται ως επείγουσα και 

επιτακτική, δεδοµένου 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. 

Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον Ιούλιο του 2005, αποφάσισε όπως 

ετοιµαστεί από τον Οργανισµό τριετής στρατηγικός σχεδιασµός, ο οποίος, όπως 

αντιλαµβάνοµαι, κατόπι καθοδήγησης και από ειδικούς στο εξωτερικό, έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο τελικός σχεδιασµός θα είναι 

έτοιµος περί το τέλος Ιουλίου 2006. 

6. Εσωτερικός έλεγχος. 

(α) Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 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. Υποβλήθηκαν 16 εκθέσεις, οι οποίες, όπως 

πληροφορούµαι, µελετώνται από την Επιτροπή Ελέγχου του Συµβουλίου για 

τροχοδρόµηση διορθωτικών µέτρων.  Στις εκθέσεις περιλαµβάνεται, µεταξύ 

άλλων, καταγραφή των διαδικασιών του Οργανισµού στους πλείστους τοµείς και 

επισηµαίνονται οι αδυναµίες τους. 
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(β) ∆ηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων.  ∆ιαπιστώθηκε 

και πάλι ότι επιχορηγούνται έργα χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους 

καθεστώς, χωρίς να εφαρµόζονται τα κριτήρια που το ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχει εγκρίνει και χωρίς να έχει διενεργηθεί µελέτη σκοπιµότητας των υπό ανέγερση 

έργων, µε κίνδυνο τη µη κατάλληλη αξιοποίησή τους.  Σηµειώνεται επίσης ότι 

αρκετά έργα δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής.  Η παράγραφος 8 πιο κάτω 

είναι σχετική. 

(γ) Μητρώα.  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η τήρηση 

αρκετών µητρώων θεωρείται ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο για την οµαλή διεξαγωγή 

της εργασίας αλλά και 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 κατακυρώσεων/συµβολαίων, αγωγών, 

επιχορηγήσεων, Σχολών Γυµναστικής, Γυµναστών/Εκπαιδευτών και το αθλητικό 

µητρώο. 

(δ) Θέµατα προσωπικού. 

(i) Προσωπικοί φάκελοι.  Σε µερικές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι προσωπικοί 

φάκελοι των εργοδοτουµένων του Οργανισµού δεν είναι πλήρως ενηµερωµένοι 

µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι 

πάντοτε πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα και  δεν φέρουν αύξοντα 

αριθµό, γεγονός που δυσχεραίνει αφενός τον εντοπισµό τους και αφετέρου τον 

προσδιορισµό της πραγµατικής υπηρεσίας και την ορθότητα των απολαβών των 

εργοδοτουµένων. 

(ii) Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.  Παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε σε 

ό,τι αφορά στις διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και την τήρηση 

των απαραίτητων στοιχείων στους προσωπικούς φακέλους του προσωπικού, 

εξακολουθεί να παρατηρούνται αδυναµίες.  Ως παράδειγµα αναφέρω την 

πρόσληψη δύο επιθεωρητών για το Σχέδιο Ταλέντων, οι οποίοι 

προσλήφθηκαν για το Σχέδιο χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγµένες 

διαδικασίες, δηλαδή να εξασφαλιστεί έγκριση της Βουλής και οι θέσεις να 

προκηρυχθούν.  

(ε) Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας. Παρά τη βελτίωση που υπήρξε, 

εξακολουθούν να  υπάρχουν αδυναµίες ως προς την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 
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(στ) Υπόλοιπα χρεωστών.  Σε µερικές περιπτώσεις τηρούνται συγκεντρωτικοί 

λογαριασµοί, από τους οποίους δεν µπορεί να φανεί το πραγµατικό χρέος του 

καθενός χρεώστη χωριστά και να αποφασίζεται κατά πόσο το κάθε οφειλόµενο 

ποσό είναι πραγµατικά εισπρακτέο ή όχι. Εισήγηση της Υπηρεσίας µου είναι όπως 

οι λογαριασµοί αυτοί τηρούνται αναλυτικά, είτε στο υφιστάµενο λογιστικό σύστηµα 

είτε εξωλογιστικά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το λογιστικό σύστηµα θα 

διαφοροποιηθεί για να καταστεί εφικτή η αναλυτική τήρηση χρεωστών. 

7. Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

Κατά το 2005 παραχωρήθηκαν σε οµοσπονδίες και σωµατεία επιχορηγήσεις ύψους 

£5 εκ., σε σύγκριση µε £4,8 εκ. το 2004.  Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων των 

οµοσπονδιών, για εξακρίβωση του κατά πόσο αυτές υπολογίζονται ορθά και 

αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, συνεχίζει να µην είναι 

ικανοποιητικός. 

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

οµοσπονδίες επιχορήγηση ύψους £3,0 εκ., σε σύγκριση µε  £2,7 εκ το 2004. 

(i) ∆εν έχουν ακόµα καθοριστεί συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής του 

εγκεκριµένου ποσού της επιχορήγησης. Να σηµειωθεί ότι, όπως αναφέρεται 

και σε σχετική έκθεση του ελεγκτικού οίκου που ανέλαβε τη διεξαγωγή 

εσωτερικού 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. 

(ii) Από το Μάρτιο του 2005 ο Οργανισµός έχει εφαρµόσει ένα νέο πλαίσιο 

αποδέσµευσης επιχορηγήσεων προς τις οµοσπονδίες.  Σύµφωνα µε το 

πλαίσιο, η αρχική αποδέσµευση, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 

εγκριθέντος ποσού επιχορήγησης,  γίνεται χωρίς την προσκόµιση 

οποιωνδήποτε στοιχείων και οι επόµενες αποδεσµεύσεις γίνονται µετά την 

υποβολή εντύπου ταµειακής ροής και εντύπου αγωνιστικής αξιολόγησης. Η 

πρώτη αποδέσµευση για το 2005 έγινε τον Απρίλιο του 2005. 
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(iii) Το έντυπο του Οργανισµού, µε βάση το οποίο υποβάλλονται στοιχεία από 

τις οµοσπονδίες για την αγωνιστική τους αξιολόγηση, παρουσιάζει 

αδυναµίες (π.χ. δεν καλύπτει όλους τους σχεδιασµούς), µε αποτέλεσµα να 

µην υποβάλλονται επαρκή στοιχεία από τις οµοσπονδίες και να µην είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί σε ποια περίοδο αφορούν.  Επιπρόσθετα δεν 

ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία, τακτική επικίνδυνη, δεδοµένων των 

αποτελεσµάτων του ελέγχου ορισµένων  οµοσπονδιών από τον ελεγκτικό 

οίκο (ανεπαρκή λογιστικά βιβλία, ανεπαρκή τιµολόγια κ.ά.). 

Από σύνολο 58 οµοσπονδιών που επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ ελέγχθηκαν 

από τον ελεγκτικό οίκο 16 και ετοιµάστηκαν σχετικές εκθέσεις, από τις 

οποίες διαπιστώνονται, µεταξύ άλλων:  

• Χρεώσεις σε λανθασµένα Κεφάλαια του Προϋπολογισµού, 

• µεταφορές κονδυλίων από ένα Κεφάλαιο σε άλλο, 

• µη σωστή τήρηση λογιστικών βιβλίων, 

• ανεπαρκή τιµολόγια, 

• αγορές χωρίς προσφορές, 

• µη τήρηση αποδεικτικών στοιχείων για κονδύλια που δαπανήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι δεν θεωρείται απαραίτητη η 

αξιολόγηση όλων των σχεδιασµών.  Επιπλέον, εξετάζεται από τον Οργανισµό, µετά 

από εισήγηση του ελεγκτικού οίκου που διενέργησε εσωτερικούς ελέγχους, η 

σύµπτυξη σχεδιασµών, ώστε να ασκείται πιο ουσιαστικός έλεγχος. 

(β) Σωµατεία.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωµατεία 

χορηγία ύψους £2,0 εκ., σε σύγκριση µε  £2,1 εκ. το 2004. 

Τα ποσά που εγκρίνονται και παραχωρούνται στα σωµατεία υπολογίζονται µε 

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

(γ) Επιχορήγηση σωµατείων ΚΟΠ ύψους £1,5 εκ. Μέσω του Προϋπολογισµού 

του Οργανισµού εγκρίθηκε αρχικά ποσό £800.000 ως ειδική επιχορήγηση προς τα 

σωµατεία της ΚΟΠ και αργότερα, µέσω του συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού, 

εγκρίθηκε επιπλέον ποσό £700.000. 

Για τον ίδιο σκοπό, υπήρχε παράλληλα απευθείας συµφωνία µεταξύ ΚΟΠ και 

Υπουργείου Οικονοµικών, από το 2003, για επιπλέον χορήγηση  συνολικού ποσού 
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£7 εκ., η οποία συµφωνήθηκε ότι θα καταβαλλόταν σε µια περίοδο τριών χρόνων, 

δηλαδή £4 εκ. το 2003, £1,5 εκ. το 2004 και το £1,5 εκ. το 2005.  

Σε αντίθεση µε την επιχορήγηση  από το Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία 

συνοδευόταν από προϋποθέσεις, για την επιχορήγηση από τον  ΚΟΑ δεν τέθηκαν 

προϋποθέσεις.  

Παρόλο που, σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, όπως αναφέρεται στα 

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

δεν εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους, µε αποτέλεσµα η επιχορήγηση  από 

το Υπουργείο Οικονοµικών να µη δοθεί για τα έτη 2004 και 2005, εντούτοις 

παραχωρήθηκε επιχορήγηση £1,14 εκ. από τον Οργανισµό σε δύο δόσεις, στις 

17.6.2005 και 30.12.2005 και £0,36 εκ. καταβλήθηκε για τις υποχρεώσεις των 

σωµατείων έναντι του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. 

(δ) 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». Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 

πληροφόρησε ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόµη ο τρόπος ελέγχου και οι 

διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν τα Κράτη για τον έλεγχο των 

επιχορηγούµενων αθλητικών φορέων. 

Το θέµα συζητείται ακόµη στα πλαίσια της διαχρονικής ηµερήσιας διάταξης 

(rolling agenda).  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 (Γενικές ∆ιατάξεις και Πειθαρχία). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το εν λόγω καταστατικό 

υιοθετήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στάλθηκε στις οµοσπονδίες, από τις 

οποίες ζητήθηκαν οι απόψεις τους µέχρι το τέλος Ιουνίου 2006. 
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8. ∆ηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Προγραµµατισµός, ιδιοκτησιακό καθεστώς, κριτήρια και καταλληλότητα 
 σταδίων. 

(i) Εξακολουθεί να µην υπάρχει µακροπρόθεσµος στρατηγικός σχεδιασµός για 

ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ανάληψη της ανέγερσης ενός έργου 

δεν πρέπει να πληροί µόνο τα κριτήρια του Οργανισµού, αλλά θα πρέπει να 

εµπίπτει και στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού. 

(ii) Επίσης, επιχορηγούνται έργα σηµαντικού κόστους, για τα οποία δεν έχει 

ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. 

(iii) Για τα µεγάλα έργα, είτε είναι ιδιόκτητα είτε επιχορηγούµενα, εισήγηση της 

Υπηρεσίας µου είναι όπως  γίνεται µελέτη σκοπιµότητας από εξειδικευµένους 

συµβούλους, προτού λαµβάνεται οριστική απόφαση για την ανέγερσή τους ή 

όχι. 

(iv) Μη εφαρµογή των κριτηρίων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθούνται 

πάντοτε τα κριτήρια του Οργανισµού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Προηγούµενη εισήγησή µου για τήρηση κατάστασης 

ελέγχου (check list) για κάθε επιχορηγούµενο έργο, ώστε να παρακολουθείται 

η εφαρµογή των κριτηρίων, δεν εφαρµόζεται. 

Συγκεκριµένα, εγκρίνονται χορηγίες για δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών 

χώρων,  

- για ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό που προνοούν τα κριτήρια, 

- για σκοπούς που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια, 

- χωρίς να έχει εξασφαλιστεί από τα σωµατεία άδεια οικοδοµής, 

- χωρίς να έχουν υποβληθεί στον Οργανισµό εκ των προτέρων οι όροι και 

προδιαγραφές για έγκριση, 

- χωρίς να βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί από τον εργολάβο εγγύηση πιστής 

εκτέλεσης, και 

- εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την αποπεράτωση της εργασίας. 
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, όντως σε µερικές περιπτώσεις 

υπήρξε υπέρβαση των κριτηρίων αλλά επρόκειτο για εξαιρετικές περιπτώσεις για 

τις οποίες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αφού έλαβε υπόψη 

συγκεκριµένους λόγους άσκησε τη διακριτική του εξουσία. 
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(v) Έλεγχος και καταλληλότητα σταδίων.  Σύµφωνα µε σχετική έκθεση που 

ετοιµάστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από επιθεώρηση των 

σταδίων του Πρωταθλήµατος Α΄ Κατηγορίας, η οποία υποβλήθηκε στον 

Οργανισµό από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µόνο δύο 

από τα δέκα στάδια κρίθηκαν κατάλληλα για διεξαγωγή αγώνων.  Μερικοί από 

τους λόγους που αναφέρονται είναι οι σοβαρές προσθήκες και µετατροπές, οι 

οποίες επηρεάζουν τα µέσα διαφυγής και την πυροπροστασία.  Σηµειώνεται 

ότι δεν έχει ακόµα εκδοθεί άδεια οικοδοµής µέχρι σήµερα για µερικά στάδια. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού θεωρεί ότι είναι ευθύνη των σταδίων να 

ανταποκριθούν στις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και µε 

πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί για να καλύψει τη σχετική 

δαπάνη.  Ωστόσο, σηµειώνω ότι δύο από τα οκτώ στάδια που κρίθηκαν 

ακατάλληλα ανήκουν στον Οργανισµό. 

(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Στον Προϋπολογισµό, για πρώτη χρονιά, κάτω 

από το Κεφάλαιο «∆ηµιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων», έχουν 

δηµιουργηθεί ξεχωριστά Άρθρα για τους ιδιόκτητους και τους επιχορηγούµενους 

αθλητικούς χώρους και αναφέρονται αναλυτικά τα συγκεκριµένα έργα που θα 

γίνουν κάτω από κάθε Άρθρο, γεγονός που βοηθά στην παρακολούθηση της 

εκτέλεσης και επιχορήγησης τέτοιων έργων. 

Ο αρχικός Προϋπολογισµός για το πιο πάνω Κεφάλαιο ήταν £8.870.798, ο οποίος 

µειώθηκε σε £7.192.708, µέσα στα πλαίσια εξεύρεσης εξοικονοµήσεων για ψήφιση 

του συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού (Νόµος 55(II)/2005). 

Από το ποσό των £7.192.708,  ποσό £4.357.698 αφορά σε ιδιόκτητες αθλητικές 

εγκαταστάσεις και ποσό £2.835.010 αφορά σε επιχορηγούµενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις. ∆απανήθηκε το ποσό των £6.301.539, δηλαδή περίπου το 88%, 

από το οποίο ποσό £3.865.610 ή 89% αφορά στις ιδιόκτητες και ποσό £2.435.930 

ή 86% στις επιχορηγούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις.. 

(γ) 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 επιχορηγούµενοι, αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε 
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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, ενώ, κατά την άποψή µου, ο 

Οργανισµός θα πρέπει να προωθεί το σκοπό αυτό και από µόνος του. 

(δ) Κοινωνικός Αθλητισµός.  Ο σχεδιασµός αυτός υιοθετήθηκε για πρώτη φορά 

το 2004, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του, τόσο κατά το 2004, 

όσο και κατά το 2005, επειδή δεν έγινε η κατάλληλη προεργασία.  Για το 2004 η 

πρόνοια στον Προϋπολογισµό ήταν £1.000.000, από την οποία δαπανήθηκαν µόνο 

£12.000, ενώ για το 2005 ήταν £750.000, από τις οποίες έγιναν µεταφορές σε άλλα 

Κεφάλαια ύψους £600.000, µε αφορµή την ψήφιση του συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού (Νόµος 55(IΙ)/2005). Από το ποσό των £150.000 που παρέµεινε 

στον Προϋπολογισµό του 2005, δαπανήθηκε ποσό  £136.550, το οποίο κρίνεται ως 

χαµηλό, σε σχέση µε το ποσό των £750.000 του αρχικού Προϋπολογισµού. Αν 

µάλιστα αφαιρεθεί το ποσό των £45.206 που καταβλήθηκε κατ’ εξαίρεση για δύο 

µίνι γήπεδα ποδοσφαίρου της ΕΛ∆ΥΚ, το ποσό µειώνεται σε £91.344. 

Ο λόγος για τον οποίο η δαπάνη περιορίστηκε σε χαµηλά επίπεδα οφείλεται τόσο 
στην καθυστέρηση που υπήρξε από την πλευρά του Οργανισµού στη διαδικασία 

προκήρυξης και κατακύρωσης των προσφορών για µελετητές, στους οποίους θα 

ανατίθενται τα έργα του Κοινωνικού Αθλητισµού, στις περιπτώσεις των ∆ήµων που 

δεν διαθέτουν δικό τους µελετητή, όσο και στη µη δυνατότητα των ενδιαφερόµενων 

δήµων να καλύψουν τη δαπάνη που αφορούσε στο µερίδιο τους, το οποίο 

αργότερα µειώθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Όπως 

πληροφορούµαι, έχει ήδη γίνει ανάθεση 20 έργων σε επτά µελετητές, οπότε 

αναµένεται ότι το ποσό που θα δαπανηθεί εντός του 2006 θα είναι σηµαντικό. 

(ε) Μη ιδιόκτητοι αθλητικοί χώροι. 

(i) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ.  Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που ανήκει 

στην Αρχιεπισκοπή, 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. Από µελέτη των φακέλων του έργου 
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διαπιστώθηκε ότι αρκετά θέµατα που είχαν αναφερθεί και στην προηγούµενη 

µου Έκθεση εξακολουθούν να υφίστανται. 

- ∆εν έχει ακόµα αποφασιστεί από ποιο θα γίνεται η διαχείριση του έργου, 

καθώς και ο τρόπος διαχείρισής του, ο οποίος επηρεάζει άµεσα την πηγή 

των εσόδων του. 

- Όπως αναφέρεται και σε επιστολή του Προέδρου του Οργανισµού, ηµερ. 
10.6.2005, η διαχείριση του θα αποφασιστεί µετά την αποπεράτωσή του.  

Άποψη της Υπηρεσίας µου είναι ότι η διαχείριση των εστιών είναι θέµα πολύ 

σηµαντικό και πρέπει να αποφασιστεί το συντοµότερο και, εν πάση 

περιπτώσει, πριν από την αποπεράτωσή του, ώστε να αρχίσει η αξιοποίησή 

τους αµέσως. 

- Το συµβόλαιο µεταξύ Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών και ΓΣΠ υπογράφηκε, µε µεγάλη 

καθυστέρηση, στις 18.7.2005, ενώ το έργο άρχισε από τον Ιανουάριο 2003. 

- Στον αρχικό Προϋπολογισµό για το 2005 υπήρχε πρόνοια ύψους £250.000 

κάτω από το Κεφάλαιο «∆ηµιουργία και Βελτιώσεις» για το εν λόγω έργο . 

Με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, µεταφέρθηκε για τις 

Αθλητικές Εστίες από άλλα έργα του πιο πάνω Κεφαλαίου το ποσό των 

£320.000, αυξάνοντας το διαθέσιµο ποσό σε £570.000. Η δαπάνη κατά το 

2005 ανήλθε σε £437.808,25, ενώ η συνολική δαπάνη, από την ηµεροµηνία 

έναρξης του έργου µέχρι 31.12.2005, ανήλθε σε £1.417.207 και αντιστοιχεί 

σε εκτελεσθείσα εργασία ύψους £1.597.256. Σηµειώνεται ότι το κόστος του 

έργου, µε βάση το συµβόλαιο, θα ανερχόταν σε £1.475.000.  Παρά την 

περικοπή εργασιών για περιορισµό του κόστους, αυτό, µε βάση 

µεταγενέστερη εκτίµηση ηµερ. 30.3.2005, ανήλθε σε £1,77 εκ. 

- Υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών. Παρόλο 

που το έργο έπρεπε να είχε αποπερατωθεί µέχρι 15.4.2004, εντούτοις οι 

εργασίες συνεχίζονται ακόµα, χωρίς να είναι γνωστή η ηµεροµηνία 

αποπεράτωσής του. 

- Ο εργολάβος απαιτεί αποζηµιώσεις πέραν των £600.000, οι οποίες δεν 

έχουν ακόµα αξιολογηθεί. Έναντι της πιο πάνω απαίτησης καταβλήθηκε 

στον εργολάβο κατά το 2005 το ποσό των £40.000. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού θεωρεί ότι για την καθυστέρηση ευθύνονται ο 
εργολάβος, οι επιβλέποντες και το ΓΣΠ και µε πληροφόρησε ότι ο εργολάβος 
προβλέπεται να παραδώσει το έργο εντός του Ιουλίου.  Όσον αφορά στο θέµα της 
διαχείρισης και λειτουργίας µε πληροφόρησε ότι αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων 
µεταξύ των ιδιοκτητών (ΓΣΠ) και Οργανισµού (ΚΟΑ). 

(ii) ΄Εργα σε γήπεδα χωρίς να ακολουθηθούν οι δέουσες διαδικασίες.  Κατά 
το 2005 ο Οργανισµός κατέβαλε το ποσό των £247.587,60, ως µέρος της 
επιχορήγησης που εγκρίθηκαν για κατασκευές, επισκευές και αναβαθµίσεις σε 
γήπεδα σωµατείων. 

  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν κυρίως τα ακόλουθα: 

(α) Σε ό,τι αφορά σε συγκεκριµένο σωµατείο διαπιστώθηκε ότι: 

• Για την επιλογή των συµβούλων δεν ακολουθήθηκε από το σωµατείο η 
διαδικασία των προσφορών. 

• ∆εν υπάρχει ένδειξη στους σχετικούς φακέλους ότι οι εργολάβοι υπέβαλαν 
εγγύηση πιστής εκτέλεσης για έργα που τους ανατέθηκαν. 

• ∆εν έγινε έλεγχος, από τον Οργανισµό, της έκθεσης των συµβούλων του 
σωµατείου που αφορούσε στους εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν, µε 
αποτέλεσµα να µην εντοπιστούν οι αδυναµίες που παρουσίαζε. 
Επιπρόσθετα, όταν διαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα ήταν σοβαρότερο από 
ό,τι αρχικά εκτιµήθηκε, δεν έγιναν πρόσθετοι εργαστηριακοί έλεγχοι. 

• Ο Οργανισµός επιχορήγησε ολόκληρο το κόστος για επισκευή, αντί το 80%, 
όπως προνοούν τα κριτήριά του.  

• ∆εν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του Οργανισµού ως προς την  εκ των 
προτέρων υποβολή όρων και  προδιαγραφών για έγκριση από τον 
Οργανισµό. 

• Kατασκευή δεν έγινε σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές, γεγονός 
που σύµφωνα µε τον Οργανισµό φανερώνει ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική 
επίβλεψη από το µελετητή. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός αποφάσισε την 
επιχορήγηση πέραν του 80% του κόστους και την επιχορήγηση χωρίς την εκ των 
προτέρων υποβολή όρων και προδιαγραφών λόγω της επείγουσας και αναγκαίας 
φύσεως των εργασιών. 
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(β) Άδεια οικοδοµής.  Αθλητικός Σύλλογος υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση 

άδειας οικοδοµής στις 7.4.2004. Η έκδοση της άδειας εξακολουθεί να εκκρεµεί ενώ 

συνεχίζεται η επιχορήγησή του για επιπρόσθετα έργα. 

(γ) Επιχορήγηση Κοινοτικού Συµβουλίου.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατ’ 

εξαίρεση των κριτηρίων του Οργανισµού, ενέκρινε στις 29.12.2005 το ποσό των 

£50.000 ως επιχορήγηση για την εγκατάσταση χορτοτάπητα σε Κοινοτικό Γήπεδο, 

παρόλο που δεν ακολουθήθηκε η απαιτούµενη διαδικασία. 

9. Υπηρεσιακές επισκέψεις στο εξωτερικό. 

(α) Αρχικά  ζητήθηκε για όλα τα ταξίδια  η έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισµού, όπως προνοείται σε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, και οι 

σχετικές δαπάνες χρεώθηκαν στο Κονδύλι «Έξοδα Υπηρεσιακών Επισκέψεων στο 

Εξωτερικό». Η συνολική δαπάνη ανήλθε σε £42.597,33, ενώ η εγκεκριµένη πρόνοια 

στον Προϋπολογισµό ήταν £32.000.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του ηµερ. 6.9.2005, αποφάσισε όπως τα 

ποσά που δαπανώνται για ταξίδια µη υπηρεσιακών  (Μέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και µέλη Επιτροπών του Οργανισµού που δεν εργοδοτούνται από τον 

Οργανισµό) σε σεµινάρια ή συνέδρια εξωτερικού χρεώνονται στο Κονδύλι του 

σχετικού  σχεδιασµού και έγιναν ηµερολογιακές εγγραφές, µεταφέροντας το ποσό 

των £20.025,61 από το Κονδύλι «Έξοδα Υπηρεσιακών Επισκέψεων στο 

Εξωτερικό» σε άλλα Κονδύλια.  Με τον τρόπο αυτό οι χρεώσεις στο Κονδύλι 

«Έξοδα Υπηρεσιακών Επισκέψεων στο Εξωτερικό» µειώθηκαν σε £22.571,72, 

χωρίς έτσι να παρουσιάζεται υπέρβαση στο Κονδύλι, για την οποία θα απαιτείτο εκ 

των προτέρων έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την απόφασή 

του αρ. 58.569, ηµερ. 17.9.2003.  Σηµειώνεται ότι έγιναν επιπρόσθετες απευθείας 

χρεώσεις στα διάφορα Κονδύλια για ταξίδια στο εξωτερικό, µετά την πιο πάνω 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(β) Εισηγούµαι όπως το Κονδύλι αυτό αναλύεται στον Προϋπολογισµό σε 

επιµέρους Άρθρα, ανάλογα µε το σκοπό των ταξιδιών, επιτυγχάνοντας έτσι 

περισσότερη διαφάνεια και χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρέωσης των δαπανών σε 

άλλα Κονδύλια. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την εισήγησή µου, 

την οποία θα υιοθετήσει στον Προϋπολογισµό του 2007. 
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10. Χορηγία του τηλεπαιχνιδιού «Μαραθώνιος Γνώσεων». 

Ο Οργανισµός συµβλήθηκε µε συγκεκριµένη εταιρεία την 1.9.2004 για τη χορηγία 

παραγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «Μαραθώνιος Γνώσεων», το περιεχόµενο 

του οποίου θα προβάλλει τον αθλητισµό. Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται σε 

£40.000, πλέον ΦΠΑ, για 78 προγράµµατα, το οποίο καταβάλλεται σταδιακά, 

σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. 

Η απόφαση του Οργανισµού για χορηγία του τηλεπαιχνιδιού λήφθηκε στις 

29.7.2004, µετά από προσέγγιση του Οργανισµού από τη συγκεκριµένη εταιρεία. 

Από διερεύνηση του θέµατος διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 (α) Η παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού αναστάλθηκε στις 19.2.2006.  Από τα 78 

επεισόδια που προνοούσε το συµβόλαιο, προβλήθηκαν µόνο 41. 

(β) Παρά τη διακοπή του τηλεπαιχνιδιού, ο Οργανισµός συνέχισε να καταβάλλει 

τις δόσεις που προνοούσε το συµβόλαιο.  Μέχρι τις 9.3.2006 καταβλήθηκε το 

ποσό των £40.830, που όπως φαίνεται ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που θα 

αναλογούσε στα προβληθέντα επεισόδια. 

(γ) Για την πιο πάνω δραστηριότητα δεν υπήρχε πρόνοια στον Προϋπολογισµό 

και η χρέωσή των σχετικών δαπανών δεν φαίνεται να συνάδει µε τους σκοπούς του 

Κονδυλίου στο οποίο χρεώθηκε.  Συναφώς αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της εν λόγω 

εταιρείας είναι µέλος της Επιτροπής Anti-Doping του Οργανισµού και έχει στενή 

συγγένεια µε µια από τις δύο µετόχους της εταιρείας  

11. ∆ιαχείριση ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων από τον Οργανισµό. 

(α) Αποτελέσµατα διαχείρισης.  Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων 

προέκυψε καθαρό έλλειµµα £1.211.563, σε σύγκριση µε £871.898 το 2004, δηλαδή 

παρουσιάστηκε αύξηση ύψους £339.665 ή 39%.  Κανένας αθλητικός χώρος δεν 

παρουσίασε πλεόνασµα.  Σηµαντικότερο έλλειµµα (£554.878) διαπιστώνεται ότι 

προέρχεται από τη διαχείριση των κολυµβητηρίων. 

(β) Έσοδα.  Τα έσοδα ανήλθαν σε £310.855, σε σύγκριση µε £264.571 το 2004, 

δηλαδή αυξήθηκαν κατά £46.284 ή 17%. 

(γ) Έξοδα.  Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.522.418, σε σύγκριση µε £1.136.469 το 

2004.  Η αύξηση των εξόδων κατά £385.949 ή 34% οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις 

των µισθών κατά £65.873, στο ηλεκτρικό ρεύµα κατά £73.761, στα καύσιµα κατά 
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£36.092 και στη συντήρηση κατά £245.962. Η αύξηση στη συντήρηση οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην αλλαγή της πολιτικής του Οργανισµού το 2005, σύµφωνα µε 

την οποία τα έξοδα συντήρησης χρεώνονται στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων, 

ενώ προηγουµένως κεφαλαιοποιούνταν. 

(δ) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις 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 του 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 

στάλθηκε στον κυλικειάρχη επιστολή, µε την οποία καλείτο να διευθετήσει οφειλή 

ύψους £8.612,67.  Ο κυλικειάρχης αµφισβήτησε το πιο πάνω ποσό, µε 

αποτέλεσµα να µην εισπραχθεί. 

Η Υπηρεσία µου επανέλαβε την άποψη ότι η όλη υπόθεση θα έπρεπε να 

παραπεµφθεί από την αρχή στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού και στη 

συνέχεια να καταγγελθεί η συµφωνία που είχε συναφθεί προηγουµένως. 

(ε) ∆ικαιώµατα χρήσης.  Τα δικαιώµατα χρήσης χρήζουν αναθεώρησης, ειδικά 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. µουσικές συναυλίες). 

(στ) Έξοδα ιδιόκτητων χώρων. 

(i) Χρεώσεις για νερό και ηλεκτρικό ρεύµα.  Όπως διαπιστώθηκε, για 

αρκετούς χώρους οι χρεώσεις για νερό και ρεύµα δεν αντιπροσωπεύουν την 

πραγµατική δαπάνη, γιατί έγιναν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόνοια στον 

Προϋπολογισµό και όχι σύµφωνα µε την πραγµατική κατανάλωση, αφού οι 

χώροι 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. 
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Έχω την άποψη ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες 

ενέργειες για εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υπάρχουν πρακτικές και 

τεχνικές δυσκολίες στην τοποθέτηση ξεχωριστών µετρητών. 

(ii) Μητρώα κατανάλωσης.  Για την κατανάλωση νερού και ηλεκτρισµού δεν 

τηρούνται µητρώα κατανάλωσης, ώστε να παρακολουθούνται και να 

διερευνώνται τυχόν σοβαρές διακυµάνσεις. 

Μητρώο τηρείται µόνο για τα καύσιµα, αλλά και πάλι δεν παρακολουθούνται 

και δεν διερευνώνται πάντοτε οι διακυµάνσεις στην κατανάλωση.  Ως 

παράδειγµα αναφέρω την κατανάλωση καυσίµων του Κοινοτικού Κέντρου 

Λάρνακας, η οποία το 2005 παρουσίασε αύξηση κατά 132%, σε σχέση µε το 

2004 (4.640 λίτρα το 2005, 2.000 λίτρα το 2004). 

(ζ) Πώληση κτηρίου στην οδό Κονδυλάκη.  Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενες Εκθέσεις µου, η πώληση έγινε χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση 

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού, σε αντίθεση µε το άρθρο 5(2)(ιη) των περί 

Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Νόµων. 

Το κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε πάροδο κεντρικής οδού της Λευκωσίας, 

πωλήθηκε στην τιµή των £194.000.  Το αρχικό του κόστος (1990) ήταν £106.000 

και δαπανήθηκε το ποσό των £117.025 το 1991 για ανακαίνιση.  

Επειδή, όπως διαφάνηκε από σχετική έκθεση γεγονότων, για την πώληση του 

κτηρίου, µεταξύ άλλων, δεν υπήρξε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

έναρξη διαδικασίας πώλησης του ακινήτου, ενώ η διαδικασία για τη διάθεση του 

κτηρίου που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύµφωνη µε κατοπινές αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, και τελικά υπογράφηκε πωλητήριο έγγραφο µε δύο 

εταιρείες και όχι µόνο µε τη µία, που ήταν ο µοναδικός προσφοροδότης και στην 

οποία κατακυρώθηκε η προσφορά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, 

κατόπι νοµικών γνωµατεύσεων, προώθησε το διορισµό ερευνώντος λειτουργού, 

µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας. 

Ο ερευνών λειτουργός, λόγω νοµικού θέµατος που προέκυψε εκ των υστέρων 

αναφορικά µε το διορισµό του, δεν κατέστη δυνατόν  να ολοκληρώσει την έρευνα, 

και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού διόρισε στις 5.5.2005 νέο ερευνώντα 

λειτουργό, ο οποίος την ολοκλήρωσε και υπέβαλε σχετική έκθεση προς το 
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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού το Νοέµβριο του 2005.  Η έκθεση ακολούθως 

στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στον Οργανισµό στις 

11.1.2006, µε την παράκληση όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες, τόσο όσον 

αφορά στην πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων, όσο και στα 

γενικότερα θέµατα που προκύπτουν από την έρευνα, αναφορικά µε τον τρόπο 

χειρισµού υποθέσεων πώλησης περιουσίας.  Το πόρισµα της έρευνας 

διανεµήθηκε στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αντίγραφο δόθηκε στο 

Νοµικό Σύµβουλο για να γνωµατεύσει επί του θέµατος, χωρίς όµως να τεθούν 

εγγράφως οποιαδήποτε ερωτήµατα. 

(η) Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.  Ο Οργανισµός σχεδιάζει να ανεγείρει 

το πιο πάνω κτήριο σε γη, µέρος της οποίας είναι τουρκοκυπριακή (Τ/Κ). Ο 

Οργανισµός έχει υπογράψει σύµβαση µίσθωσης 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 την Κυβέρνηση για την περίοδο 1.6.2002 

µέχρι 31.5.2005.  Έχουν παρατηρηθεί σχετικά τα πιο κάτω. 

(i) Άρχισαν οι διαδικασίες 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. Ο 

Οργανισµός πλήρωσε µίσθωµα ύψους £3.360 ετησίως για 3 έτη, µέχρι 

31.5.2005, και £3.595 για το έτος που λήγει 31.5.2006.  

(ii) Η µελέτη, σχεδίαση και επίβλεψη της κατασκευής του Ολυµπιακού 

Σκοπευτηρίου στη Λάρνακα έχει ανατεθεί σε αρχιτέκτονες/µελετητές, χωρίς 

την προκήρυξη διαγωνισµού, µε αµοιβή 5,5% της εκτιµώµενης αξίας, µε 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ.1.5.2005, µε την αιτιολογία ότι οι 

αρχιτέκτονες/µελετητές έχουν ετοιµάσει τα προσχέδια µετά από ανάθεση 

από το Σκοπευτικό Όµιλο Λάρνακας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από το Επαρχιακό 

Κτηµατολόγιο Λάρνακας τίτλος περιγραφής των τουρκοκυπριακών τεµαχίων για να 

αρχίσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης της γης. 
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12. Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής. 

Στην ΄Εκθεση της Υπηρεσίας µου για τις οικονοµικές καταστάσεις 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, όπως εγγραφή σε µητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση 

µητρώου Γυµναστών/Εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 

γυµναστικής. 

Κατά το έτος 2005 παρατηρήθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά στον εντοπισµό και 

καταγραφή των σχολών που λειτουργούν, όµως 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 

194 γυµναστήρια. 

Σηµειώνεται ότι στον πιο πάνω αριθµό δεν συµπεριλαµβάνονται τα γυµναστήρια 

που λειτουργούν σε ξενοδοχεία. 

(β) Άδειες λειτουργίας.  Κατά το έτος 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την 

έκδοση αδειών λειτουργίας µόνο σε τέσσερεις σχολές γυµναστικής, ενώ για το 

τρέχον έτος 2006, µέχρι τον Απρίλιο, έχει εγκριθεί η έκδοση άδειας λειτουργίας 

µόνο για επτά σχολές, και µια ήταν υπό εξέταση. 

(γ) Λειτουργία σχολών γυµναστικής σε κτήρια χωρίς σχετική άδεια 
οικοδοµής.  Η Υπηρεσία µου εισηγείται όπως οι περιπτώσεις που δεν πληρούν το 

κριτήριο της άδειας οικοδοµής σταλθούν στις Τοπικές Αρχές και τις Επαρχιακές 

∆ιοικήσεις για εξέταση και προώθηση µέτρων συµµόρφωσης. 

(δ) Λήψη δικαστικών µέτρων.  Κατά τα έτη 2002 και 2003 είχαν δοθεί στους 

Νοµικούς Συµβούλους του Οργανισµού καταστάσεις γυµναστηρίων που δεν 

ανταποκρίθηκαν στις σχετικές επιστολές του Οργανισµού για υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, µε σκοπό τη 

λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον τους, σύµφωνα µε τους περί Κυπριακού 

Οργανισµού Αθλητισµού Νόµους και Κανονισµούς.  Παρόλο που είχαν ετοιµαστεί 

και εγκριθεί τα σχετικά κατηγορητήρια, η λήψη δικαστικών µέτρων δεν προχώρησε. 
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Ύστερα από σχετική συνάντηση που είχαν οι Νοµικοί Σύµβουλοι του Οργανισµού 

µε αρµόδιους λειτουργούς στις 16.3.2005, πραγµατοποιήθηκε αριθµός επισκέψεων 

και διεξήχθη έλεγχος σε αριθµό ιδιωτικών σχολών γυµναστικής που λειτουργούν 

στη Λευκωσία, ετοιµάστηκαν εκθέσεις για 6 συγκεκριµένες σχολές που 

λειτουργούσαν χωρίς άδεια, οι οποίες και υποβλήθηκαν στους Νοµικούς 

Συµβούλους στις 13.9.2005, µε σκοπό τη λήψη δικαστικών µέτρων. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν καταχωριστεί αγωγές, ούτε και υπάρχουν ενδείξεις στους 

αντίστοιχους υπηρεσιακούς φακέλους για παρακολούθηση των εξελίξεων. 

(ε) 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 (Κ.∆.Π. 

38/95, Μέρος ΙΙ (Άρθρο 3/6)). 

Μέχρι σήµερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο µητρώο µόνο 90 άτοµα, 

από τα οποία τα 79 έχουν εγκριθεί (µερικά προσωρινά) και ενηµερώθηκαν µε 

σχετική επιστολή, 8 αιτητές έχουν απορριφθεί, ενώ 3 αιτητές εξακολουθούν να είναι 

υπό εξέταση. 

13. Θέµατα προσφορών και διαχείρισης συµβολαίων. 

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα πιο κάτω: 

(α) Κατασκευή χορτοταπήτων γηπέδων. 

(i) Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε επιστολή του τον Οκτώβριο 2003 ζήτησε από 

την Υπηρεσία µου να διερευνήσει τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων 

στην υπεύθυνη εταιρεία για την ανακατασκευή του χορτοτάπητα των γηπέδων 

κατά τα τελευταία έτη. 

Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου, τον Ιανουάριο 2004 πληροφόρησα τον 

Πρόεδρο του Οργανισµού ότι σε πέντε περιπτώσεις η ανάθεση 

ανακατασκευής χορτοταπήτων έγινε χωρίς προσφορές στην ίδια εταιρεία, µε 

τη διαδικασία διαπραγµάτευσης.  Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 

πληροφόρησε το Μάιο 2004 ότι ο Οργανισµός αποφάσισε όπως σταµατήσει 

οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης για την κατασκευή χορτοταπήτων, ενώ 

µελετά επανεξέταση των συµβολαίων διαχείρισης των χορτοταπήτων. 
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(ii) Μετά από παράπονο προς την Υπηρεσία µου για µη πληρωµή εκτελεσθείσης 

εργασίας από τον Οργανισµό στην εταιρεία που είχε αναλάβει την 

ανακατασκευή/συντήρηση των χορτοταπήτων και από σχετικό έλεγχο που 

διενέργησε η Υπηρεσία µου το Νοέµβριο 2004, προέκυψε ότι οι απλήρωτοι 

λογαριασµοί που υποβλήθηκαν από την εταιρεία συµποσούνται σε 

£407.455,39.  Λόγω µη καταβολής των πληρωµών, η εταιρεία τερµάτισε τις 

εργασίες της το Σεπτέµβριο 2004 στα γήπεδα ΓΣΠ (κυρίως γήπεδο και 2 

βοηθητικά γήπεδα), Μακάρειο Στάδιο (κυρίως γήπεδο και 3 βοηθητικά 

γήπεδα), Τσίρειο Στάδιο, Στάδιο ΓΣΖ, Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος και 

Στάδιο Εθνικού Άχνας. 

Από την έρευνα της Υπηρεσίας µου προέκυψε ότι  στην ανάθεση των συµβολαίων 

κατασκευής χορτοταπήτων υπήρξε τα τελευταία χρόνια µια µονοπωλιακή 

κατάσταση, που είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα του Οργανισµού.  Όσον αφορά 

στα παράπονα της εταιρείας που ανέλαβε την κατασκευή των χορτοταπήτων, 

παρατηρήθηκε ότι ο Οργανισµός ανέστειλε τις πληρωµές της εταιρείας, χωρίς να 

διερευνήσει επαρκώς κατά πόσο οι παραλείψεις της δικαιολογούσαν τη λήψη τόσο 

δραστικών µέτρων. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι δεν συµµερίζεται την 

άποψη της Υπηρεσίας µου ως προς την ευθύνη του Οργανισµού για τον 

τερµατισµό των εργασιών από την εταιρεία και ότι διεξάγονται διαπραγµατεύσεις µε 

την εταιρεία για διευθέτηση της διαφοράς και των απαιτήσεων της.  Το ∆εκέµβριο 

2005 επήλθε συµφωνία µε την εταιρεία για όλες τις διεκδικούµενες απαιτήσεις της, 

για το συνολικό ποσό των £366.000, συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων 

εκτελεσθείσας εργασίας, τόκων υπερηµερίας, ΦΠΑ και δικηγορικών εξόδων.  

Επίσης, τον Ιούλιο 2005 ο Οργανισµός συµφώνησε και µε τον ιδιώτη σύµβουλο 

γεωπόνο για όλες τις απαιτήσεις του µέχρι τις 30.10.2005, για το συνολικό ποσό 

των £105.610.   

Μέσα στο 2005 ο Οργανισµός ετοίµασε νέα έγγραφα και προκήρυξε προσφορές 

για τη συντήρηση των χορτοταπήτων για τα ιδιόκτητα γήπεδά του και οι άλλοι 

φορείς (σύλλογοι και σωµατεία) για τα ιδιόκτητα γήπεδά τους.  Όλες οι προσφορές 

κατακυρώθηκαν µέχρι τον Ιούνιο 2005, ενώ για τα γήπεδα ΓΣΠ και «Αντώνης 

Παπαδόπουλος» οι ιδιοκτήτες τους δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του Οργανισµού 

και ως εκ τούτου έπαυσαν να επιχορηγούνται. 
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Έχει διαπιστωθεί ότι, µετά τη διαδικασία προσφορών που ακολούθησε ο 

Οργανισµός, τα νέα συµβόλαια έχουν ανατεθεί σε διαφορετικούς προσφοροδότες 

και έχει επιτευχθεί σηµαντική µείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης κατά 

περίπου 40%, δηλαδή από £290.000 σε £170.000. 

(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, 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. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, µε 

πληροφόρησε ότι κατά τη διάρκεια του 2003 υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση 

στην πληρωµή των διατακτικών του έργου, από τον Αύγουστο µέχρι το 

∆εκέµβριο, σε αναµονή της έγκρισης του συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού.  

Επιπρόσθετα µου ανέφερε ότι οι σύµβουλοι του έργου υπέβαλαν έκθεση για 

το θέµα των δικαιολογηµένων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και ότι ο 

Οργανισµός, σε  συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους του, 

διαπραγµατεύεται µε τον εργολάβο σχετικά µε την καθυστέρηση και την 

αποζηµίωση που πιθανόν αυτή να συνεπάγεται. 

Οι διαδικασίες της διαπραγµάτευσης, σχετικά µε τις πιο πάνω απαιτήσεις του 

εργολάβου, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2005 και η σχετική κατ’ αρχήν 

συµφωνία υποβλήθηκε στον Υπουργό Παιδείας για εξέταση και έγκριση.  Με 

βάση την κατ’ αρχήν συµφωνία, καθορίστηκε το ποσό των £1,6 εκ. ως 
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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 του 2005, υποδεικνύεται ότι, ενώ οι γενικές αρχές της κατ’ 

αρχήν συµφωνίας κρίνονται ικανοποιητικές, εντούτοις το ποσό των £1,6 εκ. 

θεωρείται υπερβολικό και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα £1,3 εκ.  Το Υπουργείο 

Παιδείας µε επιστολή του πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2006 τον Οργανισµό 

ότι, λόγω της θέσης της Υπηρεσίας µου για το ύψος της αποζηµίωσης, το 

Υπουργείο προχωρεί µε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο για τελική 

αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ.  Η τελική συµφωνία, η οποία προβλέπει 

αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ. στον εργολάβο για το σύνολο των απαιτήσεων 

του στο έργο, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των διορισµένων υπεργολάβων, 

υποβλήθηκε τελικά από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργικό Συµβούλιο, το 

οποίο την ενέκρινε τον Ιανουάριο 2006. 

(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 εκ. - £8,5 εκ.) αντί επί της 

εκτιµηµένης δαπάνης (£4,5 εκ.± 20%), όπως προβλέπεται στη συµφωνία 

µεταξύ του Οργανισµού και των συµβούλων.  Ο Οργανισµός δεν έχει 

αποδεχθεί τις απαιτήσεις αυτές των συµβούλων και το θέµα παραπέµφθηκε 

τον Απρίλιο 2006 σε διαιτησία.  Η Υπηρεσία µου συµφώνησε το Φεβρουάριο 

του 2006 µε τη θέση του Οργανισµού όπως η αµοιβή των συµβούλων 

υπολογιστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σύµβασης.  

(iii) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των εργασιών 

και µελέτης των προνοιών του συµβολαίου που διεξήχθη από την Υπηρεσία 

µου το Νοέµβριο 2005, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα. 

• Μεγάλο µέρος του εξοπλισµού προέρχεται από κατασκευαστές 

διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονταν στο συµβόλαιο. 

• Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων 

(Air Handling Units) διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε τα 

προβλεπόµενα στο συµβόλαιο.  Συγκεκριµένα, έγιναν ουσιαστικές 

αλλαγές από τις πρόνοιες του συµβολαίου στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των 10 από τα 17 µηχανήµατα (στην περίπτωση µιας κεντρικής 
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κλιµατιστικής µονάδας, η ροή του αέρα αυξήθηκε κατά περίπου 300%), 

ενώ σε άλλα τέσσερα µηχανήµατα (του κυρίως χώρου του Αθλητικού 

Κέντρου), η ροή του αέρα των µηχανηµάτων που εγκαταστάθηκαν είναι 

κατά 15% µειωµένη σε σχέση µε την προβλεπόµενη στο συµβόλαιο, ενώ 

η ψυκτική τους απόδοση παρουσιάζει 70% µείωση.  Σηµειώνεται ότι τα 

εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών µονάδων κλιµατισµού 

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

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη την επιβεβαίωση του προϊσταµένου 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισµού ότι οι χώροι τους οποίους εξυπηρετούν 

τα εν λόγω µηχανήµατα δεν έχουν τροποποιηθεί (σε σχέση µε τους χώρους που 

προνοούσε το συµβόλαιο), ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού όπως 

ερευνήσει τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκαν οι σηµαντικές αλλαγές στο 

µέγεθος των περισσότερων κεντρικών µονάδων κλιµατισµού και ενηµερώσει 

σχετικά την Υπηρεσία µου. 

Τον Ιούνιο 2006, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί 

από τους µελετητές συµβούλους όπως επεξηγήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν 

κάνει στις συγκεκριµένς µηχανολογικές εγκαταστάσεις και ότι ο Οργανισµός 

εξετάζει το θέµα και θα επανέλθει το συντοµότερο δυνατόν. 

(γ) Κατασκευή Πολυπροπονητήριου στο χώρο του Μακάρειου 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, αντί ο Οργανισµός να προβεί στη διενέργεια της 

επιβαλλόµενης εδαφολογικής µελέτης πριν από την έναρξη των εργασιών, είχε 

προβεί στην εκσκαφή µόνο δοκιµαστικών λάκκων, οι οποίοι δεν κατέδειξαν την 

ύπαρξη προβλήµατος.  Με την έναρξη όµως των εργασιών και τη διενέργεια 

γεωλογικής έρευνας, διαφάνηκε η ύπαρξη γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη 

αναγκαίο να γίνει σηµαντική αλλαγή στον τρόπο θεµελίωσης.  Ως αποτέλεσµα της 

αλλαγής αυτής, καθυστέρησε η προκήρυξη της προσφοράς της υπεργολαβίας της 

µεταλλικής στέγης, επειδή η στέγη έπρεπε να επανασχεδιαστεί.  Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασµό µε την παράταση που δόθηκε στο χρόνο αποπεράτωσης της 

υπεργολαβίας, από 37 σε 45 εβδοµάδες, προκάλεσε καθυστέρηση στη 

συµπλήρωση του όλου έργου.  Πέραν των πιο πάνω παρατηρήθηκε σηµαντική 

καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών από τον κυρίως εργολάβο, λόγω 
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έλλειψης οργάνωσης και χρησιµοποίησης ολιγάριθµων συνεργείων για 

επαναλαµβανόµενη εργασία.  Το έργο τελικά παραλήφθηκε το Μάρτιο του 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 τον εργολάβο το Νοέµβριο του 2005.  Ο εργολάβος απαίτησε 

αποζηµίωση περίπου £617.000 για το συνολικό χρόνο καθυστέρησης, τον οποίο 

θεωρεί ως δικαιολογηµένο.  Στη συνέχεια, ο Σύµβουλος Επιµετρητής του έργου 

υπέβαλε στον Οργανισµό το ∆εκέµβριο του 2005, µετά από την υποβολή των 

τελικών στοιχείων από τον εργολάβο, την τελική του έκθεση σχετικά µε τον τελικό 

λογαριασµό, το δικαιολογηµένο χρόνο παράτασης και τη συνεπαγόµενη 

αποζηµίωση, θέµατα τα οποία, τον Απρίλιο του 2006, αξιολογούνται από τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού και θα υποβληθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για λήψη τελικής απόφασης.  Επειδή όµως καθυστέρησε η αξιολόγηση των πιο 

πάνω, 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 συµβουλεύουν υπεύθυνα τον Οργανισµό και 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 βρίσκεται σε 

διαβουλεύσεις µε τον εργολάβο και θα γίνει προσπάθεια διακανονισµού του 

θέµατος προτού προχωρήσει δικαστικώς η όλη υπόθεση. 

(δ) Κατασκευή Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου στη Λάρνακα.  Ενώ το έργο 

παραλήφθηκε προσωρινά από τους ιδιώτες µελετητές το Φεβρουάριο του 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 του 2005 µέχρι τον Ιανουάριο του 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 
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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 του 2006 υπέβαλε την έκθεσή του 

στον Οργανισµό.  Σύµφωνα µε το πόρισµα, το συµβόλαιο µεταξύ ΚΟΑ και ιδιωτών 

Συµβούλων παραβιάστηκε, ως αποτέλεσµα επαγγελµατικής αµέλειας των 

Συµβούλων και όχι του Οργανισµού, από την οποία ο Οργανισµός υπέστη ζηµιά. 

Επίσης στο πόρισµα διαπιστώνεται ότι «...οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία της 

σχεδίασης (µελετητές, εργοδότης, διευθυντής έργου/υπεύθυνος συντονιστής), 

προσφοροδότησης και υλοποίησης του έργου λειτούργησαν σε πολλές 

περιπτώσεις πληµµελώς, λανθασµένα, έξω από τις νενοµισµένες διαδικασίες και 

παραβιάζοντας κανονισµούς και Νοµοθεσίες...». 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 

27.3.2006, αποφάσισε να παραπέµψει την πιο πάνω έκθεση στο Νοµικό Σύµβουλο 

του Οργανισµού για τα περαιτέρω. 

Τον Απρίλιο του 2006 ζήτησα όπως πληροφορηθώ σχετικά µε τα µέτρα που 

λήφθηκαν για διεκδίκηση της ζηµιάς του Οργανισµού από τους Συµβούλους, ώστε 

να διασφαλιστούν τα συµφέροντα του Οργανισµού. 

Τον Ιούνιο 2006 ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός 

βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις µε τον εργολάβο σε µια προσπάθεια 

διακανονισµού των απαιτήσεών του, ενώ για τους συµβούλους έχει παραπεµφθεί η 

έρευνα στο νοµικό σύµβουλο, ώστε να γνωµοδοτήσει για τον περαιτέρω χειρισµό 

του όλου θέµατος. 

(ε) Προσφορές µικρότερων ποσών. Από τον έλεγχο ορισµένων προσφορών 

που αφορούσαν σε µικρότερα ποσά, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω αδυναµίες: 

(i) ∆εν ετοιµάζεται πάντα έκθεση αξιολόγησης. 

(ii) ∆εν συστήνεται πάντα τριµελής επιτροπή αξιολόγησης και κάποτε η 
αξιολόγηση γίνεται από ένα µόνο άτοµο. 

(iii) ∆εν αιτιολογείται πάντα η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

(iv) ∆εν υποβάλλονται πάντα εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης. 

(v) Τα έγγραφα στους φακέλους των προσφορών δεν είναι πάντα 
αριθµηµένα, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους. 
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(στ) Στοιχεία συµβολαίων.  Από δειγµατοληπτικό έλεγχο συµβολαίων που δεν 

αφορούν σε έργα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και αδυναµίες, για τις οποίες γίνονται οι 

ακόλουθες εισηγήσεις.: 

• Σε όλα τα συµβόλαια θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των 

συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένου του αριθµού ταυτότητας ή, προκειµένου 

περί εταιρειών, ο αριθµός εγγραφής της εταιρείας. 

• Ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρεί αντίγραφα όλων των συµβολαίων, τα οποία 

να φυλάγονται σε πυρασφαλές µέρος. 

14. Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ). 

(α) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2005, 

ύψους £980.000, ενώ για το 2004 ο Προϋπολογισµός ήταν £1.050.000.  Οι 

πραγµατικές δαπάνες για το 2005 ανήλθαν σε £974.601, σε σύγκριση µε 

£1.048.853 το 2004. 

(β) Προσωπικό ΕΣΥΑΑ. 

(i) Για το πιο πάνω Σχέδιο η Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσε έγκριση για 15 

θέσεις εργασίας. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 απασχολούνταν 17 άτοµα, δηλαδή 

ο Οργανισµός απασχόλησε 2 άτοµα περισσότερα από όσα ενέκρινε η Βουλή. 

Πέραν των πιο πάνω υπεράριθµων ατόµων, στο Σχέδιο απασχολείτο µία 

Σύµβουλος αµισθί και µια Γραφέας, η οποία αµειβόταν από την οµοσπονδία 

Μπάντµιντον. 

(ii) Υπεύθυνος Σχεδίου.  Παρόλο που ο υπεύθυνος του Σχεδίου 

περιλαµβάνεται στην κατάσταση των 15 ατόµων που εγκρίθηκε από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για έκτακτη απασχόληση, κατά το έτος 2005 έχει 

υπογραφεί συµφωνία µίσθωσης υπηρεσιών µεταξύ του Οργανισµού και του 

υπεύθυνου του Σχεδίου για την περίοδο 1.9.2005-31.8.2006, γεγονός  που 

τον καθιστά αυτοεργοδοτούµενο.  Σηµειώνεται ότι η συµφωνία δεν φέρει 

ηµεροµηνία υπογραφής, ούτε και έχει εφαρµοστεί, ενώ ο υπεύθυνος του 

Σχεδίου συµπεριλήφθηκε στο µισθολόγιο του Οργανισµού. 

(iii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 6.9.2005 αποφάσισε 

όπως απασχολήσει συγκεκριµένη εκπαιδευτικό και πρώην συντονίστρια 

περιφερειακών επιθεωρητών ως σύµβουλο στο ΕΣΥΑΑ, αµισθί, για ένα έτος, 

χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.  
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Σηµειώνεται ότι, ενώ η απόφαση αναφερόταν σε προσφορά υπηρεσιών 

αµισθί, στη συνέχεια αποφασίστηκε η καταβολή κατά χάριν ποσού ύψους 

£1.000. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, το πιο πάνω ποσό 

αφορούσε στην κάλυψη οδοιπορικών µόνο. 

(iv) Λειτουργός Γραφείου ΕΣΥΑΑ.  Από σχετική αλληλογραφία του υπηρεσιακού 

φακέλου διαπιστώνεται ότι το εν λόγω άτοµο δεν εκτελεί τα καθήκοντα που 

αναφέρονται στη σύµβαση απασχόλησής του.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

επιστολή του Πρώτου Λειτουργού, ηµεροµηνίας 30.2.2006 προς τον 

υπεύθυνο του ΕΣΥΑΑ, µε την οποία ζητείται η υποβολή συνοπτικής έκθεσης 

για τη µέχρι τώρα εργασία του συγκεκριµένου λειτουργού, εξακολουθεί να 

παραµένει αναπάντητη. 

(v) Απασχόληση Γραφέως στο ΕΣΥΑΑ.   Η Γραφέας, η οποία προηγουµένως 

αµειβόταν από την οµοσπονδία Μπάντµιντον, από το 2006  περιλαµβάνεται 

στον κατάλογο για απασχόληση έκτακτου προσωπικού που ενέκρινε η Βουλή 

στις 7.3.2006.  Μέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί µεταξύ του Οργανισµού και 

της Γραφέως οποιαδήποτε σύµβαση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου 

100(Ι)/2000. 

(γ) 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. 

15. Σχέδιο Ταλέντων. 

(α) Νέος σχεδιασµός για προώθηση ταλέντων στον αθλητισµό. Μετά τη 

διακοπή του συµβολαίου µε την RSTS έγινε επανεξέταση του θέµατος, για 

δηµιουργία νέου σχεδιασµού. 

Σε αρχικό στάδιο, το Σεπτέµβριο 2004 ο Οργανισµός έστειλε επιστολές στις 

οµοσπονδίες και ζήτησε από αυτές να εισηγηθούν αθλητές οι οποίοι θα 

µπορούσαν, µε βάση ηλικιακά κριτήρια και την αγωνιστική τους επίδοση τα 

τελευταία 2 χρόνια, να ενταχθούν στο Σχέδιο Ταλέντων.  Μέχρι τον Οκτώβριο του 
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2004, ο Οργανισµός είχε απαντήσεις από τις οµοσπονδίες και ετοιµάστηκαν 

συνοπτικοί κατάλογοι µε περίπου 230 αθλητές.  Οι κατάλογοι αυτοί δόθηκαν στο 

Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ), για να αξιολογήσει τους αθλητές µε 

επιστηµονικές µετρήσεις και να δηµιουργηθεί ένας τελικός κατάλογος. 

Ο πρώτος κατάλογος, ο οποίος εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 

4.10.2005, περιλαµβάνει 110 αθλητές, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 κατηγορίες (Α,Β 

και Γ) ανάλογα µε τις επιτυχίες τους και τις αξιολογήσεις από το ΚΑΕΚ. Οι 

οµοσπονδίες ενηµερώθηκαν µε επιστολή ηµερ. 17.10.2005 για τους αθλητές που 

εντάχθηκαν στις διάφορες κατηγορίες του Σχεδίου. Οι αθλητές που επιχορηγούνται 

είναι µόνο όσοι είναι ενταγµένοι στις κατηγορίες Α και Β.   Ο σχεδιασµός ουσιαστικά 

άρχισε τη λειτουργία του το Νοέµβριο 2005, µε την καταβολή των πρώτων 

παροχών. 

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Παρατηρήθηκε αρκετή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου 

σχεδιασµού. 

(ii) Για το νέο σχεδιασµό δεν υπάρχει ολοκληρωµένο, τελικό έγγραφο. Η 

λειτουργία του βασίζεται σε αποφάσεις που λαµβάνονται κατά καιρούς από 

την Επιτροπή Ταλέντων και επικυρώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Κατά την άποψη µου, θα έπρεπε να υπάρχει ολοκληρωµένο έγγραφο, το 

οποίο να κοινοποιείται στις οµοσπονδίες, στους αθλητές και στους 

προπονητές, ώστε να γνωρίζουν τους όρους λειτουργίας, τις 

προϋποθέσεις, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Επιπρόσθετα, το 

έγγραφο θα πρέπει τουλάχιστον να καθορίζει ποιες εξετάσεις θα 

πραγµατοποιούνται, πότε θα γίνεται επαναξιολόγηση και πώς θα δίνονται 

οι παροχές. 

(iii) Για τους αθλητές του σχεδιασµού τηρούνται ταυτόχρονα 2 φάκελοι, ένας στο 

ΚΑΕΚ, όπου αρχειοθετούνται στοιχεία σχετικά µε τις εξετάσεις που γίνονται 

στο ΚΑΕΚ, και ένας στο γραφείο ταλέντων του Οργανισµού. Οι φάκελοι δεν 

είναι πλήρως ενηµερωµένοι. ∆εν αρχειοθετούνται όλα τα έντυπα και τα 

στοιχεία των αθλητών, όπως το έντυπο επίσκεψης αθλητή στο χώρο 

προπόνησης και η έκθεση αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, τα αρχειοθετηµένα 

στοιχεία δεν είναι αριθµηµένα και τα περισσότερα δεν φέρουν ηµεροµηνία 

καταχώρισης και ηµεροµηνία έκδοσης. 
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(β) Πρόσληψη δύο επιθεωρητών προγράµµατος. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν 
τα εξής: 

(i) Για την απασχόλησή τους δεν εξασφαλίστηκε σχετική έγκριση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

(ii) Οι θέσεις αρχικά πληρώθηκαν χωρίς να προκηρυχθούν.  Κατόπιν, οι θέσεις 
προκηρύχθηκαν και επιλέχθηκαν για πρόσληψη οι εν λόγω επιθεωρητές. 

(iii) Η πρόσληψή τους έγινε 5 µήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του 
σχεδίου. 

(iv) Τα συµβόλαια ηµεροµηνίας 10.8.2005, που είναι αρχειοθετηµένα στους 
προσωπικούς τους φακέλους, δεν είναι υπογραµµένα από τους 
επιθεωρητές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υπήρχαν υπογραµµένα 
συµβόλαια, τα οποία όµως δεν ήταν καταχωρισµένα στους προσωπικούς 
φακέλους.  Η Υπηρεσία µου τονίζει ακόµη µια φορά την ανάγκη βελτίωσης 
της αρχειοθέτησης. 

(v) Στα καθήκοντα των επιθεωρητών αναφέρεται ότι ο επιθεωρητής παρουσιάζει 
µηνιαία έκθεση για κάθε αθλητή ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια του 2005, µε 
την έναρξη του σχεδιασµού, έγινε µόνο 1 γενική έκθεση για όλους τους 
αθλητές από τον κάθε επιθεωρητή. Η έκθεση, που ζητήθηκε από την 
Επιτροπή Ταλέντων στη συνεδρία ηµερ. 16.1.2006, υποβλήθηκε κατά τη στη  
συνεδρία της Επιτροπής ηµερ.23.2.2006.  Εγείρεται εύλογα το ερώτηµα πώς 
εξετάζει η Επιτροπή Ταλέντων την πρόοδο των αθλητών, όταν δεν 
παρέχεται σ΄ αυτή η κατάλληλη πληροφόρηση. 

(γ) Πληρωµές.  Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι το 2005 έγιναν πληρωµές 
συνολικού ποσού περίπου £58.000, για µισθούς 4 συνεργατών και, από τον 
Αύγουστο 2005, για 2 επιθεωρητές. Το ποσό αυτό αποτελεί ποσοστό περίπου 58% 
του συνόλου των πληρωµών (το υπόλοιπο 42% αφορά κυρίως σε παροχές 
αθλητών).  Για τους 4 συνεργάτες υπάρχει έγκριση από τη Βουλή, για απασχόληση 
τους στα προγράµµατα ΚΟΑ, και οι πληρωµές χρεώνονταν από το 2003 στο Σχέδιο 
Ταλέντων, παρόλο που το Σχέδιο δεν εφαρµόστηκε ως ολοκληρωµένος 
σχεδιασµός µέχρι το 2005.  Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι από τους 4 συνεργάτες ο 
ένας εργάζεται αποκλειστικά για τους Γυµναστές Εθνικής Φρουράς, οι δύο 
ασχολούνται κυρίως µε τα προγράµµατα των επιχορηγήσεων οµοσπονδιών και 
σωµατείων και µόνο η µία συνεργάτιδα έχει ως µερική απασχόληση το Σχέδιο 
Ταλέντων. 
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16. Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. 

(α) Το υπό αναφορά Σχέδιο έχει ως σκοπό τη στήριξη των επίλεκτων αθλητών 

που θα λάµβαναν µέρος σε διεθνείς διοργανώσεις κατά το 2005, όπως οι 

Μεσογειακοί Αγώνες, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) και οι Αγώνες 

Νέων Ευρώπης (ΑΝΕ), καθώς και την επιχορήγηση της  πρώτης φάσης της 

προετοιµασίας των αθλητών για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2006. Το 

Σχέδιο λειτουργεί σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). 

Επίσης έχει οριστεί ad – hoc Επιτροπή Προετοιµασίας και Παρακολούθησης 

Αγώνων Υψηλής Επίδοσης, η οποία επιλαµβάνεται των θεµάτων που αφορούν 

στην πορεία και στην παρακολούθηση του Σχεδίου και στην οποία ο Τεχνικός 

Σύµβουλος της ΚΟΕ παρουσιάζει εκθέσεις παρακολούθησης της πορείας 

προετοιµασίας του κάθε αθλητή ξεχωριστά. 

Η εφαρµογή του πιο πάνω Σχεδίου παρουσιάζει αδυναµίες σε ό,τι αφορά σε 

θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης και γενικής εποπτείας του Σχεδίου από τον ίδιο 

τον Οργανισµό.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

(i) Για το Σχεδιασµό Μεσογειακής Προετοιµασίας υποβλήθηκαν διµηνιαίες 

εκθέσεις οι οποίες, παρά τη σηµαντικότητά τους για τον υπολογισµό των 

µελλοντικών επιχορηγήσεων, δεν φέρουν υπογραφή. 

(ii) Ενώ οι προπονητές για την προετοιµασία για τους Μεσογειακούς Αγώνες θα 

επιχορηγούνταν µε £1.000, εκτός από τους προπονητές σκυταλοδροµίας 

που θα επιχορηγούνταν µε £250, ένας συγκεκριµένος προπονητής 

επιχορηγήθηκε  µε £3.000. Η πρώτη επιχορήγησή του για £2.000 

πληρώθηκε, ενώ υπήρχε µόνο εισήγηση του Τεχνικού Συµβούλου της ΚΟΕ  

στα πρακτικά της ad- hoc Επιτροπής Προετοιµασίας και Παρακολούθησης 

Αγώνων Υψηλής Επίδοσης και όχι έγκριση από την Επιτροπή. ∆ιενεργήθηκε 

δηλαδή υπερπληρωµή, η οποία θα πρέπει να ανακτηθεί. 

(iii) Σύµφωνα µε την τελική έκθεση της ΚΟΕ για τους Μεσογειακούς Αγώνες, 

συγκεκριµένος 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.  Εγείρεται το ερώτηµα µε ποια 

αιτιολογία επιχορηγήθηκε ο προπονητής και όχι ο αθλητής. 
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(iv) Ενώ παρατηρήθηκε πρόοδος στην τήρηση προσωπικών φακέλων, εντούτοις 
στους φακέλους που αφορούν στην προετοιµασία για τους Μεσογειακούς 
Αγώνες τα πλείστα «µηνιαία έντυπα παρακολούθησης» των αθλητών, τα 
οποία ετοιµάζονται από τους προπονητές τους, δεν φέρουν υπογραφές από 
τον εκπρόσωπο της οµοσπονδίας, τον Τεχνικό Σύµβουλο της ΚΟΕ και τη 
Συνεργάτιδα, γεγονός που εύλογα προκαλεί ερωτηµατικά κατά πόσο αυτά 
περιέρχονται στην αντίληψή τους. 

(v) Ο Οργανισµός δεν διενεργεί κανένα έλεγχο κατά τη διάρκεια των 
προπονήσεων, µε αποτέλεσµα να βασίζεται αποκλειστικά στις εκθέσεις του 
Τεχνικού Συµβούλου της ΚΟΕ και στα προαναφερόµενα µηνιαία έντυπα 
παρακολούθησης, για τον καθορισµό του ποσού της επιχορήγησης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού θεωρεί ότι ο έλεγχος κατά τη διάρκεια των 
προπονήσεων αποτελεί καθαρά αρµοδιότητα του Τεχνικού Συµβούλου της 
ΚΟΕ.  Ωστόσο, η Υπηρεσία µου θεωρεί αναγκαίο ότι ο Οργανισµός θα 
πρέπει τουλάχιστον να βεβαιώνεται ότι γίνεται ικανοποιητική 
παρακολούθηση. 

(β) Ο Οργανισµός, ενώ σε προηγούµενους Αθλητικούς Σχεδιασµούς κατέβαλλε ο 
ίδιος τα σχετικά επιδόµατα στους συµµετέχοντες αθλητές, στο Σχέδιο αυτό  
εξακολουθεί να εκταµιεύει το ποσό από τον Προϋπολογισµό του στην ΚΟΕ. 

Η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε όπως ο Οργανισµός ασκεί καλύτερο έλεγχο στους 
αθλητικούς Σχεδιασµούς του, ιδίως όσον αφορά στην επιχορήγηση των αθλητών, 
η οποία, κατά την άποψή µου ότι πρέπει να καταβάλλεται απευθείας από τον 
Οργανισµό. 

17. Αθλητισµός Για Όλους (ΑΓΟ). 

Μέσω του προγράµµατος ΑΓΟ, παρέχονται ίσες ευκαιρίες άθλησης σ΄ όλους τους 
πολίτες και ειδικά στα παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική, οικονοµική 
κατάσταση και τόπο διαµονής, µέσω περίπου 300 κέντρων.  Το πρόγραµµα 
καλύπτει διάφορα αθλήµατα, κυρίως γενική άθληση, κολύµπι, αντισφαίριση, χορό, 
ενόργανη γυµναστική και καλαθόσφαιρα. 

(α) ∆ικαιώµατα συµµετοχής.  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του προγράµµατος 
«Παιδί και Κολύµπι» διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις όπου έχουν εισπραχθεί 
µειωµένα δικαιώµατα, στις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που να αιτιολογούν τη µειωµένη είσπραξη, όπως π.χ. ταυτότητα 
πολυτέκνου ή βεβαίωση λήπτη δηµόσιου βοηθήµατος από το Γραφείο Ευηµερίας. 
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(β) Αγορά αθλητικού υλικού.  Κατά τον έλεγχο του σχετικού Κονδυλίου, από το 

οποίο δαπανήθηκαν £8.972, διαπιστώθηκε ότι ο αρµόδιος λειτουργός για τη 

διαχείριση του υλικού αυτού δεν τηρούσε τα απαραίτητα στοιχεία, στα οποία να 

φαίνεται η παραλαβή, διάθεση και τυχόν υπόλοιπο που παραµένει στην αποθήκη, 

π.χ.  

Αγορά 10 ραδιοκασετοφώνων, τα οποία δεν καταχωρίστηκαν, ούτε και είναι γνωστό 

σε ποιους έχουν δοθεί. 

Εισηγήθηκα όπως αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του νέου λογισµικού 

προγράµµατος, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2004, ειδικά 

στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησής του για τήρηση 

στοιχείων αποθήκης. 

18. Βία στα γήπεδα. 

Στις 5.1.2006 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο 

περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και Συναφών 

Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόµος του 2005», που 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του ηµερ. 2.11.2005. 

Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η εναρµόνιση της Κυπριακής Νοµοθεσίας µε 
αποφάσεις και ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Το νοµοσχέδιο εκκρεµεί ενώπιον της Επιτροπής 
Νοµικών της Βουλής. 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας στα γήπεδα εισηγήθηκα όπως ο 
Οργανισµός προχωρήσει το συντοµότερο, µεταξύ άλλων µέτρων που πιθανόν να 
παρθούν, στην άµεση εγκατάσταση και αξιοποίηση κλειστών κυκλωµάτων 
παρακολούθησης (CCTV), στην εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος έκδοσης 
εισιτηρίων µε αρίθµηση και στη λήψη µέτρων για αναγνώριση αυτών που βρίσκονται 
στους αγωνιστικούς χώρους. 
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