
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου Νόμων του 1983 έως 2007 στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Οργανισμού) 

ανήλθαν σε €27.586.685 σε σύγκριση με €30.050.292 το 2013 (μείωση κατά 

€2.463.607 ή 8%), από τα οποία ποσό ύψους €25,4 εκ. (€28 εκ. το 2013) αποτελεί 

κρατική χορηγία, δηλαδή το 92% των εσόδων (93% το 2013). 

(β) Έξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν σε €26.953.952, σε σύγκριση με 

€29.965.397 το 2013 (μείωση κατά €3.011.445 ή 10%). Μειώσεις εξόδων 

παρατηρήθηκαν κυρίως στα έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών 

χώρων κατά €201.873 (4%), στο Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) και πρόγραμμα 

Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) κατά €69.685 (3%), στις χορηγίες αθλητικών φορέων 

κατά €1.440.484 (12%), στην αστυνόμευση και επιτήρηση αθλητικών εκδηλώσεων 

κατά €474.370 (87%), στους τόκους πληρωτέους και έξοδα τραπεζών κατά 

€136.544 (29%) και στις αποσβέσεις κατά €80.232 (3%), ενώ παρατηρήθηκε 

αύξηση στη δημιουργία και βελτιώσεις μη ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων 

κατά €205.828 (8%). 

(γ) Αποτελέσματα χρήσης.  Ο Οργανισμός παρουσίασε πλεόνασμα ύψους  

€632.733, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €84.895 το 2013. Η αύξηση στο 

πλεόνασμα οφείλεται στη μείωση των εξόδων του Οργανισμού κατά €3,01 εκ. και 

στη μείωση των εσόδων του κατά €2,47 εκ.  

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού: 

 2014  2013 

Τρεχούμενο Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,69  0,67 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 92%  93% 

Απολαβές μόνιμου προσωπικού, ωρομίσθιου και 
έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

26%  26% 
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(ε) ∆άνειο. Στις 2.10.2009  ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία για τη σύναψη 

δανείου ύψους €24 εκ. με επιτόκιο 6-months Euribor + margin 1.62%, με 

συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σημαντικό ποσό για την 

αποπληρωμή του τοκοχρεολυσίου.  

Η κατάσταση του υφιστάμενου δανείου και των πληρωτέων δόσεων για τα 

τελευταία τρία χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 2014 2013  2012 
 € €  € 

Υπόλοιπο δανείου στις 31.12 18.461.538 20.307.692  22.153.846 
Πληρωτέες δόσεις δανείων 
(κεφαλαίου και τόκων)   2.153.663 2.270.200 2.528.215 
 

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται δόσεις δανείων για έργα που εκτελέστηκαν από την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ∆ιγενή Μόρφου και τον ∆ήμο Γεροσκήπου  

(2014 : €540.692, 2013: €563.997).  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας σύστησε όπως τα επιτόκια επί των δανείων 

παρακολουθούνται και όπως ο Οργανισμός μεριμνά ανάλογα για την όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη μείωσή τους. 

Αναφορικά με το δάνειο του Οργανισμού, όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος 

του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη χαμηλό επιτόκιο, η Τράπεζα δεν 

φαίνεται διατεθειμένη να το μειώσει.   

Μας πληροφόρησε επίσης ότι η Τράπεζα η οποία έχει δανειοδοτήσει την 

ανέγερση του Ολυμπιακού Μεγάρου, θεωρεί επίσης χαμηλό το επιτόκιο που 

προσφέρει σε σχέση με το δάνειο αυτό και από τις αρχικές επαφές που είχαν, 

κρίνεται ως πολύ δύσκολη η μείωση του επιτοκίου. 

Αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και τα 

χαμηλότερα διαθέσιμα επιτόκια και στις επαφές του με τα τραπεζικά ιδρύματα θα 

διεκδικεί ανάλογες μειώσεις. 

(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

(i) ∆ήμος Στροβόλου εναντίον του Οργανισμού. Ο ∆ήμος Στροβόλου είχε 

καταχωρίσει τον Μάιο 2007, τον Απρίλιο 2010, τον Μάιο 2011, τον Μάιο 2012 

και τον Σεπτέμβριο 2014, αγωγές εναντίον του Οργανισμού και απαιτεί ποσά 

ύψους €1.875.841, €812.657, €953.926 , €231.984 και €908.553, αντίστοιχα, 
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πλέον 10% επιβάρυνση, πλέον 8% τόκο, πλέον έξοδα και ΦΠΑ, για δικαιώματα 

φόρου θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την 

περίοδο από 3.10.2002 μέχρι 31.12.2012.  

Η αγωγή που καταχωρίστηκε τον Απρίλιο 2010, είναι η μόνη που εκδικάστηκε 

μέχρι σήμερα και το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 29.5.2012 εναντίον 

του Οργανισμού και ως εκ τούτου ο Οργανισμός πρέπει να καταβάλει στον 

∆ήμο ποσό ύψους €812.657, συν 10% ως νόμιμη προσεπιβάρυνση επί του 

ποσού, νόμιμο τόκο, έξοδα και ΦΠΑ, το οποίο αφορά δικαιώματα φόρου 

θεάματος για ποδοσφαιρικές συναντήσεις στο στάδιο ΓΣΠ για την περίοδο 

από 1.6.2007 μέχρι 31.12.2008. Καταχωρήθηκε από τον Οργανισμό 

αναθεωρητική έφεση για την πιο πάνω απόφαση, στις 11.6.2012. Στις 

30.1.2014, και ενώ εκκρεμούσε προς εκδίκαση η αίτηση του Οργανισμού για 

αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, η οποία καταχωρήθηκε στις 

29.11.2013, στα πλαίσια μονομερούς αίτησης του ∆ήμου, το ∆ικαστήριο 

έκδωσε προσωρινό διάταγμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου , με βάση το 

οποίο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατακράτησε το ποσό του €1,1 εκ. 

από την κρατική χορηγία του Οργανισμού για το 2014 μέχρι την εκδίκαση 

της έφεσης του Οργανισμού. 

Ακολούθως, από τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας στάλθηκε 

επιστολή προς τον Γενικό Λογιστή, τον Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου 

Οικονομικών και τη Γενική ∆ιευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

(ΥΠΠ), με αρ. φακ. Γ.Ε./Αρ./∆./117/14, ημερ. 27.3.2014, με την οποία τους 

πληροφόρησε ότι αναφέρει ότι στις 21.3.2014, ημερομηνία κατά την οποία 

ήταν ορισμένη η αίτηση για έκδοση διατάγματος κατάσχεσης εναντίον της 

∆ημοκρατίας, δόθηκαν οδηγίες όπως ο Οργανισμός καταχωρίσει ένσταση 

στην πιο πάνω αίτηση και, επιπρόσθετα ενημέρωσε ότι το ποσό που έχει 

στην κατοχή της η ∆ημοκρατία είναι δεσμευμένο και ότι αναμένει το 

αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας. 

Ακολούθως, στις 8.7.2014, μετά από απαίτηση/αίτημα του ΚΟΑ εκδόθηκε 

απόφαση για αναστολή οποιουδήποτε μέτρου εκτέλεσης της απόφασης 

ημερ.ίας 29.5.2012, υπό τους όρους (i) να κατατεθεί τραπεζική εγγύηση για 

το ποσό των €50.000 από τον Οργανισμό στον Πρωτοκολλητή και (ii) ο 

Οργανισμός να καταβάλει στον ∆ήμο Στροβόλου το ποσό των €2.000 πλέον 
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ΦΠΑ, ως δικηγορικά έξοδα, όροι οι οποίοι εκτελέστηκαν. Σημειώνεται ότι 

καταχωρίστηκε νέα έφεση στις 22.7.2014. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των αγωγών, το οποίο ανέρχεται 

σε €4.782.961, συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις ως 

σημείωση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της κατάργησης από τον Οργανισμό του 

αθλητοσήμου, μελλοντικά δεν αναμένεται να υπάρχουν τέτοιου είδους 

προβλήματα/αγωγές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, γίνονται 

προσπάθειες για περαιτέρω διορθωτικά μέτρα. 

(ii) Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών.  Επειδή υπήρξε 

καθυστέρηση στις πληρωμές για εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω 

ανεπάρκειας του Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των 

εργασιών, με επακόλουθο την υποβολή σημαντικών απαιτήσεων από 

εργοληπτικές εταιρείες για αποζημιώσεις. Ως παράδειγμα αναφέρεται 

υποβληθείσα αγωγή από συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία για το ποσό 

των €2.000.000, η οποία ακόμα εκκρεμεί.  Για μελέτη όλων των εγερθέντων 

θεμάτων, ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ad-hoc Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαιτησία με εργοληπτική εταιρεία 

που επικαλείται καθυστερήσεις για αποζημιώσεις ύψους €3.090.425. Ο 

Οργανισμός δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το 

τελικό αποτέλεσμα, παρόλο που υπολογίζει ότι τα ποσά που θα πληρώσει 

θα είναι αρκετά μικρότερα από τις πιο πάνω απαιτήσεις.  Σημειώνεται ότι για 

τους ίδιους λόγους κατά το 2006 καταβλήθηκε ποσό ύψους €2,73 εκ. 

(£1,6 εκ.).   

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εκκρεμούν, συμπεριλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, ως σημείωση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Σύσταση: Λόγω του πολύ μεγάλου ύψους των υποβληθεισών απαιτήσεων, 

η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε, κατά τον έλεγχο του 2013, όπως ο Οργανισμός 

παραπέμψει μέσω του ΥΠΠ, τα θέματα αυτά στην Κεντρική Επιτροπή 

Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑ) για να τον συμβουλεύσει σχετικά, εισήγηση 

που δεν εφαρμόστηκε αφού όπως μας ενημέρωσε ο Οργανισμός με την 



5 
 

 

απάντησή τους στην Έκθεση Συμμόρφωσης, αρ. Φακ. 20.02.002/2015,  

ημερ. 7.4.2015,  η εισήγηση μας θα εφαρμοστεί με τη λήξη των νομικών 

διαδικασιών. Η Υπηρεσία μας επανέλαβε την εισήγησή της. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα 

συμμορφωθεί με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και θα αποστείλει τα 

σχετικά έγγραφα στην ΚΕΑ. 

3. Προϋπολογισμός. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμους, ο 

Προϋπολογισμός για το 2014 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2013. Ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε 

στο ΥΠΠ αρχικά στις 6.9.2013 και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τα 

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και 

επανυποβλήθηκε στο ΥΠΠ στις 4.4.2014.   

Στις 26.3.2014 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε στη 

Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 10.4.2014 και δημοσιεύτηκε σε Νόμο στις 

15.4.2014. Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2014. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από 1.3.2014 

μέχρι 14.4.2014 ήταν νομικά ακάλυπτες. 

(β) Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €150.000. Τον Ιούλιο του 

2014 υποβλήθηκε στο ΥΠΠ Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €150.000. 

Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε 

στις 19.12.2014. 

(γ) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Ο Τροποποιητικός εγκρίθηκε ως 

Συμπληρωματικός από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 11.11.2014. Στις 19.11.2014 

υποβλήθηκε στο ΥΠΠ ως Συμπληρωματικός  Προϋπολογισμός για το 2014 ύψους 

€343.603 και προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Κατόπιν προφορικών 

οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών επανυποβλήθηκε ως Τροποποιητικός στο 

ΥΠΠ στις 18.12.2014. Στις 26.1.2015 υποβλήθηκε στο ΥΠΠ αναθεωρημένος 

τροποποιητικός, μετά από υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 8.5.2015 

το ΥΠΠ έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα επιστολή ότι έγινε ο νομοτεχνικός 

έλεγχος και αναμένεται η υποβολή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
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Σύσταση: Επειδή κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ο 

απαραίτητος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία με κίνδυνο ο 

Οργανισμός να παραμένει εκτεθειμένος, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο 

Οργανισμός παρακολουθεί την όλη διαδικασία και μεριμνά ανάλογα, με στόχο την 

αποφυγή καθυστερήσεων/προβλημάτων στην έγκαιρη ολοκλήρωσή της.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει ως συνεχή 

προτεραιότητα του τα θέματα των προϋπολογισμών και από την πλευρά του 

ανταποκρίνεται τάχιστα σε οτιδήποτε ζητηθεί από τα Υπουργεία. Επιπρόσθετα, 

έχει στενή συνεργασία με τα Υπουργεία και προσπαθεί να επισπεύσει όσο 

περισσότερο μπορεί τις διαδικασίες. Ωστόσο, σημείωσε ότι, παρά ταύτα, ο 

Οργανισμός αδυνατεί και δεν έχει την αρμοδιότητα να συντονίζει τα διάφορα 

Υπουργεία μεταξύ τους. 

(δ) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2014.  

(i) Λόγω της μη ψήφισης του πιο πάνω Τροποποιητικού Προϋπολογισμού 

υπάρχουν οι πιο κάτω υπερβάσεις, για τις οποίες όμως δεν χρειάζεται η 

καταβολή επιπρόσθετης χορηγίας αφού στο σύνολό του ο Προϋπολογισμός 

του Οργανισμού δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση.  

Στο Κεφάλαιο 1 «∆ιαχειριστικά Έξοδα», Άρθρο 05 «Επιδιορθώσεις – 

Συντήρηση»,  Άρθρο 07 «Έξοδα Λειτουργίας Ιδιόκτητων και άλλων Αθλητικών 

χώρων» και Άρθρο 11 «Έπιπλα, Εξοπλισμός και Οχήματα», στο Κεφάλαιο 2 

«Χορηγίες» και στο Κεφάλαιο 3 «∆ημιουργία & Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» 

παρουσιάστηκαν υπερβάσεις συνολικού ποσού ύψους €1.206.129, ως 

ακολούθως: 

Κεφάλαιο/ 
Άρθρο 

 
Περιγραφή Άρθρου 

Προϋπολογισθέν 
ποσό 

Πραγματική 
δαπάνη 

 
Υπέρβαση 

   € €  € 

01-05  Επιδιορθώσεις -  Συντήρηση     

01-05-01  Ιδιόκτητοι Αθλητικοί Χώροι 1.096.886 1.257.189  160.303 

01-07  Έξοδα Λειτουργίας Ιδιόκτητων και άλλων 
Αθλητικών χώρων   

 
 

01-07-01  

 

Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο 3.566 252.488  248.825 

01-07-18  Κολυμβητήριο Λάρνακας 85.405 177.257  91.852 

01-07-22  Βοηθητικά Μακαρείου Σταδίου  50.000 143.034  93.034 

01-11  Έπιπλα, Εξοπλισμός και Οχήματα     

01-11-03  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4.750 17.168  12.418 
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Κεφάλαιο/ 
Άρθρο 

 
Περιγραφή Άρθρου 

Προϋπολογισθέν 
ποσό 

Πραγματική 
δαπάνη 

 
Υπέρβαση 

02-01  Επιχορηγήσεις     

02-01-02  Επιχορηγήσεις Αθλητικών Φορέων 7.340.518 7.570.629  230.111 

02-11  Εθνική Αρχή Στοιχημάτων     

02-11-01  Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 500.000 626.110  126.110 

03-02  Επιχορηγήσεις για κατασκευή ή/και 
Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων   

 
 

03-02-69  Αθλητικές Αίθουσες / Κέντρα 501.600 745.076  243.476 

  ΣΥΝΟΛΟ    1.206.129 

       

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι υπερβάσεις Κονδυλίων θα πρέπει να 

αποφεύγονται και επισήμανε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(4) του Νόμου, 

κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που 

προδιαγράφεται στα άρθρα 4(1) και 4(2) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι 

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση 

καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή 

θα διενεργηθεί. 

Ο Οργανισμός παρόλο ότι, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος, 

παρακολουθεί τον Προϋπολογισμό, εντούτοις διενεργεί πληρωμές καθ΄ 

υπέρβαση των Κονδυλίων. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε 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, όπως γίνεται και στο 

Γενικό Λογιστήριο και στο μεσοδιάστημα όπως εξευρεθεί εναλλακτικός τρόπος 

εφαρμογής της ασφαλιστικής αυτής δικλίδας. 

Επίσης, όπως συζητήθηκε με τον Οργανισμό, χρειάζεται η δομή του 

Προϋπολογισμού να μελετηθεί και να τροποποιηθεί ανάλογα, ώστε η 

υλοποίησή του να καταστεί πιο λειτουργική στην πράξη και να αποφεύγονται 

αχρείαστες μεταφορές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, θα καταβληθούν 

προσπάθειες συνεννόησης με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και 

Οικονομικών για εξεύρεση τρόπων να γίνει ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού 

πιο ευέλικτος έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται τόσο εύκολα υπερβάσεις. Θα 
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εξεταστεί η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της εισήγησής μας, λαμβάνοντας 

υπόψη τη δομή του Προϋπολογισμού. 

(ii) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου έγιναν διορθωτικές εγγραφές, οι οποίες 

δημιούργησαν υπερβάσεις συνολικού ποσού €61.108,78.  Ετοιμάστηκε πίνακας, 

ο οποίος μετά την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα 

υποβληθεί για έγκριση στο ΥΠΠ, το οποίο θα τον καταθέσει στη Βουλή. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο πίνακας εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και έχει αποσταλεί στο ΥΠΠ. 

(ε) Συμμόρφωση με το Νόμο του Προϋπολογισμού.  Κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το Νόμο του 

Προϋπολογισμού. Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) To κονδύλι 02.01.02 «Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων» στον 

Προϋπολογισμό του 2014 χρεώθηκε με το ποσό των €473.000  με 

πληρωμή που έγινε το 2015,  με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ημερ. 19.1.2015, και αφορούσε σε χαριστικές παροχές σε αθλητές και 

προπονητές, για επιτυχίες εντός του 2014. Όπως μας πληροφόρησε το 

Λογιστήριο, αυτό γίνεται γιατί αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να του 

γνωστοποιηθούν τα ποσά που θα δοθούν και συχνά δίδεται η 

πληροφόρηση από τον Αγωνιστικό Τομέα αρχές του επόμενου έτους.  

Επίσης, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την απόφαση του, 

ημερ. 19.1.2015, εξέτασε και τα ακόλουθα αιτήματα που είχαν υποβληθεί 

μέσα στο 2014, αλλά δεν είχαν εξεταστεί ή εγκριθεί πριν από την λήξη του 

έτους, και ενέκρινε την καταβολή των πιο κάτω χορηγιών από τον 

Προϋπολογισμό του 2014, συνολικού ύψους €83.645. 

 

ΟΝΟΜΑ Περιγραφή (αίτημα) ΠΟΣΟ 

  € 
Γιώργου Αχιλλέως Κάλυψη χαριστικών παροχών του 

Γιώργου Αχιλλέως, της Παναγιώτας 
Ανδρέου και του προπονητή τους 
Genga Pietro. 

27.300 

ΠΑΕΕΚ Κερύνιας, ∆ιγενής 
Μόρφου, ΑΣΙΛ Λύσης, Ηρακλής 
Γερολάκκου, Εθνικός Άσσιας 

Πρόσθετη οικονομική βοήθεια (€5.000. 
–έκαστο προσφυγικό σωματείο). 

 

Σωματείο «Στέλιος Κυριακίδης» ∆εν υπήρχε πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό 2014 για το 
νεοσυσταθέν σωματείο. 

2.000 
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ΟΝΟΜΑ Περιγραφή (αίτημα) ΠΟΣΟ 

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών Μισθοδοσία του προπονητή του 
∆ημήτρη Μινασσίδη για τον αθλητή 
Βίκτωρ Μήτρου για την περίοδο Ιουλίου-
∆εκεμβρίου 2014.  

6.000 

ΚΟΠΑ Ενίσχυση φοιτητικών ομίλων 
αθλημάτων των Πανεπιστημίων. 

10.000 

Πρωτόκολλο Κύπρου-Ελλάδος  Κάλυψη πρόσθετου κόστους της 
διοργάνωσης της ετήσιας αθλητικής 
συνάντησης παίδων-κορασίδων 
Κύπρου-Ελλάδος. 

6.208,40 

Κυριακή Κουτούκη Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Grand Prix 
Series στη Κίνα. 

3.000 

Σωματείο ΑΣΙΛ Λύσης ∆ιορθωτικά έργα μετά τις καταστροφικές 
πλημμύρες στις 13.12.2014. 

4.136,10 

Σύνολο  83.644,50 
 

(ii) Με έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ημερ. 4.3.2014, δόθηκε ποσό 

€10.000 σε αθλητή της ΚΕΠΕ για μετάβασή του στη Γερμανία για λόγους 

υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό αυτό έπρεπε να εκταμιευτεί από 

το ποσό που είχε διαθέσιμο ο αθλητής από το κεφάλαιο 02-01-01 

(Προγράμματα ΚΟΑ) που αφορά στον Σχεδιασμό Επίδοσης. Συγκεκριμένα, 

ποσό €6.500 έπρεπε να υπολογιστεί για προετοιμασίες του 2013, και το 

υπόλοιπο ποσό €3.500 από το αντίστοιχο ποσό του 2014, παρόλο που η 

απόφαση λήφθηκε τον Μάρτιο 2014. Τελικά χρεώθηκε όλο το ποσό των 

€10.000 στο κονδύλι του 2013 με ημερολογιακή εγγραφή παρόλο που ο 

αθλητής είχε διαθέσιμο ποσό μόνο €6.500. Η ενέργεια αυτή δεν συνάδει με 

τον Νόμο περί Προϋπολογισμού καθώς χρεώθηκε κονδύλι προηγούμενου 

χρόνου με απόφαση που λήφθηκε μετά το τέλος του χρόνου. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το Νόμο του 

Προϋπολογισμού και να μην χρεώνει κονδύλια προηγούμενων ετών. Επίσης, όσον 

αφορά το (i) πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως για να αποφευχθεί ο πιο 

πάνω χειρισμός, οι χαριστικές παροχές κάθε έτους υπολογίζονται μέχρι τον Οκτώβριο 

για να καθίσταται εφικτή η χρέωση του προϋπολογισμού εντός του έτους.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα συμμορφωθεί 

με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και οποιεσδήποτε αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου θα λαμβάνονται εντός του σχετικού έτους, έτσι που να μη χρεώνονται 

κονδύλια προηγούμενων ετών. 
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(στ) Ταξίδια εξωτερικού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ταξίδια που 

αφορούν σε υπαλλήλους του Οργανισμού χρεώνονται στο κονδύλι 01-06-09 

«Έξοδα για επισκέψεις στο εξωτερικό», ενώ αυτά που αφορούν σε άτομα μη 

υπαλλήλους του Οργανισμού, χρεώνονται σε χωριστά κονδύλια ανάλογα με το 

σκοπό του ταξιδιού. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, για σκοπούς βελτίωσης της διαφάνειας, εποπτείας και 

ελέγχου, χρειάζεται να ετοιμάζει και να υποβάλλει με τον Προϋπολογισμό έκαστου 

έτους κατάσταση στην οποία να φαίνονται αναλυτικά τα συνολικά ταξίδια που 

προτίθεται ο Οργανισμός να πραγματοποιήσει/χρηματοδοτήσει για υπαλλήλους 

του και μη. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, θα καταχωρούνται όλα τα 

ταξίδια τόσο των υπαλλήλων του Οργανισμού όσο και των μη υπαλλήλων του, στο 

κονδύλι 01-06-09 «Έξοδα για επισκέψεις στο εξωτερικό» και θα παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλα τα ταξίδια σε πίνακα. 

(ζ) Ορθολογιστική ετοιμασία Προϋπολογισμού. Κατά τον έλεγχο 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως τα αρχικά ποσά που 

προϋπολόγισε ο Οργανισμός για το 2014, διαφέρουν κατά πολύ από τις 

πραγματικές τους δαπάνες. Τα πιο κάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά: 

(i)  01-07-01 «Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο» το ποσό στον αρχικό προϋπολογισμό 

ήταν €10, αλλά οι πραγματικές δαπάνες €252.488,40. 

(ii) 03-01-30  «Κολυμβητήριο Λευκωσίας» το ποσό στον αρχικό προϋπολογισμό 

ήταν €100.000, αλλά δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό. 

(iii) 03-01-33 «Κίτιον Αθλητικό Κέντρο» το ποσό στον αρχικό προϋπολογισμό 

ήταν €35.000, αλλά οι πραγματικές δαπάνες ήταν €50. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός συνεχίσει να 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ετοιμασία του Προϋπολογισμού σε μια 

πιο ορθολογιστική και ρεαλιστική βάση που να αντικατοπτρίζει και να είναι όσο το 

δυνατό πλησιέστερος στα πραγματικά ποσά. 
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4. Προγράμματα. 

(α)  Σχέδιο Ταλέντων. Το Σχέδιο αφορά στα έξοδα λειτουργίας και εφαρμογής 

του προγράμματος που σκοπό έχει τη στήριξη νεαρών αθλητών που εντάσσονται 

στο σχέδιο μετά από εξασφάλιση συγκεκριμένων αγωνιστικών κριτηρίων, ούτως 

ώστε μελλοντικά να εξασφαλίσουν συμμετοχή σε αγώνες υψηλού επιπέδου. 

Για το εν λόγω Σχέδιο προϋπολογίστηκε, για το έτος 2014, ποσό €200.000 και  

δαπανήθηκε ποσό  €189.249, σε σύγκριση με €223.012 το 2013. 

(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης. Το Σχέδιο λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων μέσα από τα οποία επιλέγονται οι καλύτεροι αθλητές ολυμπιακών 

αθλημάτων και τοποθετούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την επίδοσή τους 

και άλλες παραμέτρους/κριτήρια που είναι δημοσιοποιημένα με σκοπό την 

προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Aγώνες και τις ενδιάμεσες μεγάλες 

διοργανώσεις όπως Παγκόσμια πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκοί αγώνες κ.λπ. 

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

προπονητές ενταγμένους στο Σχέδιο. 

Κατά το 2014 δαπανήθηκε για το Σχέδιο ποσό €388.951  από το οποίο ποσό 

€165.937 αφορά σε εξειδικευμένες προετοιμασίες, σε σχέση με €393.595 το 2013. 

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

Σχετικά με το πιο πάνω σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισμός για το 2014 ύψους 

€1.200.000 (2013: €1.325.000). Οι πραγματικές δαπάνες για το 2014 ανήλθαν σε 

€1.200.544 (2013: €1.331.619). Η υπέρβαση έχει καλυφθεί από μεταφορές από 

άλλα κονδύλια. 

(δ)  Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) .  

(i) Έσοδα. Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα ΑΓΟ ανήλθαν σε €1.128.250, σε σύγκριση με €1.094.199 το 

2013 (αύξηση κατά €34.051 ή 3,1%).   

(ii) Έξοδα. Σχετικά με τα πιο πάνω προγράμματα εγκρίθηκε Προϋπολογισμός 

για το 2014 ύψους €2.584.000 (2013: €2.443.690). Οι πραγματικές δαπάνες 

για το 2014 ανήλθαν σε €2.449.451, σε σύγκριση με €2.519.136 το 2013 

(μείωση κατά €69.685 ή 2,76 %).  
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5. Στρατηγικός Σχεδιασμός.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Οργανισμού ετοιμάστηκε, ως μέρος του δεκαετούς 

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

Ένωσης και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 15.3.2011, με σκοπό να 

χρησιμοποιείται ως το καθοδηγητικό έγγραφο για τις μελλοντικές αποφάσεις του 

Οργανισμού. Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Εθνικών 

Σχεδιασμών και Προγραμμάτων, ημερ. 8.3.2013, η Επιτροπή αναμένετο ότι 

σύντομα θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα του 3-ετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού 

για τα έτη 2013-2015, ο οποίος θα ετοιμάζετο με βάση νέους δείκτες απόδοσης, 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, με την αλλαγή του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου την 1.1.2014 η ετοιμασία του επανεξετάστηκε. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι προέκυψε μεγάλη καθυστέρηση στην 

ετοιμασία νέου στρατηγικού σχεδιασμού και ταυτόχρονα θεωρεί μη ενδεδειγμένη 

την έλλειψη του εν λόγω σχεδιασμού, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για 

καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, νέο έγγραφο στρατηγικής,  για την περίοδο  2016-2018, 

βρίσκεται υπό διαμόρφωση και αντικατοπτρίζει τα όσα περιλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό 2015.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές του για άμεση 

ετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού. 

6. Προσωπικό.  

(α) (i) Μισθοί, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων, έκτακτων 

και άλλων υπαλλήλων.  Στις 31.12.2014 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 

31 μόνιμους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένου 1 υπαλλήλου με άδεια 

άνευ απολαβών (έναντι 37 οργανικών θέσεων), 4 έκτακτους έναντι 

κενών θέσεων, 22 πρόσθετους έκτακτους, 2 τακτικούς ωρομίσθιους 

βοηθούς γραφείου και 1 έκτακτος βοηθός γραφείου και 5 έκτακτους 

συμβασιούχους επιθεωρητές γυμναστηρίων με μερική απασχόληση, οι 

απολαβές των οποίων χρεώνονταν στο Κεφάλαιο 1 του 

Προϋπολογισμού, σε σύγκριση με 31, 4, 23, 2, 1 και 4, αντίστοιχα, στις 

31.12.2013. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και 
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εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία ήταν όπως φαίνεται πιο 

κάτω: (T.12/Στ/6) 

 2014  2013 

 €  € 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα μόνιμων υπαλλήλων 1.183.130  1.216.298 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα και  έκτακτων υπαλλήλων 
έναντι κενών θέσεων  96.367  95.008 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα πρόσθετων έκτακτων 
υπαλλήλων  710.392**  727.213 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα ωρομισθίων βοηθών γραφείου  60.635  59.329 

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα έκτακτων συμβασιούχων 
επιθεωρητών γυμναστηρίων  98.715**  75.022 

Υπερωρίες και άλλα επιδόματα ----  557 

13ος μισθός 98.910  102.047 

 2.248.149  2.275.474 

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων 815.390*  829.292 

Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταμεία και άλλα ωφελήματα 478.629  457.360 

 3.542.168  3.562.126 

Κόστος προσωπικού (μέσος όρος)  56.131  56.448

* Το ποσό των €815.390 περιλαμβάνει πρόσθετες εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο 
Συντάξεως το 2014, ποσού ύψους €375.000, το οποίο κατέβαλε ο Οργανισμός στο Ταμείο 
Συντάξεως, για κάλυψη του ελλείμματος, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που έγινε 
για τις 31.12.2009, στη βάση της έγκρισης που δόθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ημερ. 
9.11.2010.  

**Η μείωση στους Μισθούς και Τιμαριθμικά Επιδόματα πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων 
και η αύξηση στους Μισθούς και Τιμαριθμικά Επιδόματα έκτακτων συμβασιούχων 
επιθεωρητών γυμναστηρίων οφείλεται στο ότι ο μισθός ενός Εξωτερικού Επιθεωρητή 
Γυμναστηρίων καταχωρίστηκε το 2013 στους πρόσθετους έκτακτους υπαλλήλους αντί  
στους έκτακτους συμβασιούχους επιθεωρητές γυμναστηρίων κατά λάθος, ενώ το 2014 
καταχωρίστηκε στα ορθά κονδύλια . 

(ii) ∆άνεια προσωπικού μέσω του Ταμείου Συντάξεως.  Το Ταμείο 

Συντάξεως του Οργανισμού έχει την ευχέρεια να παραχωρεί δάνεια, για 

ποσό τριπλάσιο του ετήσιου μισθού των μελών του, με μέγιστο ποσό τις 

€140.000, για κατοικία ή/και για σπουδές. Το επιτόκιο του δανείου είναι 

το επιτόκιο καταθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τελευταίο δάνειο 

δόθηκε στις 24.10.2013 με επιτόκιο 3,06%, ενώ στην αγορά ήταν πολύ 

ψηλότερο και με περισσότερες απαιτήσεις για την εξασφάλισή του. Στις 

31.12.2014 υπήρχαν δάνεια προς 11 υπαλλήλους για συνολικό ποσό 

€568.787, ένα εκ των οποίων έχει ήδη εξοφληθεί εντός του 2015 

(€3.038 χωρίς τόκους). 

 Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα δάνεια που παραχωρούνται 

από το Ταμείο Συντάξεως, αποτελούν επιπρόσθετα παρεμφερή 
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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. Επιπρόσθετα, η παραχώρηση τέτοιων δανείων πρέπει 

εφεξής να τερματιστεί. Σε περίπτωση που για την εφαρμογή των πιο 

πάνω ενδεχομένως να χρειάζεται, όπως μας λέχθηκε, τροποποίηση 

κανονισμού του Ταμείου, αναμένουμε ότι θα προωθηθεί το συντομότερο. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, η παραχώρηση 

δανείων μέσω του Σχεδίου Συντάξεως του Οργανισμού, γίνεται με βάση 

Εσωτερικούς Κανονισμούς που θεσπίστηκαν και εγκρίθηκαν σύμφωνα 

με τον Κανονισμό αρ. 33 του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων σε 

υπαλλήλους του ΚΟΑ και εξαρτωμένους τους (όμοιο με το Σχέδιο 

Συντάξεων της Κυβέρνησης). Παρά ταύτα, Οργανισμός θα εξετάσει τη 

δυνατότητα διαφοροποίησης του επιτοκίου. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας επίσης αναμένει τροποποίηση των σχετικών 

κανονισμών, ώστε η παραχώρηση τέτοιων δανείων εφεξής να 

τερματιστεί. 

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός κατά το 2014 απασχόλησε ή ανέλαβε το 

κόστος μισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε 

διάφορα άλλα κονδύλια του Προϋπολογισμού του Οργανισμού: 

Κατηγορία  
Αριθμός 
ατόμων Ιδιότητα  Κόστος 

    € 
Απασχόληση από τον Οργανισμό    
Προσωπικό ιδιόκτητων αθλητικών χώρων  54 Μόνιμοι (53) και  έκτακτος 

εργάτης (1) 
1.420.693 

Καθαρίστριες γραφείων  2 Μόνιμες καθαρίστριες 39.842 
Γυμναστές ΑΓΟ  84 Συμβασιούχοι 1.657.687 
Γυμναστές Εθνικής Φρουράς  26 Συμβασιούχοι 478.565 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   14 Συμβασιούχοι 192.239
Πρόσθετοι έκτακτοι  11 Συμβασιούχοι 339.162 

  191  4.128.188 
Ανάληψη κόστους από τον Οργανισμό     
Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  390 Συμβασιούχοι αθλητικών 

φορέων 
1.008.204

Σύνολο  581  5.136.392 
 

Σύσταση:  Για σκοπούς βελτίωσης της διαφάνειας, εποπτείας και ελέγχου, ο 

Οργανισμός χρειάζεται να υποβάλλει με τον προϋπολογισμό έκαστου έτους 



15 
 

 

κατάσταση στην οποία να φαίνονται αναλυτικά το κόστος μισθοδοσίας που ο 

Οργανισμός καταβάλλει συνολικά, για υπαλλήλους του και μη. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα περιλαμβάνεται πίνακας με 

το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του Οργανισμού στο υπόμνημα του 

Προϋπολογισμού.  

(i) Σε ότι αφορά στους προπονητές Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης 

Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ), τη μισθοδοσία των οποίων καταβάλλει 

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

κυρίως από τα σωματεία  και σε μερικές περιπτώσεις από τις ομοσπονδίες, 

τα οποία και τους απασχολούν για τους σχεδιασμούς του ΕΣΥΑΑ.  Η 

μισθοδοσία αυτή βασικά αποτελεί χορηγία του Οργανισμού προς τα 

σωματεία και τις ομοσπονδίες. 

Μέχρι και το 2011 ο  Οργανισμός κατέβαλλε απευθείας στους προπονητές 

την μισθοδοσία τους. Από το 2012, ο Οργανισμός αποφάσισε την καταβολή 

της μισθοδοσίας των πιο πάνω στα σωματεία και τις ομοσπονδίες, ωστόσο, 

όπως διαπιστώθηκε από τον Οργανισμό, προέκυψαν αρνητικές επιπτώσεις 

στην όλη λειτουργία του προγράμματος και συγκεκριμένα υπήρξαν 

καταγγελίες για μη έγκαιρη ή καθόλου καταβολή της μισθοδοσίας στους 

προπονητές. Από τον  Αύγουστο του 2012 ο Οργανισμός αποφάσισε να 

εφαρμόσει την παλιά τακτική της καταβολής απευθείας στους προπονητές 

της μισθοδοσίας τους με έμβασμα στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό 

τους. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός εμβάζει ολόκληρο το ποσό στους 

δικαιούχους προπονητές χωρίς να αποκόπτονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 

Φόρος Εισοδήματος και άλλα. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει το θέμα 

αυτό να διευθετηθεί το ταχύτερο αφού έρθει ο Οργανισμός σε επικοινωνία με 

τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. 

Όπως αναφέρεται στην απαντητική σας επιστολή, για τον έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας για το έτος 2013, σε συνάντηση που είχε ο Οργανισμός στις 

18.7.2012 με το Τμήμα Φορολογίας, συμφωνήθηκε όπως ο Οργανισμός 

ενημερώσει τους προπονητές και τα σωματεία για την υποχρέωσή τους να 

καταβάλλουν τις όποιες υποχρεώσεις τους προς το κράτος και να δηλώνουν 

το ετήσιο ποσό που λαμβάνουν στη φορολογική τους δήλωση. Όπως 
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διαπιστώθηκε, στις 6.9.2012 το ΕΣΥΑΑ απέστειλε επιστολή σε όλους τους 

Αθλητικούς Φορείς, με την οποία τους πληροφορούσε ότι οι οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις καταβολής εισφοράς προς τον Φόρο Εισοδήματος ή 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι προπονητές προς 

τους οποίους θα γίνεται το έμβασμα ή και το Σωματείο στο οποίο 

εργοδοτούνται. Επίσης τους ενημέρωσε ότι με τη λήξη του ημερολογιακού 

έτους θα κοινοποιεί στο Τμήμα Φορολογίας ονομαστικό κατάλογο με τα 

συνολικά ποσά που έλαβε έκαστος προπονητής από το πρόγραμμα του 

ΕΣΥΑΑ και κατ επέκταση από τον ΚΟΑ. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε κατά 

τον έλεγχο, για το 2012 και 2013 το ΕΣΥΑΑ απέστειλε επιστολές σε όλους 

τους Αθλητικούς Φορείς για τα ποσά που δόθηκαν στον κάθε προπονητή, 

χωρίς να υπάρχει κοινοποίηση στο Τμήμα Φορολογίας, όπως αναφέρεται 

στην επιστολή ημερ. 6.9.2012.  

Σύσταση: Το Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα σχετικά με 

τις απολαβές των προπονητών για την καταβολή των οφειλομένων ποσών 

προς το κράτος. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός έχει 

ενημερώσει και έχει τηρήσει όλα όσα συμφώνησε με το Τμήμα Φορολογίας 

αποστέλλοντάς του ονομαστικούς καταλόγους, αριθμό πολιτικής ταυτότητας 

και ποσά που δόθηκαν σε κάθε προπονητή για το 2012, 2013 και 2014.  

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώθηκε με το Λογιστήριο του Οργανισμού, τα εν λόγω 

στοιχεία για το 2012 και 2013 δεν στάληκαν στο Τμήμα Φορολογίας και 

αναμένεται ότι το Συμβούλιο του Οργανισμού θα εξετάσει το θέμα και θα 

λάβει τα ανάλογα μέτρα.  

(ii) Κατά τον έλεγχο μάς λέχθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί 

οικονομικός απολογισμός του  Προγράμματος ΕΣΥΑΑ για το έτος 2014 στον 

οποίο να φαίνονται τα έξοδα κατά άθλημα  που έχουν γίνει για το πιο πάνω 

πρόγραμμα, τα έξοδα για την εφηβική στήριξη καθώς επίσης και άλλα 

διοικητικά και λειτουργικά έξοδα.  

Σύσταση: Θα πρέπει να ετοιμάζεται οικονομικός απολογισμός στη λήξη κάθε 

έτους, με σκοπό να ελέγχεται κατά πόσον τα έξοδα έγιναν σύμφωνα με τον 

υποβληθέντα προϋπολογισμό και ζητήσαμε όπως για τον συγκεκριμένο 
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απολογισμό για το έτος 2014, ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για την 

ημερομηνία ετοιμασίας και υποβολής του στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός έχει 

ετοιμάσει οικονομικό απολογισμό του 2014 με ποσά που έλαβε ανά άθλημα, 

αριθμό σωματείων και αριθμό προπονητών που επιχορηγήθηκαν ανά άθλημα, 

τόσο για το ΕΣΥΑΑ, όσο και για την Εφηβική Στήριξη. Ο σχετικός απολογισμός 

τέθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στην 61η συνεδρία, ημερ. 

11.11.2014, εγκρίθηκε και συμπεριλήφθηκε στην ετήσια έκθεση του ΚΟΑ για 

το 2014 που στάλθηκε στο ΥΠΠ. Περαιτέρω υπάρχει δεύτερο σημείωμα του 

Οργανισμού ημερ. 3.12.2014 στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που 

δόθηκαν για αθλητικό υλικό/διακίνηση, καθώς και το διοικητικό κόστος του 

ΕΣΥΑΑ. Όπως μας αναφέρθηκε επίσης, το σημείωμα αυτό βρίσκεται στη 

διάθεσή μας αν το επιθυμούμε και επισήμανε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα 

δεν ερωτήθηκε ο αρμόδιος Λειτουργός που χειρίζεται το θέμα. 

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας, ο οικονομικός 

απολογισμός για το 2014, στον οποίο αναφέρεται η Πρόεδρος του Οργανισμού 

και ο οποίος εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 11.11.2014, αφορά 

μόνο σε προϋπολογιζόμενα ποσά και δεν παραθέτει στοιχεία για τα ποσά που 

καταβλήθηκαν μέσα στο 2014 όσον αφορά στο ΕΣΥΑΑ καθώς και στην 

Εφηβική Στήριξη. Επιβεβαιώθηκε με το ΥΠΠ ότι ο εν λόγω απολογισμός και η 

Ετήσια Έκθεση του ΚΟΑ για το 2014, που μας λέχθηκε ότι συμπεριλαμβάνει, 

δεν έχει ληφθεί από το Υπουργείο. Αναμένεται ότι το Συμβούλιο του 

Οργανισμού θα διερευνήσει το θέμα και θα ενεργήσει ανάλογα. 

(γ) Μισθολογική αναβάθμιση προσωπικού. 

Μισθολογικές αναβαθμίσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού που κατέχουν 

μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Στην επιστολή μας για τις 

οικονομικές καταστάσεις για το 2011 αναφέρθηκε ότι, μετά από διαβουλεύσεις 

μεταξύ του Οργανισμού και των Συντεχνιών, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με αποφάσεις 

του, που λήφθηκαν κατά την περίοδο των τεσσάρων τελευταίων ετών, ενέκρινε 

διάφορες αναβαθμίσεις των μισθολογικών κλιμάκων του προσωπικού που κατέχει 

μόνιμες οργανικές θέσεις σε προσωπικές κλίμακες. Για τις αποφάσεις του αυτές, 
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στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ζήτησε και εξασφάλισε σχετικές εγκρίσεις 

από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (Τ∆∆&Π), μέσω του ΥΠΠ.  

Όσον αφορά στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγονταν με τις αναβαθμίσεις, 

αυτές προβλέπονταν στον εκάστοτε Προϋπολογισμό του Οργανισμού, και 

συγκεκριμένα αυτών του έτους 2009, 2010, 2011 και 2012, που προωθήθηκαν και 

ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2013 και 

το 2014, 14 από τους 31 μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού, αμείβονται πάνω 

σε προσωπική κλίμακα ή/και  σε θέση με υψηλότερη μισθολογική κλίμακα σε 

σχέση με την θέση που κατείχαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις 

τοποθετήσεις σε προσωπικές κλίμακες έγιναν σε αντιστάθμισμα της κατάργησης 

αντίστοιχων οργανικών θέσεων ανέλιξης ή/και άλλων αντίστοιχων θέσεων, που 

σκοπό είχαν τη μείωση του πρόσθετου κόστους που θα προέκυπτε από την 

εφαρμογή των εν λόγω αναβαθμίσεων, ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ότι με τον 

τρόπο αυτό καταργήθηκε μέρος της δομής του Οργανισμού.   

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 29.1.2013, ενέκρινε την επέκταση 

του συμβολαίου του ιδιωτικού οίκου ελεγκτών ο οποίος προσέφερε υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό, ώστε αυτό να καλύψει, μεταξύ άλλων, και τα 

θέματα δομής του Οργανισμού. Η νέα δομή του Οργανισμού παρουσιάσθηκε  από 

τον ιδιωτικό οίκο ελεγκτών στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις 

23.3.2014, για την οποία, όμως, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.  

Αντιδράσεις από συντεχνία. Στη συνέχεια, μετά από  αντιρρήσεις για τις 

τροποποιήσεις στα σχέδια υπηρεσίας από συντεχνία του προσωπικού, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 10.3.2015, αποφάσισε να προκηρύξει 

προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Σύμβουλου για την ετοιμασία μελέτης νέας 

Οργανωτικής ∆ομής για τον Οργανισμό. Η προκήρυξη της προσφοράς έγινε στις 

23.3.2015 με τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς στις 24.4.2015 και 

διάρκεια εκτέλεσης σε χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Λήφθηκαν πέντε προσφορές για τις οποίες 

κατά τον έλεγχο αναμενόταν η αξιολόγηση  και η κατακύρωση στον επιτυχόντα 

προσφοροδότη.  
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Σύσταση: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει, ως επείγουσα 

ανάγκη, στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχετικών προσφορών και στη 

δέουσα αξιοποίηση της μελέτης που θα προκύψει/υποβληθεί το συντομότερο 

δυνατό.  Σημειώνεται ότι τέτοιες μελέτες στο παρελθόν δεν έχουν αξιοποιηθεί ως 

αναμενόταν, με διάφορες προφάσεις.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει ήδη 

αξιολογήσει και κατακυρώσει την προσφορά για εις βάθος μελέτη και δημιουργία 

νέας Οργανωτικής ∆ομής που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που αφορούν 

τον Οργανισμό. Η μελέτη προνοείται ότι θα είναι έτοιμη εντός 120 ημερών από την 

υπογραφή των συμβολαίων που πραγματοποιήθηκε στις 9.6.2015. 

(δ) Νέα αναλογιστική μελέτη. Έγινε αναλογιστική μελέτη για τις 31.12.2013 

τον Νοέμβριο του 2014 και παραδόθηκε άμεσα στον Οργανισμό. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στην 9η συνεδρία του, ημερ. 17.3.2015, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει 

το μέλος του, που είναι και μέλος των ∆ιαχειριστών του Ταμείου Συντάξεως 

(Ταμείο), όπως υπογράψει την σχετική επιταγή για ποσό €7.140, για κάλυψη του 

σχετικού κόστους, παρά το γεγονός ότι η απόφαση της Επιτροπής του Ταμείου να 

ζητήσει τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης ήταν αντικανονική, αντικαταστατική και 

χωρίς την έγκρισή της. Με γνώμονα τα πιο πάνω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού έδωσε οδηγίες να γίνει νέα αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με τις 

νόμιμες διαδικασίες και τους κανονισμούς και αποφάσισε όπως το ποσό των 

€7.140 καταβληθεί από το Ταμείο και όχι από τον Οργανισμό. Σημειώνεται ωστόσο 

ότι τα ελλείμματα του Ταμείου χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό. Αναφέρεται 

επίσης ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, το Ταμείο έχει ήδη καταβάλει στον 

αναλογιστή το ποσό των €7.140, μετά την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

ημερ. 17.3.2015. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2015 έγινε επικαιροποιημένη 

αναλογιστική μελέτη για τις 31.12.2014, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο είχε 

αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €1.739.570.  

Σύσταση: Αναμένεται ότι το θέμα της παράτυπης ανάθεσης της αναλογιστικής 

μελέτης για τις 31.12.2013 θα τύχει διερεύνησης το συντομότερο και ότι θα 

αποδοθούν τυχόν ευθύνες, αλλά θεωρεί μη ενδεδειγμένη την επανάληψη της εν 

λόγω μελέτης, εάν κατά τ΄ άλλα θεωρείται ορθή.   
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Το Ταμείο διατηρούσε τρεχούμενο λογαριασμό στην Λαϊκή Τράπεζα, το υπόλοιπο 

του οποίου στις 31.12.2012 ανερχόταν σε €2.009.220.  Μετά την έκδοση 

διατάγματος στις 29.3.2013 από την Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τη Λαϊκή 

Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, το εν λόγω ποσό υπέστη απομείωση ύψους 

€1.908.860,22 με αποτέλεσμα το υπόλοιπό του στις 31.12.2013 να ανέρχεται σε 

€455.645. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας τα Ταμεία Συντάξεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

αποζημίωσης μέχρι ποσοστού 52,5% του ποσού της απομείωσης. Το Ταμείο 

υπέβαλε την αίτηση τον Φεβρουάριο 2015 και στις 11.5.2015 επιστράφηκε το 

ποσό του €1.002.554,34, η επιστροφή του οποίου, όπως πληροφορηθήκαμε, 

λήφθηκε υπόψη κατά την ετοιμασία της αναλογιστικής μελέτης. 

Αναφέρεται σχετικά ότι οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ταμείου είναι του 2012. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, αν 

και διατηρεί τις θέσεις του αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για 

την επιλογή της εταιρείας που διεξήγαγε την Αναλογιστική Μελέτη όπως αυτές 

αναφέρονται στην 9η Συνεδρία  του ημερ. 17.3.2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

κόστος της μελέτης επωμίσθηκε το Ταμείο, ανακαλεί την απόφασή του ημερ. 

17.3.2014 για διενέργεια νέας Αναλογιστικής Μελέτης για την ίδια ημερομηνία. 

Επισήμανε ακόμη ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα να διερευνηθεί το όλο θέμα. Η 

Υπηρεσία μας αναμένει να διεξαχθεί το συντομότερο η σχετική διερεύνηση. 

(ε)   Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων - Όριο 

ηλικίας αφυπηρέτησης. Στις 28.12.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου ∆ημοσίου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ιατάξεις Γενικής  Εφαρμογής) Νόμος του 2012, 

Ν.216(Ι)/2012, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής και από τον Οργανισμό. Ο 

Ν.216(I)/2012, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι η ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης υπαλλήλου μέχρι και την 1.1.2016 θα φθάσει σταδιακά ανά 

εξάμηνο την ηλικία των 65 ετών, ενώ οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(∆ιάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1975 και 1996, όπως έχουν 

τροποποιηθεί με την Κ.∆.Π. 293/2007, προβλέπουν ότι η ηλικία υποχρεωτικής 
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αφυπηρέτησης υπαλλήλου είναι η ηλικία των 63 ετών και θα πρέπει να 

τροποποιηθούν ανάλογα. 

Σύσταση: Τα δύο πιο πάνω νομοθετήματα που τυγχάνουν εφαρμογής από τον 

Οργανισμό, καθώς και οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο 

Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της 

Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 1993 πρέπει να προβλέπουν ως όριο ηλικίας 

αφυπηρέτησης  την ηλικία των 65 ετών, ώστε να συνάδουν μεταξύ τους. 

(στ) 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. Συγκεκριμένα, από 

δειγματοληπτικό έλεγχο στη μισθοδοσία του προσωπικού το 2014, διαπιστώθηκε 

ότι ο Οργανισμός αποκόπτει υποχρεωτική συνεισφορά ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης σε ποσοστό ίσο με το 1,5% επί των μηνιαίων απολαβών ή/και 

συντάξεων μόνο για τους υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους που εξασφάλισαν κάρτα 

νοσηλείας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά 

νοσηλευτήρια και για τους οποίους ο Οργανισμός έχει καταβάλει τα νενομισμένα 

τέλη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Υπουργείο Υγείας, αντί από όλο το 

προσωπικό του για το οποίο ο Οργανισμός συνεισφέρει με διάφορα ποσοστά που 

κυμαίνονται μεταξύ του 1% έως 11,5% ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού 

(Μόνιμοι, Έκτακτοι, Συνεργάτες, ∆ιοικητικοί, Γυμναστές ΑΓΟ και ΕΦ και Εργάτες) 

στα διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που λειτουργούν στον 

Οργανισμό για τη συμπληρωματική περίθαλψη του προσωπικού του.  

Σύσταση: Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η 

κάλυψη της δαπάνης αυτής πρέπει κατ΄ αναλογία να προέλθει από συνεισφορές επί 

των απολαβών όλου του προσωπικού του Οργανισμού όπως γίνεται και στην 

περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το άρθρο 3Α των περί Κυβερνητικών 

Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισμοί του 2002-2013 και ο 

Οργανισμός να μην επιβαρύνεται καθόλου με τη δαπάνη αυτή και ως προς τούτο η 

σχετική συλλογική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31.12.2014, θα μεριμνά ανάλογα.  
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Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, στη συλλογική σύμβαση που 

έληξε στις 31.12.2014 και ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ του 

Υπουργού Οικονομικών με τις Συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ) δεν αναφέρεται οτιδήποτε 

για αλλαγή του καθεστώτος που αφορά στο θέμα της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού και στο Νόμο για αποκοπή του 

1,5% δεν συμπεριλαμβάνονται  οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ότι, 

παρά ταύτα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποκόπτεται το 1,5% του μισθού 

των υπαλλήλων του ΚΟΑ στους οποίους παρέχει κάρτα νοσηλείας. 

(ζ) ∆ιαχείριση θεμάτων προσωπικού. ∆ιαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις 

όσον αφορά στη διαχείριση των διαφόρων θεμάτων προσωπικού,  καθώς και στην 

τήρηση των προσωπικών φακέλων του προσωπικού. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε, 

όπως αναφέρεται σε διάφορες παραγράφους πιο κάτω, ότι οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε θέματα προσλήψεων προσωπικού  και θέματα μισθοδοσίας 

αντιβαίνουν μερικές φορές τις σχετικές νομοθεσίες.  

Τα ακόλουθα θέματα είναι σχετικά:  

(i) Μίσθωση υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ο Οργανισμός 

υπέγραψε εκ νέου σύμβαση στις 7.7.2014, για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μετά από προκήρυξη προσφοράς, του οποίου η 

δαπάνη για την αμοιβή του χρεώνεται στο Κονδύλι 01.06.12 «Αμοιβή 

Τεχνικών Συμβούλων». Η σύμβαση, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους με 

δικαίωμα του Οργανισμού για ανανέωση για μία συν μία περιόδους, για το 

ποσό των €64.764 + ΦΠΑ και για τα τρία έτη (€21.588 +ΦΠΑ για κάθε έτος), 

στην ουσία δεν αφορά σε μίσθωση υπηρεσιών, αφού οι πιο κάτω πρόνοιες 

της σύμβασής του υποδηλούν και πάλι την ύπαρξη υπαλληλικής σχέσης 

μεταξύ του Οργανισμού και του συμβαλλόμενου ως ακολούθως: 

 το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες 

του Οργανισμού και όχι για συγκεκριμένη εργασία, 

 ο συμβαλλόμενος προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με το εργάσιμο 

ωράριο που ισχύει για όλο το προσωπικό του Οργανισμού, 

 γίνονται χρηματικές αποκοπές από τη μηνιαία αμοιβή του πιο πάνω για 

τις ώρες που απουσιάζει, με βάση το ετήσιο εργάσιμο ωράριο του 

Οργανισμού. 
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 η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για 

ακόμα δύο δωδεκάμηνες περιόδους, γεγονός που υποδηλεί ότι οι 

ανάγκες του Οργανισμού είναι συνεχόμενες και όχι για συγκεκριμένη 

εργασία η οποία πρέπει να διεκπεραιωθεί μέχρι μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδείξει συμμόρφωση ως προς την ορθή 

ετοιμασία συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1517, ημερ. 14.5.2015. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο ΚΟΑ θα εξετάσει και θα 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να πετύχει συμμόρφωση 

στην πιο πάνω σχετική εγκύκλιο. 

(ii) Επιστολή διορισμού εκτάκτων υπαλλήλων. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις ο τίτλος της θέσης, σύμφωνα με την επιστολή διορισμού, 

δεν συνάδει ακριβώς με τον τίτλο της θέσης όπως αυτός περιγράφεται στον 

Προϋπολογισμό του Οργανισμού, καθώς και το Αιτιολογικό Σημείωμα 

Εργοδότησης Εκτάκτων Υπαλλήλων που κατατίθεται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Παρά τις διαβεβαιώσεις σας ότι θα αποστέλλονταν επιστολές 

με σχετικές διορθώσεις εκεί όπου εντοπίζονταν διαφορές, εντούτοις αυτές δεν 

έχουν ακόμη σταλεί. 

Σύσταση: Χρειάζεται το συντομότερο δυνατό, αφού δοθεί η έγκριση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για τον τίτλο της θέσης όπως αυτός 

περιγράφεται στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, και εξασφαλιστεί η έγκριση 

του ΥΠΠ και του Τ∆∆&Π να ενημερωθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι 

ανεξαιρέτως. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, μόλις ολοκληρωθεί η νέα 

Οργανωτική ∆ομή, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τους τίτλους των θέσεων και 

στη συνέχεια θα εξασφαλιστεί η έγκριση του ΥΠΠ και του Τ∆∆&Π και θα 

ενημερωθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι ανεξαιρέτως.   

(iii) ∆εύτερη απασχόληση εργοδοτουμένων του Οργανισμού και του ΥΠΠ. 

Ο Οργανισμός με επιστολή του  προς τη Γενική ∆ιευθύντρια του ΥΠΠ, αρ. 

Φακ. 13.03.001/2012, ημερ. 8.11.2012, υπέβαλε  5 ονόματα των λειτουργών 

(Γυμναστών) του Προγράμματος ΑΓΟ και Εθνικής Φρουράς, για τους 
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οποίους την πληροφορεί ότι  οι υπό αναφορά λειτουργοί  δεν έχουν την 

έγκριση του Οργανισμού να εργοδοτούνται και από το ΥΠΠ. Στη συνέχεια, το 

ΥΠΠ με επιστολή του προς τον Αν. Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού, αρ. 

Φακ. 10.1.21.5/3, ημερ. 12.2.2013, ζήτησε από τον Οργανισμό όπως 

υποβάλει γραπτώς  τα ονόματα όλων των λειτουργών (Γυμναστών) από τον 

κατάλογο των εκτάκτων υπαλλήλων του Οργανισμού για το 2013, ώστε να 

διερευνηθεί κατά πόσο έχουν την έγκριση να εργάζονται και στο ΥΠΠ και 

στον Οργανισμό, πράγμα το οποίο έπραξε στις 21.2.2013. Όπως 

διαπιστώθηκε, ένας Γυμναστής στην Εθνική Φρουρά, που απασχολείται στον 

Οργανισμό για 3 ώρες την εβδομάδα και στη ∆ημόσια Εκπαίδευση με 

σύμβαση,  έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από το ΥΠΠ για απασχόληση του 

και στον Οργανισμό, ενώ ένας Γυμναστής ΑΓΟ που απασχολείται στον 

Οργανισμό και στη ∆ημόσια Εκπαίδευση με σύμβαση, δεν έχει εξασφαλίσει 

τη σχετική έγκριση σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠ αρ Φακ. 15.6.16, 

ημερ. 2.2.2012, η οποία προβλέπει ότι η δεύτερη απασχόληση δημοσίων 

υπαλλήλων απαγορεύεται εκτός εάν εξασφαλίσουν την σχετική έγκριση του. 

Σύσταση: Μέχρι να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια ο εν λόγω γυμναστής 

του ΑΓΟ, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναστείλει την οποιαδήποτε 

απασχόλησή του στον Οργανισμό.  

(iv)  Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του Οργανισμού 

για εργοδότηση με σύμβαση στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Συνεχίστηκε 

μέσα στο 2014 η πολιτική της παραχώρησης άδειας άνευ απολαβών στον εν 

λόγω υπάλληλο, Λειτουργό Αθλητικών Εγκαταστάσεων, λόγω του διορισμού 

του σε έκτακτη βάση στη Μέση Εκπαίδευση.  

Συγκεκριμένα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες του ημερ. 29.4.2014, 

2.10.2014 και 23.3.2015 αποφάσισε την παραχώρηση άδειας άνευ 

απολαβών στον εν λόγω υπάλληλο από 3.3.2014 μέχρι 31.8.2014, 8.9.2014 

μέχρι 28.2.2015 και 2.3.2015 μέχρι 29.8.2015. Στην επιστολή της Υπηρεσίας 

μας για τον έλεγχο του 2013, είχαμε αναφέρει ότι σύμφωνα με τους περί 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμούς του 1975 έως 1996 δεν προβλέπεται η παραχώρηση στους 

υπαλλήλους του Οργανισμού άδειας απουσίας χωρίς απολαβές με σκοπό 

την ταυτόχρονη εργοδότησή τους στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Επίσης 
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σύμφωνα με επιστολή του Τ∆∆&Π προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του 

Οργανισμού, ημερ. 12.12.2012, η παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς 

απολαβές είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε όχι, που ισχύουν στη 

∆ημόσια Υπηρεσία δεν προβλέπεται η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών 

σε σχέση με τον διορισμό δημοσίου υπαλλήλου σε θέση στην Εκπαιδευτική 

Υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα θα εργοδοτείται και από τον Οργανισμό.  

Σύσταση: Επαναλάβαμε τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι η τακτική αυτή δεν 

είναι νόμιμη και θα πρέπει να τερματιστεί. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

προχωρήσει στην διευθέτηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

νομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου τροποποίησης 

του οικείου Νόμου. 

(v)  Επιδόματα. Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του προς τους Γενικούς 

∆ιευθυντές Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού και Γενική Λογίστρια για 

το θέμα του Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου για το 

2013, με αρ. Φακ. Υ.Ο.10.04.001, ημερ. 7.1.2013, ζήτησε κατάλογο των 

επιδομάτων τα οποία παραχωρούνται από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να 

εξεταστεί το κατά πόσο θα συνεχίσουν ή όχι να παραχωρούνται.  

Ο Οργανισμός στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 27.8.2013, 

πληροφόρησε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με 

τα επιδόματα που παραχωρούνται από τον Οργανισμό, ότι αυτά έχουν τύχει 

μείωσης του 15% από τον Ιανουάριο του 2013, ενώ από έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι τα ακόλουθα επιδόματα δεν έχουν ακόμη 

μειωθεί με το σχετικό ποσοστό του 15%: 

- Επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας εκτός ωρών εργασίας, €350 

τον μήνα. 

- Επίδομα Υπεύθυνου Αγώνων,  €85,43 για κάθε αγώνα. 

- Επίδομα Φροντιστή Αγώνων,  €59,80 για κάθε αγώνα. 

- Επίδομα για Φορείο Αγώνων,  €30,75 για κάθε αγώνα. 

Επίσης, δεν έχουν μειωθεί με το αντίστοιχο ποσοστό τα οδοιπορικά που 

καταβάλλονται στους Γυμναστές του ΑΓΟ.  
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Σημειώνεται ότι τα επιδόματα Υπεύθυνου Αγώνων, τα επιδόματα Φροντιστή 

Αγώνων και τα επιδόματα για Φορείο Αγώνων χρεώνονται στις γηπεδούχους 

του κάθε αγώνα και δεν επιβαρύνουν τον Οργανισμό. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

- δεν καταβλήθηκε επίδομα τοποθέτησης καλύμματος πισίνας εκτός 

ωρών εργασίας μέσα στο 2014. Σύμφωνα με απόφαση ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, ημερ. 9.12.2014, αναφέρεται ότι το προσωπικό της 

Επαρχίας Λάρνακας και Λευκωσίας αποδέχτηκε την πρόταση της 

Υπηρεσίας, ενώ για την Επαρχία Λεμεσού, αποφασίστηκε όπως 

εξεταστεί το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος από άτομα που είναι ενταγμένα 

στο Σχεδιασμό Επαγγελματικής Αποκατάστασης (ΣΕΑ). Σε περίπτωση 

που δεν θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τα άτομα του ΣΕΑ, η 

Υπηρεσία να προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών.  Σε συνεδρία του το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο ημερ. 27.1.2015, αποφάσισε όπως ο Οργανισμός 

προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών για την τοποθέτηση καλυμμάτων 

των κολυμβητηρίων της Επαρχίας Λεμεσού και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

σε άλλη του συνεδρία ημερ. 17.2.2015 ενέκρινε τα έγγραφα του 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και αφαίρεσης 

των καλυμμάτων στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές του κολυμβητηρίου 

Λεμεσού. Αργότερα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 

28.4.2015 αποφάσισε όπως μέχρι την λήξη της φετινής σαιζόν το 

προσωπικό το οποίο θα τοποθετεί τα καλύμματα στα κολυμβητήρια στις 

επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας εκτός ωρών εργασίας να 

αποζημιώνεται υπό μορφή υπερωριακής απασχόλησης και το θέμα να 

επανεξεταστεί πριν τη νέα χειμερινή περίοδο. 

- Η μείωση του 15% για τα οδοιπορικά που καταβάλλονται στους Γυμναστές 

του ΑΓΟ εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο του 2014.  

- Για τα Επιδόματα Υπεύθυνου Αγώνων, Φροντιστή Αγώνων και για Φορείο 

Αγώνων, η καταβολή των ποσών μέσα στο 2014 έγινε χωρίς την 

μείωση του 15%. Σημειώνεται ότι στην απάντησή σας για την έκθεση 

Συμμόρφωσης ημερ. 7.5.2015 είχε αναφερθεί ότι  το επίδομα για 
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Φορείο Αγώνων δεν καταβάλλεται πλέον, ενώ διαπιστώθηκε ότι 

συνεχίζεται να καταβάλλεται και μέσα στο 2015.  

Σύσταση: Τα Επιδόματα Υπεύθυνου Αγώνων, Φροντιστή Αγώνων και για 

Φορείο Αγώνων, πρέπει να καταβάλλονται μειωμένα με το σχετικό ποσοστό 

του 15%. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, θα τεθεί ενώπιον του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου το θέμα της μείωσης όλων των επιδομάτων. Μας 

πληροφόρησε, επίσης, ότι ο Οργανισμός, πρόσφατα, προκήρυξε διαγωνισμό 

για την τοποθέτηση καλυμμάτων, αλλά το κόστος ήταν πολύ ψηλό σε σχέση 

με την εκτίμηση του Οργανισμού και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η 

ακύρωση του διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξή του. 

(vi) Καταγγελία εναντίον Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ αναφορικά με βεβαίωση 

όσον αφορά στις γνώσεις του για θέματα αθλητισμού για διορισμό στη 

θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ.  Στις 23.1.2014 λήφθηκε από την Υπηρεσία 

μας γραπτή καταγγελία αναφορικά με την πρόσληψη του πιο πάνω στη θέση 

Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ, στην οποία, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται ο 

ισχυρισμός ότι, η βεβαίωση του Ιερού Ναού Παναγίας Παλλουριωτίσσης την 

οποία προσκόμισε ως υποψήφιος για τη θέση, αναφορικά με την πολύ καλή 

γνώση των αθλητικών πραγμάτων και των εξελίξεων σε θέματα αθλητισμού, 

φυσικής αγωγής και αθλητικών εγκαταστάσεων που απαιτείται από το σχέδιο 

υπηρεσίας της θέσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  Η Υπηρεσία 

μας με την επιστολή της με αρ. Φακ. 28.02.005.001.007 και ημερ. 21.3.2014 

απέστειλε στον Οργανισμό αντίγραφο της πιο πάνω καταγγελίας (με απάλειψη 

του ονόματος του αποστολέα για ευνόητους λόγους) μαζί με όλα τα στοιχεία 

που είχαν σταλεί στην Υπηρεσία μας με την παράκληση όπως μεριμνήσει για τη 

διερεύνησή της και ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά και υπέδειξε ότι, 

ανεξάρτητα από τη γνησιότητα της υπό αναφορά βεβαίωσης, θα πρέπει ο 

Οργανισμός να εξετάσει κατά πόσο οι περιγραφείσες στη βεβαίωση 

υπηρεσίες νόμιμα παρέχοντο αφού, κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών, 

ο εν λόγω Πρώτος Λειτουργός ήταν δημόσιος υπάλληλος και συνεπώς 

οποιαδήποτε τέτοια παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (με ή χωρίς αμοιβή) 

απαιτούσε έγκριση για να είναι νόμιμη.  
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Έκτοτε, η Υπηρεσία μας με ταυτάριθμες επιστολές της προς τον Οργανισμό 

ζήτησε ενημέρωση και επίσπευση της απάντηση για τις τυχόν εξελίξεις επί 

του θέματος και για τα μέτρα  που έχει λάβει ο ΚΟΑ ώστε να συμμορφωθεί με 

την υποχρέωση του για σεβασμό των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου και 

επεσήμανε  ότι, η πάροδος του χρόνου ενδεχομένως να δυσχεράνει τον 

μετέπειτα χειρισμό του θέματος, ο οποίος ακόμη εκκρεμεί. 

Σύσταση: Αναμένεται το συντομότερο ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις 

τυχόν εξελίξεις και για τα μέτρα που έχει λάβει ο ΚΟΑ. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα βρίσκεται ενώπιον 

του ∆ιοικητού Συμβουλίου το οποίο και το εξετάζει. 

(vii) Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός, σε μια 

τουλάχιστον  περίπτωση, δεν προχώρησε  την αξιολόγηση λειτουργού του  

για το 2014, πρακτική η οποία θεωρείται ότι δεν συνάδει με τη χρηστή 

διοίκηση και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

Σύσταση: Αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα εφαρμόζει τους σχετικούς 

Κανονισμούς για αξιολόγηση όλων των λειτουργών του για κάθε έτος 

αξιολόγησης.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 10.6.2015 ότι η 

αξιολόγηση του εν λόγω λειτουργού έχει στο μεταξύ ολοκληρωθεί. 

7. Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας.  

Όπως αναφέρεται και στην επιστολή μας για το 2012, από το 2007 ο Οργανισμός και 

το Τμήμα Φορολογίας ήταν σε επαφή για τις οφειλές φόρου εισοδήματος ατόμων που 

απασχολούνταν στον Οργανισμό. Η κατάσταση με τα άτομα και τα ποσά που οφείλει 

κάθε άτομο οριστικοποιήθηκε το 2012. Το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου 

εισοδήματος ανέρχεται σε €254.683 και αφορά στα έτη 1999 – 2007. 

Τα εν λόγω άτομα είναι διοικητικό προσωπικό ΕΣΥΑΑ, συντονιστές ΑΓΟ, 

υπάλληλοι του Οργανισμού οι οποίοι παράλληλα πρόσφεραν και άλλη εργασία 

στον Οργανισμό για την οποία αμείβονταν με επιπρόσθετο ποσό, όχι μέσω του 

μισθολογίου, αλλά με επιταγή κ.ά. Φόρος εισοδήματος οφείλεται επίσης και για το 

κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβαλλόταν μέχρι το 2007 σε ορισμένα 
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άτομα, καθώς και για το επίδομα των συνεδριάσεων μελών προηγούμενων 

∆ιοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού. 

Ο Οργανισμός, μετά την έκδοση της φορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας, 

κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό των €254.683 στις 31.10.2012, χρεώνοντας τα 

κονδύλια από τα οποία πληρώνονταν τα εν λόγω άτομα. Στο μεταξύ, τον Σεπτέμβριο 

του 2012, ο Οργανισμός απέστειλε στα εν λόγω άτομα συστημένη επιστολή 

ενημερώνοντάς τους για το οφειλόμενο ποσό και ζητώντας τους να υπογράψουν κατά 

πόσο αποδέχονται να καταβάλουν το ποσό στον Οργανισμό. Οποιοδήποτε ποσό 

εισπράξει ο Οργανισμός, θα το πιστώνει στα έσοδα. 

Όπως διαπιστώθηκε, κάποιοι απάντησαν ότι αποδέχονται και κάποιοι άλλοι ότι 

δεν αποδέχονται ή αποδέχονται μέρος μόνο του ποσού. Αρκετοί δεν απάντησαν. 

Κάποιοι από τους οφειλέτες εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό ή 

είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού και επομένως, ο Οργανισμός μπορεί να τους 

αποκόπτει το οφειλόμενο ποσό, τουλάχιστον σταδιακά. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος: 

Κατηγορία  Ποσό 

 € 
Οδοιπορικά 11.376,04

ΑΓΟ 245,42
∆ιοικητικό Συμβούλιο 14.528,59

Έκτακτος ο οποίος προηγουμένως ήταν με μίσθωση 
υπηρεσιών 

1.399,34

Προσωπικό ιδιόκτητων χώρων 2.273,04

ΕΣΥΑΑ 144.470,13

Εθνική Φρουρά 3.968,03

Ιατροί 14.865,80

Υπάλληλοι ΚΟΑ εν ενεργεία 10.073,66

Συνταξιούχοι ΚΟΑ 7.040,86

Ομάδα Στήριξης Ταλέντων 36.356,04

Συντηρητές 8.085,71

ΣΥΝΟΛΟ 254.682,66
 

Ο Οργανισμός δεν έχει ανακτήσει ούτε και μέσα στο 2014 κανένα ποσό έναντι του 

οφειλόμενου ποσού, είτε με απευθείας αποκοπές από την μισθοδοσία του 

προσωπικού ή και συνταξιούχων, είτε μέσω του Τμήματος Φορολογίας. Στις 

17.2.2014, 5.6.2014 και 24.10.2014 ο Οργανισμός απέστειλε επιστολές στο Τμήμα 
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Φορολογίας με τις οποίες ζητούσε ενημέρωση για το πώς έχουν προχωρήσει οι 

πιο πάνω φορολογίες. Το Τμήμα Φορολογίας δεν απάντησε στις πιο πάνω 

επιστολές και ο Οργανισμός με άλλη επιστολή του ημερ. 9.3.2015  ζήτησε 

ενημέρωση για την τελική εισήγηση του Τμήματος για διακανονισμό του όλου 

θέματος, με σκοπό το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.  

Ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός μάς  διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους 

ζητά ενημέρωση από το Τμήμα Φορολογίας για το θέμα της καταβολής του 

οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, εφόσον ο Οργανισμός έχει ήδη καταβάλει το 

οφειλόμενο ποσό στο Τμήμα Φορολογίας. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το 2014 το Τμήμα 

Φορολογίας ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι δεν μπορεί να εκδώσει φορολογίες στα 

εμπλεκόμενα άτομα, αλλά αναγνωρίζει ότι μέρος των εξόδων κάποιων ατόμων 

αποτελούσαν όντως οδοιπορικά και θα πρέπει να παραχωρηθεί κάποια έκπτωση 

στη φορολογία.  Σε συνέχεια και συνάντησης που είχε ο Οργανισμός με το Τμήμα 

Φορολογίας το 2015, ο Οργανισμός αναμένει να τύχει ενημέρωσης από το Τμήμα 

Φορολογίας αναφορικά με τα άτομα για τα οποία θα αποδεχθεί μείωση 

φορολογίας και το ποσοστό της μείωσης. 

Σύσταση: Επιβάλλεται όπως ο Οργανισμός προχωρήσει σε μέτρα  ανάκτησης του 

πιο πάνω ποσού από κάθε υπάλληλο ή και συνταξιούχο και να ενημερώσει την 

Υπηρεσία μας για τους λόγους για τους οποίους δεν προέβη μέχρι σήμερα στην 

ανάκτηση των οφειλομένων ποσών με αποκοπές από κάθε υπάλληλο ή και 

συνταξιούχο, παρά τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο Οργανισμός αναμένει 

από το Τμήμα Φορολογίας, επικαιροποιημένο κατάλογο με τα οφειλόμενα ποσά 

του κάθε ατόμου για να καταστεί δυνατή η προσπάθεια ανάκτησης των 

οφειλόμενων ποσών. 

8. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 

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

εσωτερικού ελέγχου με την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, την προώθηση 

υλοποίησης μερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας και την πιστοποίηση 

του Οργανισμού με ISO.  Ωστόσο υπάρχουν ακόμα αδυναμίες σε ορισμένους 

τομείς και κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία ή/και συντονισμό των διαφόρων 
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εργασιών του Οργανισμού τόσο στον οικονομικό και τεχνικό τομέα, όσο και στον 

αθλητικό τομέα. 

(β) Χρεώστες. Οι αθλητικοί φορείς στις 31.12.2014 όφειλαν στον Οργανισμό 

ποσό ύψους €2.221.575, κυρίως για δικαιώματα χρήσης των ιδιόκτητων και άλλων 

αθλητικών χώρων του Οργανισμού. ∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά χρεωστικά υπόλοιπα 

ομοσπονδιών και σωματείων εξακολουθούν να μεταφέρονται από το 2010 και 

προγενέστερα, και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα είναι δυνατό να εισπραχθούν. 

Καθώς οι περισσότερες εισπράξεις γίνονται με αποκοπή επιχορηγήσεων και 

υπάρχουν ομοσπονδίες και σωματεία που μπορεί να μην επιχορηγούνται ή να 

επιχορηγούνται σε αραιά διαστήματα (για παράδειγμα, κάθε 5 χρόνια), τίθεται θέμα 

εάν και πότε θα εισπραχθούν αυτά τα υπόλοιπα. Επίσης, για ορισμένα σωματεία 

και ομοσπονδίες με μεγάλα υπόλοιπα, δεκάδων χιλιάδων ευρώ, για τα οποία 

γίνεται αποκοπή, από το ποσό των επιχορηγήσεων που τους κατανέμεται, 

ποσοστό 10% των χρεών τους μία ή δύο φορές τον χρόνο, η αποκοπή αυτή δεν 

καλύπτει καν τα χρέη που δημιουργούνται εντός του κάθε έτους στο οποίο γίνεται η 

αποκοπή, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις δημιουργίας νέων χρεών εντός του 

έτους χωρίς να υπάρχει καμιά εξόφληση του υπολοίπου τους εντός του έτους. 

Παραδείγματα τέτοιων χρεωστικών υπολοίπων ομοσπονδιών/σωματείων στις 

31.12.2014 αποτελούν οι: Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας €43.892,99, 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου €113.367,59, Σωματείο ∆ιγενής Μόρφου 

€109.843.52, Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας Καλαθόσφαιρα €127.811,40, Σωματείο 

ΑΠΟΕΛ Καλαθόσφαιρα €209.819,43, Σωματείο Ομόνοια Ποδόσφαιρο 

€109.926,14, Σωματείο Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο €134.991, Σωματείο ΕΘΑ 

Καλαθόσφαιρα €122.001,01 και Σωματείο Αχιλλέας Αγρού καλαθόσφαιρα 

€23.446,08. Σύμφωνα με απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία του στις 

7.4.2015, καταργείται η κατακράτηση του 10% ετησίως για παλιές οφειλές 

σωματείων/φορέων/ομοσπονδιών και επιπλέον θα παραχωρείται πίστωση 30 

ημερών σε όλους τους χρήστες για αποπληρωμή των οφειλών τους, διαφορετικά 

θα απαγορεύεται η χρήση των χώρων μέχρι τη διευθέτηση του υπολοίπου. 

(i) Για το θέμα των χρεωστών και της μη έγκαιρης είσπραξής τους, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 5.7.2011 αποφάσισε όπως για ομοσπονδίες 

χωρίς έσοδα από τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων να διαγραφεί 

ολόκληρο το χρέος, για ομοσπονδίες με έσοδα από την χρήση αθλητικών 
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εγκαταστάσεων να καταβληθεί μόνο το ένα τρίτο του χρέους (δηλαδή να 

διαγραφούν τα δύο τρίτα του χρέους), τα σωματεία να καταβάλουν μόνο το 

ένα τρίτο και τα Προσφυγικά σωματεία μόνο το ένα τέταρτο του χρέους. 

Μετά την πιο πάνω απόφαση, έγινε σχετική  πρόβλεψη ύψους €824.012 στις 

οικονομικές καταστάσεις από το 2011, ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει 

όσον αφορά στους χρεώστες και η πρόβλεψη που έγινε δεν ανταποκρίνεται 

στα δεδομένα του 2014. Συγκεκριμένα, κάποια ποσά για τα οποία είχε γίνει 

πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες έχουν εισπραχθεί μέχρι 31.12.2014 ενώ 

ενδεχομένως για άλλους χρεώστες, πάντοτε κατά την κρίση του Οργανισμού, 

να χρήζει αύξηση η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. Σύμφωνα με το 

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αρ. 37,  ο Οργανισμός θα 

πρέπει να προβαίνει σε αναθεώρηση των προβλέψεων του στο τέλος κάθε 

οικονομικού έτους αναφοράς ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίμηση. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο 

Οικονομικών διαφάνηκε ότι κάποιες διαγραφές μπορούν να εξεταστούν αν οι 

αθλητικοί φορείς κατηγοριοποιηθούν (Ομοσπονδίες, Σωματεία, κλπ), βρεθεί ο 

μέσος όρος χρέους ανά κατηγορία και τεθεί το 50% του μέσου όρου ως 

ανώτατο όριο διαγραφής για κάθε κατηγορία. Η εργασία για εξεύρεση του 

μέσου όρου και καθορισμό του ανώτατου ορίου διαγραφής έγινε από το 

Λογιστήριο του Οργανισμού και ετοιμάστηκαν πίνακες οι οποίοι 

επισυνάπτονται σε σημείωμα προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, μαζί με 

εισηγήσεις του Λογιστηρίου, ημερ. 7.4.2015, το οποίο εξετάστηκε στην 14η 

συνεδρία του, ημερ. 28.4.2015, στην οποία ζητήθηκε νομική γνωμάτευση, η 

οποία θα τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρία 

του ημερ. 15.5.2015, σε σχέση με την ύπαρξη οποιωνδήποτε νομοθετικών, 

κανονιστικών ή άλλων προνοιών ή κωλυμάτων που απαγορεύουν ή 

περιορίζουν τον Οργανισμό από του να διαγράφει ποσά τα οποία οφείλονται 

προς αυτόν.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό, για 

τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού, καθώς και για τη 

σχετική  πολιτική που θα ακολουθήσει ο Οργανισμός.  Επίσης, για σκοπούς 

οικονομικών καταστάσεων, ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιολογεί τους 

χρεώστες που θεωρεί ως επισφαλείς και να βεβαιώνεται ότι όντως δεν 
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υπάρχει περίπτωση ανάκλησης του οφειλόμενου ποσού από χρεώστες πριν 

αιτηθεί τη διαγραφή τους από το Υπουργείο Οικονομικών.      

Επιπρόσθετα, στο ποσό της πρόβλεψης δεν συμπεριλήφθηκαν χρεώστες για 

τους οποίους ο Οργανισμός θεωρούσε ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής 

μέρους του υπολοίπου τους, με την προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός θα 

κατέβαλλε εντατικότερες προσπάθειες είσπραξης των χρεών τους. Οι 

χρεώστες αυτοί ήταν οι Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Σωματείο 

ΑΠΟΕΛ (καλαθόσφαιρα), Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ (ποδόσφαιρο), Σωματείο ΑΕΛ 

(ποδόσφαιρο) και Σωματείο Ολυμπιακός (ποδόσφαιρο), όμως, όπως 

διαπιστώθηκε, εκτός από το Σωματείο ΑΕΛ όλοι οι άλλοι χρεώστες (ΚΟΠ, 

ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) στις 31.12.2014 εξακολουθεί να μην 

εισπράχθηκαν οι οφειλές των προηγούμενων ετών ενώ τα υπόλοιπα τους 

έχουν αυξηθεί. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οργανισμός, για τους 

χρεώστες που δεν συμπεριέλαβε στην πρόβλεψη, καθορίσει διαδικασία που 

θα ακολουθηθεί για την είσπραξη τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, 

και την ευρωστία των χρεωστών.  Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να 

περιλαμβάνει και τη λήψη νομικών μέτρων.  

Σύμφωνα με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία του στις 

7.4.2015, η αρμόδια επιτροπή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή το ίδιο το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, θα αποφασίσει τον τρόπο χειρισμού παλιών οφειλών. 

Σύσταση: Κατά τη λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των 

παλιών οφειλών, ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχουν 

χρεώστες, των οποίων η οικονομική κατάσταση το επιτρέπει, όπως για 

παράδειγμα την ΚΟΠ, για την οποία θα πρέπει να γίνει αποκοπή ολόκληρου 

του ποσού που οφείλει ή να απαιτηθεί η άμεση καταβολή του. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα των χρεωστών 

εξετάζεται σε βάθος από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

λαμβάνοντας υπόψη και τη νομική γνωμάτευση που έχει υποβληθεί από το 

νομικό σύμβουλο του ΚΟΑ.  Η Υπηρεσία μας αναμένει σχετική ενημέρωση το 

συντομότερο. 
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(ii) Χρεώστες μισθώσεων – ∆ιάφοροι (αρ. λογαριασμού 30.010.030.999).  Ο 

πιο πάνω λογαριασμός περιλαμβάνει διάφορους χρεώστες μισθώσεων, και το 

υπόλοιπό του στις 31.12.2014 ανερχόταν στις €71.075, από το οποίο ποσό 

ύψους €21.145 αφορά στα έτη 2004 – 2011. Ο Οργανισμός κατά καιρούς 

στέλλει επιστολές υπενθύμισης αποπληρωμής των χρεών, ωστόσο αυτό από 

μόνο του δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και θα πρέπει να εντατικοποιήσει 

τις προσπάθειες είσπραξης από τους συγκεκριμένους χρεώστες. Επίσης, βάσει 

των προνοιών των συμβολαίων μισθώσεων, τα μισθώματα θα πρέπει να 

πληρώνονται στην αρχή κάθε έτους και ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιτρέπει 

παράταση χρόνου, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, σε τέτοια όμως περίπτωση 

ο μισθωτής θα καταβάλλει τόκο 9% ετησίως. ∆ιαπιστώθηκε ότι, ο Οργανισμός 

ουδέποτε έχει επιβάλει τόκους για τα καθυστερημένα χρέη.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού εξετάσει όλες τις περιπτώσεις και αφενός  να εντατικοποιήσει τις 

προσπάθειες για τη λήψη μέτρων (συμπεριλαμβανομένων νομικών) για 

είσπραξη,  και αφετέρου  να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση τον τόκο που 

προβλέπεται στα συμβόλαια μισθώσεων. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί από τον 

προγραμματιστή να δημιουργήσει σχετικό υποσύστημα που να επιτρέπει τη 

χρέωση επιτοκίων με στόχο το συντομότερο δυνατό να μπορεί να 

επιβάλλεται επιτόκιο. Επιπρόσθετα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για 

είσπραξη των οφειλών. 

(γ) Κρατήσεις έργων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι ποσά ύψους €17.086 και €12.858 

εκκρεμούν από το 2007 και μετέπειτα, και αφορούν σε κρατήσεις συγκεκριμένων 

εταιρειών. Το λογιστήριο του Οργανισμού αποστέλλει επιστολές ετησίως προς τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού ζητώντας πληροφόρηση για τις κρατήσεις, 

περιλαμβανομένου και των πιο πάνω ποσών, ωστόσο στην τελευταία απάντηση 

που λήφθηκε στις 6.4.2015, περιλάμβανε πληροφόρηση μόνο για μία κράτηση και 

όχι για όλες τις κρατήσεις, ιδιαίτερα αυτές που εκκρεμούσαν από το 2007, για τις 

οποίες ζητήσαμε να πληροφορηθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο θα έπρεπε να 

επιστραφούν ή όχι.   
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός ξεκαθαρίσει τις 

κρατήσεις, ξεκινώντας με αυτές που χρονολογούνται και ληφθούν σχετικές 

αποφάσεις με πλήρη τεκμηρίωση/αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διερεύνηση για τα ακριβή ποσά που πρέπει να επιστραφούν.  

(δ) Μητρώο έργων. Εξακολουθεί και φέτος να τηρείται το χειρόγραφο μητρώο 

έργων παράλληλα με το μηχανογραφημένο, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, το 

μηχανογραφημένο μητρώο παρουσιάζει λάθη. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως επιλυθεί το πρόβλημα άμεσα για 

αποφυγή της παράλληλης τήρησης καθώς και της σπατάλης χρόνου από τους 

υπαλλήλους που τα τηρούν. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από τον 

προγραμματιστή να κάνει τη σχετική διόρθωση. 

(ε) Ενημέρωση για αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Παρατηρήθηκε ότι 

κατά τη διάρκεια του 2014 τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σταμάτησαν να 

κοινοποιούνται στο προσωπικό, για σκοπούς εμπιστευτικότητας όπως 

αντιλαμβανόμαστε, πρακτική η οποία, όπως μας λέχθηκε, προκαλεί προβλήματα στη 

διεκπεραίωση της εργασίας των λειτουργών του Οργανισμού και με κίνδυνο ο 

Οργανισμός να υποπέσει σε λανθασμένους χειρισμούς. Το πιο κάτω παράδειγμα 

αναφέρεται ενδεικτικά. 

Όπως διαπιστώθηκε το πληροφοριακό μέρος του «Μητρώου Καταχώρησης 

Προσφορών», το οποίο συμπληρώνεται από το γραμματειακό προσωπικό, δεν είναι 

πλήρως ενημερωμένο, δηλαδή δεν περιλαμβάνει το όνομα του επιτυχόντα 

προσφοροδότη, την ημερομηνία και ποσό κατακύρωσης, καθώς και την ημερομηνία 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή καθιστά 

αδύνατη την ενημέρωση του μητρώου με τις πληρωμές από το Λογιστήριο.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε, στο βαθμό που αυτό δεν γίνεται ήδη, να 

εξευρεθεί τρόπος για να ενημερώνεται το προσωπικό για τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία του και ο σχετικός 

φάκελος του Αρχείου να ενημερώνεται ανάλογα.  
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(στ) Οχήματα Οργανισμού.  Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση σχετικά με από 

ποιους και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα οκτώ οχήματα που διαθέτει ο 

Οργανισμός, τα οποία είναι καταχωρημένα στο μητρώο παγίων,  και για τον τρόπο 

ελέγχου της χρήσης κάθε οχήματος μαζί με τις σχετικές καταστάσεις/μητρώα και 

τυχόν ευρήματα/παρατηρήσεις που προέκυψαν σε κάθε περίπτωση κατά το 2013 

και 2014.  Επίσης, για τα οχήματα που δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, 

να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τις ενέργειες που προτίθεντε να λάβουν. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός διαθέτει 7 

υπηρεσιακά οχήματα εκ των οποίων τα 5 είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση και 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του Οργανισμού, ενώ τα άλλα 2 είναι 

ακινητοποιημένα από το έτος 2005, λόγω του ότι δεν πιστοποιήθηκαν στις σχετικές 

επιθεωρήσεις. Ο Οργανισμός θα αποταθεί στο Τμήμα Τελωνιακών Αρχών για την 

παράδοσή τους.  

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν έδωσε καμία αναφορά για το 

όγδοο όχημα, το οποίο παρουσιάζεται στο σχετικό μητρώο. 

9.  Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.  

Κατά το 2014 παραχωρήθηκαν σε ομοσπονδίες και σωματεία επιχορηγήσεις 

ύψους €7,8 εκ., σε σύγκριση με €8,8 εκ. το 2013.  

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

επιχορήγηση ύψους €4,7 εκ. σε σύγκριση με €5,2 εκ. το 2013. 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα «πλαίσιο αποδέσμευσης χορηγιών», σύμφωνα με το 

οποίο όλοι οι αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν ετήσιους προϋπολογισμούς για 

έγκριση, και μετέπειτα, για την αρχική αποδέσμευση χορηγιών, να υποβάλουν μη 

ελεγμένη συνολική κατάσταση εξόδων/εσόδων του προηγούμενου έτους, ενώ για την 

αποδέσμευση των επόμενων δόσεων απαιτείται η υποβολή καταστάσεων 

εξόδων/εσόδων του έτους, καθώς και συμπληρωμένα έντυπα αγωνιστικού ελέγχου 

από τις ομοσπονδίες.  Επιπρόσθετα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, όλοι οι 

αθλητικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο, η αποδέσμευση των χορηγιών γίνεται 

προκαταβολικά και διεξάγεται εκ των υστέρων έλεγχος από τον Οργανισμό. 

Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στον έλεγχο που ασκεί ο Οργανισμός, 

εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση.  
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(i) Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο. Ο διαχειριστικός έλεγχος των 

ομοσπονδιών έχει ανατεθεί σε ελεγκτικό οίκο του οποίου το συμβόλαιο έληξε 

στις 13.11.2013. Μετά από προκήρυξη προσφορών, έγινε νέα ανάθεση στον 

ίδιο ελεγκτικό οίκο με ισχύ από 7.10.2014.  Μέχρι την ολοκλήρωση του 

επιτόπιου ελέγχου του Οργανισμού από την Υπηρεσία μας, ο ελεγκτικός 

οίκος είχε ελέγξει από το σύνολο των 75 ομοσπονδιών, 62 ομοσπονδίες 

(συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Ολυμπιακών, της Αθλητιατρικής 

Εταιρείας Κύπρου, του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων, και της Παγκύπριας 

Οργάνωσης Τυφλών), για διαφορετικά έτη την κάθε μία, που καλύπτουν την 

περίοδο 2009-2013. 

Για 13 ομοσπονδίες δεν διεξήχθη κανένας έλεγχος, λόγω του ότι 8 από αυτές 

δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον Οργανισμό τα τελευταία χρόνια, 2 

επιχορηγούνται μόνο για ειδικούς σκοπούς, 1 ελέγχεται από την Υπηρεσία μας 

και οι υπόλοιπες 2 έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον ελεγκτικό οίκο 

στον οποίο ανατέθηκε ο εσωτερικός έλεγχος π.χ. είναι και  ο εξωτερικός τους 

ελεγκτής. Με την νέα ανάθεση σε ελεγκτικό οίκο εξακολουθεί και προκύπτει 

θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με δύο ομοσπονδίες για τις οποίες το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στην 63η συνεδρία του ημερ. 25.11.2014, απεφάσισε 

όπως ο έλεγχος τους να πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τον Οργανισμό.  

Καθότι δεν έχουν ακόμη αρχίσει να πραγματοποιούνται νέοι έλεγχοι από τον 

ελεγκτικό οίκο με βάση τη νέα προσφορά, παρά μόνο σε δύο ομοσπονδίες οι 

κυριότερες αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των 

ομοσπονδιών, προκύπτουν από τους προηγούμενους ελέγχους του 

ελεγκτικού οίκου, για τις οποίες έγινε αναφορά στην προηγούμενη μας 

επιστολή ελέγχου.   

Σημαντική δουλειά επί των ευρημάτων του ελεγκτικού οίκου φαίνεται να  

γίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού εντός του έτους 2014. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού πραγματοποίησε 

συναντήσεις με συγκεκριμένες ομοσπονδίες στον Οργανισμό με σκοπό την 

διαλεύκανση των θεμάτων που προέκυψαν επί των ευρημάτων του 

ελεγκτικού οίκου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 17 συνεδρίες της επιτροπής 

από το 2014 μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου που ως επί το πλείστον 

είχαν σαν θέμα τους τον έλεγχο των ομοσπονδιών.  
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός έχει ήδη 

τροχοδρομήσει όλες τις διαδικασίες και αναμένεται ότι το αργότερο μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα θα προχωρήσει στον έλεγχο των δυο 

Ομοσπονδιών για τις οποίες υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. 

(ii) Πρότυπο καταστατικό ομοσπονδιών. Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις 

της Υπηρεσίας μας για το συγκεκριμένο θέμα, ο Οργανισμός, εξακολουθεί να 

μην έχει  προβεί στην ετοιμασία ενός πρότυπου καταστατικού για υιοθέτηση 

από τις ομοσπονδίες που θα διασφαλίζει την ύπαρξη των ελάχιστων 

προϋποθέσεων απαραίτητων για τη λειτουργία των ομοσπονδιών σε πλαίσια 

νομιμότητας, αρχών, δεοντολογίας κ.λπ. και θα ρυθμίζει διάφορα θέματα όπως 

εκλογή, θητεία και εξουσία των διοικητικών συμβούλων και εσωτερικές 

διαδικασίες. Σύμφωνα με την απαντητική σας επιστολή για τον έλεγχο του 

2013 πρόθεση του Οργανισμού είναι η διεξαγωγή διαλόγου με τις 

ομοσπονδίες για να καταλήξουν επί του ζητήματος. Εντούτοις μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου το θέμα αυτό εξακολουθεί να εκκρεμεί. Όπως 

πληροφορήθηκε η Υπηρεσία μας και σύμφωνα με τα σχόλια του Οργανισμού 

στην συμμόρφωση με τις συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, και παρά 

την επαναλαμβανόμενη κατά έτη εισήγησή μας, ο Οργανισμός μας 

πληροφόρησε ότι πιστεύει πως δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός πρότυπου 

καταστατικού καθότι οι ομοσπονδίες ως ανεξάρτητοι φορείς υποχρεούνται να 

τηρούν τις πρόνοιες των καταστατικών των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και 

παγκόσμιων ομοσπονδιών. Πρόθεση του Οργανισμού είναι η ετοιμασία 

εισηγητικού έγγραφου κριτηρίων το οποίο θα αποστείλει σε όλες τις 

ομοσπονδίες και το οποίο θα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για να 

μπορούν οι ομοσπονδίες να επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ.  

 Σύσταση: Η Υπηρεσία μας αναμένει τον καθορισμό συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος για την ετοιμασία του έγγραφου ελάχιστων απαιτήσεων 

και ακολούθως για υιοθέτηση από όλες τις Ομοσπονδίες με ρήτρα που θα 

καταλήγει αρχικά σε πλήρη αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή 

των επιχορηγήσεων σε όσες ομοσπονδίες δεν συμμορφωθούν. Το θέμα 

αυτό χρονολογείται και θα πρέπει να τύχει προτεραιότητας από τον 

Οργανισμό.    
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα 

προχωρήσει στην ετοιμασία εγγράφου ελάχιστων απαιτήσεων προς υιοθέτηση 

από όλες τις Ομοσπονδίες αλλά, πλην του εργαλείου των επιχορηγιών, 

επισημαίνει ότι ο ΚΟΑ ουδεμία δυνατότητα έχει να αναγκάσει τις Ομοσπονδίες 

να υιοθετήσουν το εν λόγω έγγραφο. 

Η Υπηρεσία μας αναμένει ωστόσο ο ΚΟΑ να καταβάλει κάθε προσπάθεια 

ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

(iii) Συμβόλαια προσωπικού που επιχορηγείται. Ο Οργανισμός επιχορηγεί τη 

μισθοδοσία του προσωπικού που εργοδοτούν  20 ομοσπονδίες. Κατά τον 

προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας είχαμε πληροφορηθεί  από τον 

Οργανισμό, ότι και οι 20 ομοσπονδίες απέστειλαν συμβόλαια στον 

Οργανισμό. Εντούτοις, από μελέτη του σχετικού φακέλου διαπιστώθηκε ότι 

αρκετές ομοσπονδίες δεν συνάπτουν προσωπικά συμβόλαια με το 

προσωπικό τους, καθώς θεωρούν ότι καλύπτονται από συλλογικές 

συμβάσεις μεταξύ συντεχνιών και ομοσπονδιών ενώ άλλες ομοσπονδίες οι 

οποίες ενδεχομένως να έχουν συνάψει προσωπικά συμβόλαια παρέλειψαν 

να τα στείλουν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού σε συνεδρία της και 

μετά από την σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού 

εισηγήθηκε, όπως ήταν και η εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως ανεξάρτητα  

από την ύπαρξη ή  μη συλλογικών συμβάσεων συναφθούν προσωπικά 

συμβόλαια με τους υπαλλήλους κάθε ομοσπονδίας την οποία εισήγηση 

ενέκρινε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 13.1.2015. Η εν λόγω απόφαση 

κοινοποιήθηκε στις ομοσπονδίες στις 9.2.2015. Από τον έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας (Απρίλιος 2015) διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να μην 

υπάρχει συμμόρφωση από όλες τις ομοσπονδίες. Συγκεκριμένα οι μισές 

ομοσπονδίες δεν έχουν συνάψει προσωπικά συμβόλαια υπογραμμένα από 

τους υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι συμβόλαια τα οποία δεν φέρουν την 

υπογραφή των υπαλλήλων επίσης δεν θεωρούνται επαρκή. 

Αναφέρεται ότι, ο Οργανισμός τέλη Φεβρουαρίου του 2015 πραγματοποίησε 

σύσκεψη με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) όπου και το Τμήμα συμφώνησε, 

πέραν των συλλογικών συμβάσεων, να συναφθούν και προσωπικά 

συμβόλαια. Αναμένεται επικύρωση σχετικής με το θέμα, επιστολής του 
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Τμήματος, από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο η οποία θα σταλεί και στον Νομικό 

Σύμβουλο για γνωμάτευση και μετέπειτα θα σταλεί νέα εγκύκλιος στις 

ομοσπονδίες για συμμόρφωση.  

Σύσταση: Θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

της απόφασης του Οργανισμού και επίσης να αποφασιστεί σε τι ενέργειες θα 

προβεί ο Οργανισμός σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις 

Ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής της επιχορήγησης. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι μετά την σύσκεψη στο 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,  το θέμα θα 

εξεταστεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και αναμένεται η σχετική επικύρωσή 

του. Ταυτόχρονα θα σταλεί νέα εγκύκλιος προς τις Ομοσπονδίες για 

συμμόρφωση, με χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του τρέχοντος 

ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Οργανισμός θα 

εξετάσει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί. 

(iv) Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων. Από το 2015 υιοθετήθηκε νέος 

Οδηγός στον οποίο οι παλαιότερες εισηγήσεις μας έχουν ενσωματωθεί. 

Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά στους σχεδιασμούς «∆ιεθνείς αγώνες 

στην Κύπρο», «∆ιεθνείς συμμετοχές εξωτερικού» και «Εξειδικευμένη 

προετοιμασία αθλητών», ο Οδηγός δεν κάνει συγκεκριμένες αναφορές στα 

έξοδα τα οποία δύναται να επιχορηγεί ο Οργανισμός για αυτούς τους 

σχεδιασμούς. Από τον έλεγχο των ομοσπονδιών διαπιστώθηκαν διάφορα 

είδη εξόδων τα οποία δηλώνονται από τις ομοσπονδίες για τους εν λόγω 

σχεδιασμούς όπως: αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα 

διακίνησης, έξοδα διατροφής, κύπελλα.  

Σύσταση: Θα πρέπει οι εν λόγω σχεδιασμοί να συγκεκριμενοποιηθούν ως 

προς το τι θεωρεί ο Οργανισμός επιλέξιμη δαπάνη για αυτούς τους 

σχεδιασμούς, για ομοιόμορφο χειρισμό και διαφάνεια ως προς τους 

Οργανισμούς και τις επιχορηγήσεις. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, οι ιδιαιτερότητες του 

κάθε αθλήματος που απορρέουν από τη φύση του, δεν επιτρέπουν τη 

συγκεκριμενοποίηση και τον ομοιόμορφο χειρισμό για όλες τις ομοσπονδίες 

καθότι διαφέρουν από ομοσπονδία σε ομοσπονδία οι παράμετροι για τις οποίες 
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μπορεί η κάθε ομοσπονδία να επιχορηγηθεί για τους υπό αναφορά 

σχεδιασμούς.   

Η Υπηρεσία μας εισηγείται ότι, εφόσον δεν μπορούν οι εν λόγω σχεδιασμοί να 

συγκεκριμενοποιηθούν ως προς όλα τα αθλήματα, τότε να συγκεκριμενοποιηθούν 

ανά άθλημα.  

Όσον αφορά στους σχεδιασμούς «κίνητρα αθλητών» και «Ομοσπονδιακοί 

προπονητές» θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος μέχρι πότε 

δικαιούται μία ομοσπονδία να καταβάλει τα ποσά που αφορούν στους πιο πάνω 

σχεδιασμούς, μετά το τέλος του έτους, για το οποίο επιχορηγήθηκαν ποσά από 

τον Οργανισμό.  

Σύσταση: Εάν εντός εύλογου προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά το 

πέρας του έτους δεν καταβληθεί το ποσό των προαναφερόμενων σχεδιασμών 

στους δικαιούχους το ποσό θα πρέπει να απαιτείται πίσω από τον Οργανισμό ή 

να αποκόπτεται από επόμενη χορηγία. 

(β) Πιο κάτω αναφέρονται θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες ομοσπονδίες. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να θέσει στις ομοσπονδίες 

αυτές σαφές χρονοδιάγραμμα άρσης των προβλημάτων και εφαρμογή των 

συστάσεων που έχουν καταγραφεί, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε πλήρη 

αναστολή και ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των επιχορηγήσεων εάν η 

ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί.  

Σύσταση: Να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα προς επίλυση των προβλημάτων και 

εφαρμογή των συστάσεων, το οποίο να παρακολουθείται και να λαμβάνονται 

αποτελεσματικά μέτρα ανάλογα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποκοπής 

των επιχορηγήσεων. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ήδη ο Οργανισμός έχει προβεί σε 

διόρθωση των πιο πάνω και συγκεκριμένα έχει συμπεριλάβει στον Οδηγό 

Αποδέσμευσης πρόνοια μέσα από την οποία τα ποσά στους δικαιούχους αθλητές και 

προπονητές θα πρέπει να καταβάλλονται όχι αργότερα από την πρώτη εξαμηνία του 

επόμενου έτους.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τούδε και στο εξής, το ποσό θα 

απαιτείται να επιστρέφεται ή θα αποκόπτεται από την επόμενη χορηγία της 

ομοσπονδίας. 
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(i) Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ). Στην έκθεση του 

ελεγκτικού οίκου που διεξήγαγε έλεγχο στην Ομοσπονδία για το έτος 2013, 

αναφέρονται ενδεικτικά τα πιο κάτω σοβαρά ευρήματα και σημειώνεται ότι 

αρκετά από τα ευρήματα αυτά είχαν εντοπιστεί και στην έκθεση του 

ελεγκτικού οίκου και για το έτος 2011, για τα οποία έγινε αναφορά στην 

προηγούμενη επιστολή ελέγχου μας. 

- Σε αρκετές περιπτώσεις δαπάνες οι οποίες δεν υποστηρίζονταν από τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

- ∆ιενεργήθηκαν πληρωμές χωρίς να υπάρχει η εκ των προτέρων έγκριση 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

- Για σημαντικό αριθμό αγορών δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία λήψης προσφορών. 

- ∆εν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της έγκρισης του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των αθλητών που συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό ανάπτυξης ταλέντων. 

- Στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων δεν δηλώνονται τα έσοδα της 

Ομοσπονδίας όπως προνοείται στο Πρότυπο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

Ομοσπονδιών του ΚΟΑ. 

- Για το έτος 2013 η ΚΟΠΕ διενεργούσε πληρωμές εξόδων μέσω του 

τραπεζικού λογαριασμού της για σκοπούς τόσο της Πετόσφαιρας ΣΑΛΑΣ 

όσο και του τμήματος Beach Volley.  Σημειώνεται ότι για τα δύο αθλήματα 

αυτά ο ΚΟΑ εγκρίνει ξεχωριστές χορηγίες για το καθένα και συνεπώς θα 

έπρεπε να έχουν και ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. 

- Κατά το 2013 η Ομοσπονδία χρησιμοποιούσε τις Υπηρεσίες δύο 

Ομοσπονδιακών προπονητών με αγορά υπηρεσιών. Εντούτοις οι 

προπονητές δεν έκδιδαν τιμολόγια προς την Ομοσπονδία για τις 

υπηρεσίες τους. 

- Στον σχεδιασμό «κίνητρα αθλητών» διαπιστώθηκε ότι το ποσό που 

εγκρίθηκε και αποδεσμεύτηκε από τον ΚΟΑ για το έτος 2013, δεν 

δόθηκε στους αθλητές για κίνητρα μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 

(∆εκέμβριος 2014). 
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Για μερικά από τα πιο πάνω ευρήματα, η ΚΟΠΕ προέβαλε τον ισχυρισμό ότι 

διορθώνονται το 2014. 

Ωστόσο από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας για τις επιχορηγήσεις 

του 2014 και οι οποίες αφορούν στις δαπάνες που δηλώθηκαν από την 

Ομοσπονδία μέχρι 30.9.2014 (δεν είχαν υποβληθεί ακόμα οι δαπάνες του 

τελευταίου τριμήνου), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- Η Ομοσπονδία απέστειλε στις 13.11.2014, μή ελεγμένη κατάσταση 

εσόδων/εξόδων στον Οργανισμό, για το έτος 2013. Η συγκεκριμένη 

κατάσταση δεν αναγράφει οποιαδήποτε άλλα έσοδα της Ομοσπονδίας 

(εκτός της Επιχορήγησης του Οργανισμού) παρόλο που σύμφωνα με 

τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2013 η εν λόγω Ομοσπονδία 

παρουσιάζει και άλλα έσοδα. 

Σύσταση: ∆εδομένης της παρατήρησης του ελεγκτικού οίκου από τον 

έλεγχο της Ομοσπονδίας για το 2013, ότι στις καταστάσεις 

εσόδων/εξόδων του υπό αναφορά έτους δεν δηλώθηκαν τα άλλα έσοδα 

της Ομοσπονδίας η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως όπου δεν 

υπάρχουν άλλα έσοδα οι ομοσπονδίες να το αναγράφουν στο σχετικό 

έντυπο γραπτώς και όπου υπάρχουν έσοδα αυτά επίσης να 

καταγράφονται. 

- Στον σχεδιασμό «αποδοχές εγκεκριμένου προσωπικού» δεν 

επισυνάφθηκαν τα συμβόλαια εργοδότησης του προσωπικού. Παρόλο 

που έγινε η επισήμανση από το λογιστήριο στο τμήμα αγωνιστικού 

ελέγχου του Οργανισμού, και το τμήμα αγωνιστικού ελέγχου ανέφερε 

ότι διευθετήθηκε το θέμα, εντούτοις από τον έλεγχο που διενήργησε η 

Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι η ΚΟΠΕ είναι ανάμεσα στις 

Ομοσπονδίες που δεν έχει στείλει προσωπικά συμβόλαια με το 

προσωπικό της παρά μόνο συλλογικές συμβάσεις.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το όλο θέμα θα 

επιλυθεί για όλες τις ομοσπονδίες μετά και από την έγκριση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου των εισηγήσεων/συστάσεων του Τμήματος 

Εργασιακών Σχέσεων, που θα υποχρεώνει όλες τις ομοσπονδίες, 
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πέραν των Συλλογικών τους Συμβάσεων, να υιοθετήσουν την πρακτική 

όλοι οι υπάλληλοι να υπογράφουν και προσωπικά συμβόλαια.   

Σύσταση: Ο Οργανισμός πριν την καταβολή επιχορήγησης για 

μισθοδοσία προσωπικού Ομοσπονδιών θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι 

έχει προσκομίσει τα σχετικά συμβόλαια εργοδότησης του προσωπικού.  

- Κατά τον έλεγχο του 2013 η Υπηρεσία μας είχε εισηγηθεί όπως αποκοπεί 

από την τελευταία δόση του 2013 το ποσό που δόθηκε επιπλέον για 

λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας για κάλυψη όμως ελλειμμάτων της 

μισθοδοσίας και που ανερχόταν στις €37.100. Εντούτοις, η εν λόγω 

αποκοπή όχι μόνο δεν έγινε, αλλά το ίδιο επαναλήφθηκε και το 2014. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς της Ομοσπονδίας 

για το 2014, το προϋπολογισθέν ποσό για τα έξοδα λειτουργίας 

γραφείου ήταν €60.800, από τις οποίες €1.580 αφορούσαν σε 

λειτουργικά έξοδα και €59.220 στις αποδοχές εγκεκριμένου 

προσωπικού και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται για κάλυψη 

ελλειμμάτων της μισθοδοσίας. Ο Οργανισμός, με την επιστολή του με 

αρ. Φακ. 09.01.002/2014 και ημερ. 21.5.2014, ενημέρωσε την 

Ομοσπονδία για την εγκεκριμένη ανά κεφάλαιο επιχορήγηση για το 

2014. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, η επιχορήγηση του 

Οργανισμού για τα λειτουργικά έξοδα θα ανέλθει σε €60.800, 

επιχορηγώντας με τον τρόπο αυτό τα ελλείμματα της μισθοδοσίας, ή/και 

τις αποδοχές μη εγκεκριμένου προσωπικού αφού ο Οργανισμός 

ενέκρινε δύο από τους τρεις υπαλλήλους της Ομοσπονδίας. 

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του κεφαλαίου της μισθοδοσίας για το 

2014 ανέρχεται σε €90.820 και η επιχορήγηση του Οργανισμού σε 

€31.600, και αφορά στις αποδοχές της μισθοδοσίας των δύο 

εγκεκριμένων υπαλλήλων της Ομοσπονδίας.  

Αναφέρεται ότι ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων που ίσχυε 

μέχρι και το 2014 επέτρεπε, λανθασμένα κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας, μεταφορές μεταξύ των κατηγοριών που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως η υποτιθέμενη 

μεταφορά δηλώθηκε εξαρχής (και όχι μετά την έγκριση του 

προϋπολογισμού) στον προϋπολογισμό που υπέβαλε η Ομοσπονδία, 
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και ο Οργανισμός ενέκρινε τον εν λόγω προϋπολογισμό για λειτουργικά 

ύψους €60.800 που επί της ουσίας κατά το μέγιστο του ποσού αφορούν 

σε μισθούς.  

Το 2015 ο Οδηγός έχει αναθεωρηθεί και απαγορεύει μεταφορές μεταξύ 

των προαναφερόμενων κατηγοριών (λειτουργικά έξοδα – αποδοχές 

εγκεκριμένου προσωπικού) και όπως μας αναφέρθηκε ο Οργανισμός 

θα βεβαιώνεται πριν την έγκριση οποιασδήποτε επιχορήγησης ότι τα 

λειτουργικά έξοδα θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά λειτουργικά έξοδα 

και οι αποδοχές προσωπικού αποκλειστικά αποδοχές.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός με 

απόφασή του, δεν επιτρέπει στις ομοσπονδίες να χρησιμοποιούν από 

μόνες τους ποσά των λειτουργικών τους δαπανών για κάλυψη 

ελλείμματος στο εγκεκριμένο προσωπικό.  Η πιο πάνω πρόνοια τέθηκε 

σε ισχύ από την 1.1.2015.   

- Όσον αφορά στον σχεδιασμό «κίνητρα αθλητών» διαπιστώθηκε από τον 

ελεγκτικό οίκο ότι το ποσό των κινήτρων του 2013, ύψους €18.000, ενώ 

επιχορηγήθηκε από τον Οργανισμό, μέχρι και τον ∆εκέμβριο του 2014 

που είχε γίνει ο έλεγχος από τον ελεγκτικό οίκο δεν είχε καταβληθεί 

στους δικαιούχους αθλητές. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας 

διαπιστώθηκε ότι το ίδιο εξακολουθεί μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου 

μας. Η επιτροπή ελέγχου του Οργανισμού αποφάσισε όπως 

παρακρατηθεί το ποσό των κινήτρων του 2014, ύψους €10.000 μέχρι 

να παραχωρηθούν τα κίνητρα του 2013. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως εάν δεν ικανοποιηθεί ο 

Οργανισμός για τα κίνητρα του 2013, επιπρόσθετα των €10.000 

(κίνητρα 2014) να γίνει και επιπρόσθετη αποκοπή €8.000 από άλλο 

σχεδιασμό ώστε στο σύνολο να «επιστραφούν» οι €18.000 που ενώ 

δοθήκαν για κίνητρα προφανώς ξοδεύτηκαν για άλλο σκοπό, παράτυπα 

από την Ομοσπονδία.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, όσον αφορά 

στα Κίνητρα, η Ομοσπονδία έχει αποστείλει τα στοιχεία στον Οργανισμό 

με επιστολή της ημερ. 8.5.2015 τα οποία θα ελεγχθούν. Σε περίπτωση 
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που δεν ικανοποιούνται οι πρόνοιες του Σχεδιασμού, θα γίνουν οι 

ανάλογες αποκοπές. Το ίδιο ισχύει και για δαπάνες του κεφαλαίου 

∆ιεθνείς Συμμετοχές. 

- ∆ιαπιστώθηκε ότι όσον αφορά στις δαπάνες για «∆ιεθνείς συμμετοχές 

εξωτερικού» δεν υπάρχει η έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

ονομαστικά ανά αθλητή για τις αποστολές που θα συμμετέχουν στον εν 

λόγω σχεδιασμό και συνεπώς δεν διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος 

από τον Οργανισμό ως προς τα άτομα που συμμετέχουν. Παρόλο που 

η Ομοσπονδία στα σχετικά έντυπα αγωνιστικού ελέγχου κάνει αναφορά 

σε απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου εντούτοις δεν την επισυνάπτει.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να φροντίζει όπως λαμβάνει την 

σχετική έγκριση πριν από την επιχορήγηση ποσών για τις εν λόγω 

συμμετοχές. 

- Όσον αφορά στο σχεδιασμό «εξειδικευμένη προετοιμασία» διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπάρχει απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ως προς την συμμετοχή 

των συμμετεχόντων για προετοιμασία και συνεπώς δεν φαίνεται να έγινε και 

ο ανάλογος έλεγχος από τον Οργανισμό ως προς τα άτομα που 

συμμετείχαν. Επίσης ο εν λόγω σχεδιασμός αφορά και σε καταβολή 

οδοιπορικών, ύψους €1.695, στους συμμετέχοντες για τα οποία 

επισυνάπτονται μόνο αποδείξεις είσπραξης χωρίς να φαίνεται ο τρόπος 

υπολογισμού των οδοιπορικών, η απόσταση που διανύθηκε και οι 

ημερομηνίες ταξιδιού. Σημειώνεται ότι για τον εν λόγω σχεδιασμό είχε 

εγκριθεί ποσό ύψους €2.000 για επιχορήγηση το οποίο δόθηκε εξ 

ολοκλήρου από τον Οργανισμό στην προτελευταία δόση της επιχορήγησης 

όπου ο Οργανισμός είχε το έντυπο αγωνιστικού ελέγχου της Ομοσπονδίας 

μαζί με τα αποδεικτικά στα οποία από συνολικό ποσό εξόδου €2.066 που 

δήλωσε η Ομοσπονδία (χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη) οι €1.695 δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Εντούτοις ο Οργανισμός 

προχώρησε στην αδικαιολόγητη καταβολή των €2.000. 

Σύσταση: Τα εν λόγω ποσά (€1.695) θα πρέπει να αποκοπούν από τις 

επιχορηγήσεις του 2015, αν δεν προσκομιστούν επαρκώς τεκμηριωμένα 



47 
 

 

αποδεικτικά, καθώς μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου έχουν ήδη 

καταβληθεί αδικαιολόγητα από τον Οργανισμό προς την Ομοσπονδία. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι διεξάγονται εκ των 

υστέρων έλεγχοι από τον Οργανισμό και όπου οι δαπάνες δεν 

δικαιολογούνται, γίνονται οι ανάλογες αποκοπές. Το ίδιο ισχύει και για την 

Εξειδικευμένη Προετοιμασία, όπου για όσα ποσά δεν αποσταλούν στον 

Οργανισμό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα ποσά θα αποκόπτονται ή 

από την τρέχουσα χορηγία ή από την χορηγία του επόμενου έτους. 

- ∆ιαπιστώθηκε, ότι στον σχεδιασμό «Ομοσπονδιακοί Προπονητές» η τρίτη 

και τελευταία δόση επιχορήγησης που δόθηκε με την προσκόμιση των 

εντύπων αγωνιστικού ελέγχου, για το ποσό των €18.440, δόθηκε χωρίς 

να έχει η Ομοσπονδία επισυνάψει συμβόλαια εργοδότησης των 

προπονητών. Σύμφωνα με τον Οδηγό Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων 

τα συμβόλαια των προπονητών θα πρέπει να αποστέλλονται στον 

Οργανισμό πριν την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης της ετήσιας 

χορηγίας της Ομοσπονδίας πράγμα που δεν έγινε αλλά ούτε και 

ζητήθηκαν από τον Οργανισμό σε αυτή την περίπτωση.  

Σύσταση: Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι πρόνοιες 

του Οδηγού Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων. 

- Ο ελεγκτικός οίκος κατά τον έλεγχο της Ομοσπονδίας για το 2013 

εντόπισε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων αγορών για τις οποίες δεν 

κατέστη δυνατό να εξευρεθούν αποδεικτικά στοιχεία ζήτησης 

προσφορών.   

Σύσταση:  Ως μέτρο παρακολούθησης της λήψης διορθωτικών μέτρων 

από την Ομοσπονδία σε σχέση με την εν λόγω παρατήρηση του 

ελεγκτικού οίκου, η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγηση της ότι 

ο Οργανισμός θα πρέπει να απαιτεί την υποβολή αποδεικτικών 

στοιχείων ότι ζητήθηκαν προσφορές στις περιπτώσεις που το ύψος της 

δαπάνης δικαιολογεί τη ζήτηση προσφορών. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι αναφορικά με τις πιο 

πάνω συστάσεις, ο Οργανισμός θα προβεί σε όλους τους σχετικούς ελέγχους 
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και όπου δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία θα γίνονται 

οι ανάλογες αποκοπές. 

(ii) Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ).  Από τον έλεγχο που 

διεξήγαγε ο ελεγκτικός οίκος στην Ομοσπονδία για το 2012, παρατηρήθηκαν 

μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

- ∆ιαπιστώθηκε, όσον αφορά το προσωπικό της Ομοσπονδίας, ότι δόθηκαν 

επιπρόσθετα ποσά ύψους €1.550 ως υπερωρίες, πριμ ή μπόνους τα οποία 

όμως δεν έχουν καταβληθεί μέσω της διαδικασίας της μισθοδοσίας με 

αποτέλεσμα να μην γίνουν οι απαραίτητες εισφορές στο Τμήμα Φορολογίας 

και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

- Κάποια από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της τεχνικής επιτροπής δεν ήταν 

δεόντως υπογραμμένα, η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε μόνο μια φορά  

και το καταστατικό της Ομοσπονδίας δεν περιλαμβάνει τη συχνότητα των 

συνεδριάσεων των εν λόγω επιτροπών.   

-  Στις καταστάσεις εξόδων/εσόδων δεν δηλώνονται τα έσοδα της 

Ομοσπονδίας. 

- Σε κάποιους λογαριασμούς εσόδων στο γενικό καθολικό της Ομοσπονδίας 

καταχωρούνται και έξοδα και ως εκ τούτου στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις δεν δίνεται ακριβής πληροφόρηση των εσόδων και εξόδων . 

- Η βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων της Ομοσπονδίας δεν 

συνάδει με τη βάση ετοιμασίας των καταστάσεων εσόδων/εξόδων με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμφιλίωση κάποιων εξόδων/εσόδων 

μεταξύ των δύο καταστάσεων. 

- Η Ομοσπονδία διενεργεί πληρωμές σε τρίτους χωρίς να υπάρχουν γραπτές 

συμφωνίες με τους συνεργάτες αυτούς και για τις οποίες δεν εκδίδονται 

σχετικά τιμολόγια από τους συνεργάτες προς την Ομοσπονδία αλλά ούτε και 

αποδείξεις είσπραξης. 

- Για ∆ιεθνείς συμμετοχές σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχε η έγκριση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή αθλητών και ορισμένα ποσά δεν 

έχουν δηλωθεί στην κατάσταση εξόδων/εσόδων που υποβλήθηκε στον 

Οργανισμό. 
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- Για εξειδικευμένη προετοιμασία αθλητών δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός 

της έγκρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή των αθλητών. 

- Για ∆ιεθνείς Αγώνες στην Κύπρο ποσό ύψους €5.687,50 για διαμονή σε 

ξενοδοχείο δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί καθώς δεν υπήρχαν τιμολόγια. 

- Η Ομοσπονδία για το έτος 2012 εργοδότησε συντηρητή γηπέδων με τον 

οποίο όμως δεν συνάφθηκε συμβόλαιο εργοδότησης μεταξύ τους και ο 

οποίος δεν πληρώθηκε μέσω της διαδικασίας μισθοδοσίας και σαν 

αποτέλεσμα δεν έγιναν και οι ανάλογες εισφορές στο Τμήμα Φορολογίας και 

στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον μισθό του. 

- Το Τμήμα Φορολογίας έχει αποστείλει «ειδοποίηση επιβολής φορολογίας» για 

το έτος 2010 λόγω του ότι η Ομοσπονδία δεν έχει παρακρατήσει το σωστό 

φόρο από μέλος του προσωπικού και ο οποίος μέχρι τις 12.6.2013 δεν είχε 

καταβληθεί στο Τμήμα με αποτέλεσμα το ποσό να έχει επιβαρυνθεί με τόκους.  

Για όλα τα πιο πάνω ευρήματα η Ομοσπονδία ανέφερε ότι θα λάβει διορθωτικά 

μέτρα.  

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας για την εν λόγω Ομοσπονδία για 

το έτος 2014, και συγκεκριμένα της τελευταίας δόσης που καταβλήθηκε το 2014 με 

την προσκόμιση των εντύπων αγωνιστικού ελέγχου της Ομοσπονδίας, προέκυψαν 

τα ακόλουθα: 

- Στον σχεδιασμό «αποδοχές εγκεκριμένου προσωπικού» δεν επισυνάφθηκαν τα 

συμβόλαια εργοδότησης του προσωπικού. Παρόλο που έγινε η καταβολή της 

επιχορήγησης σύμφωνα με την εγκριμένη επιχορήγηση από τον Οργανισμό, 

εντούτοις δεν αποστάληκαν προσωπικά συμβόλαια με το προσωπικό της 

Ομοσπονδίας τα οποία να είναι και υπογραμμένα από το προσωπικό. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός πριν την καταβολή επιχορήγησης για μισθοδοσία 

προσωπικού ομοσπονδιών θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν 

προσκομιστεί τα σχετικά συμβόλαια εργοδότησης προσωπικού. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το θέμα των 

συμβολαίων προσωπικού θα διευθετηθεί με βάση τις συστάσεις του 

Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για όλες τις ομοσπονδίες. 
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- Στον σχεδιασμό «∆ιεθνείς Αγώνες στην Κύπρο» δεν επισυνάφθηκε απόφαση 

∆ιοικητικού Συμβουλίου ως προς την συμμετοχή των αθλητών στον υπό 

αναφορά αγώνα του σχεδιασμού.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να φροντίζει όπως λαμβάνει τη σχετική 

απόφαση πριν την επιχορήγηση ποσού για τον πιο πάνω σχεδιασμό. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προχωρεί 

σε έλεγχο μετά την αποδέσμευση των ποσών και σε περίπτωση που δεν 

υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνονται οι ανάλογες αποκοπές. 

Ο Οργανισμός παρόλες τις παρατηρήσεις που αναφέρονται, στον έλεγχο 

που διενήργησε ο Ελεγκτικός Οίκος στην Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, αφού 

κάλεσε την Ομοσπονδία και συζήτησε τα αποτελέσματα του ελέγχου, κρίνει 

ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και για αυτό το 

λόγο είχε εκφράσει προς την Ομοσπονδία την ικανοποίησή του.  Παρόλα 

αυτά οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αναφέρονται, αφορούν καθαρά στους 

τρόπους βελτίωσης της Ομοσπονδίας. 

(γ) Σωματεία. 

(i) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στα σωματεία χορηγία ύψους €2,3 

εκ., σε σύγκριση με €2,8 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα ποσά που εγκρίνονται και 

παραχωρούνται στα σωματεία, υπολογίζονται κυρίως σύμφωνα με την 

αγωνιστική τους αξιολόγηση, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. 

(ii) Ειδική κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.  Μέσω του 

Προϋπολογισμού του Οργανισμού δίνεται επιπρόσθετα των άλλων και ειδική 

κρατική χορηγία προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Πιο κάτω παρουσιάζονται 

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

Έτος  Ποσό € (£) 

2001  2.221.182 (1.300.000) 

2002  1.708.601 (1.000.000) 

2003  1.706.845 (998.972) 

2004  1.708.596 (999.997) 

2005  2.562.902 (1.500.000) 

2006  2.562.902 (1.500.000) 

2007  2.566.063 (1.501.850) 

2008  2.562.902 
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Έτος  Ποσό € (£) 

2009  2.562.902 

2010  2.562.895 

2011  981.802 

2012  599.999 

2013  249.966 

2014      200.000 
 

- Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός στηρίζει το ποδόσφαιρο με διάφορες 

χορηγίες, οι οποίες, μαζί με την ειδική κρατική χορηγία, σύμφωνα με 

καταστάσεις του Οργανισμού, ανέρχονταν συνολικά σε €2.790.711 κατά 

το 2014 (€3.639.250 το 2013) όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 2014 2013 

 € € 

Επιχορήγηση προς ΚΟΠ - ανάπτυξη βάσης 120.000 145.000 

Προσφυγικό και προσφυγόσημο προς προσφυγικά σωματεία 449.344 524.344 

∆όσεις δανείων προσφυγικών σωματείων ΚΟΠ 364.768 364.768 

Χορηγίες σωματείων για διεθνείς συμμετοχές 35.000 147.000 

Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ) 222.894 241.213 

Χορηγία προς σωματεία για ημιεπαγγελματισμό 37.180 47.668 

Σχέδιο ταλέντων ομαδικών αθλημάτων -- -- 

Χορηγία προς σωματεία για φόρο θεάματος -- -- 

Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων* 41.277 467.506 

Συντήρηση/ δημιουργία ποδοσφαιρικών γηπέδων 396.193 638.441 

Χορηγία προς Εθνική Επιτροπή κατά της Βίας 2.303 2.673 

Χορηγίες προς σωματεία της Συνομοσπονδίας Τοπικών 
Ομοσπονδιών Κύπρου (ΣΤΟΚ) και χορηγία προς ΣΤΟΚ 452.170 394.750 

Υποσύνολο 2.121.129 2.973.363 

Ειδική κρατική χορηγία 200.000 249.966 

Αρχή Στοιχημάτων 469.582 415.921 

Σύνολο 2.790.711 3.639.250 

*Αναφέρεται ότι, το κράτος καταβάλλει συνολικά για υπερωρίες σε μέλη της Αστυνομίας για 
αστυνόμευση ποδοσφαιρικών αγώνων, εν  μέρει ποσό, το οποίο για το 2014 ανήλθε σε €747.016 
και εν μέρει παραχωρεί ελεύθερο χρόνο.  

(iii)  Οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς Τμήματα/Υπηρεσίες του 

Κράτους. Μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η 

χορηγία που αναλογούσε σε ποδοσφαιρικά σωματεία που είχαν οφειλές σε 

Τμήματα/Υπηρεσίες του Κράτους, εμβάστηκε απευθείας από τον Οργανισμό 

στα εν λόγω Τμήματα/Υπηρεσίες, για κάλυψη μέρους των οφειλών των 

σωματείων. Συγκεκριμένα, κατά το 2014, καταβλήθηκε ποσό €233.139 στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, €126.634 στο Τμήμα Φορολογίας για Φόρο 
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Εισοδήματος και €51.537 για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σε σύγκριση με 

€413.848, €125.325 και €54.937, αντίστοιχα. 

 Παρατηρήθηκε ότι, με επιστολές του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 

21.5.2014 και 1.12.2014, εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορήγησης και του 

προσφυγόσημου προς τα Προσφυγικά Σωματεία της ΚΟΠ, παρόλο που τα 

πλείστα είχαν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς την αποκοπή οποιουδήποτε ποσού για τις 

οφειλές τους. 

 Σύσταση:  Ο Οργανισμός θα μπορούσε να εισηγείται στο Υπουργείο 

Οικονομικών από ποια Σωματεία να γίνονται αποκοπές ανάλογα με την 

οικονομική τους κατάσταση, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των 

οικονομικών τους, ανεξάρτητα εάν είναι Προσφυγικά Σωματεία ή όχι.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός δεν 

μπορεί να έχει σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης των Σωματείων, 

ιδίως των ποδοσφαιρικών και θα ήταν δύσκολο να προβαίνει σε τέτοιες 

εισηγήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι το 

Κράτος έχει δημιουργήσει μια Επιτροπή Παρακολούθησης των οφειλών των 

ποδοσφαιρικών σωματείων, στην οποία μετέχουν υπηρεσίες του Κράτους και 

η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά στην οποία ο ΚΟΑ δεν είναι 

μέλος. 

(δ) Αθλητικό μητρώο. Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβαίνει 

στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών και τα 

εγγράφει σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

∆ιαπιστώθηκε πως, παρόλο ότι το μητρώο ήταν ενημερωμένο με τις αλλαγές που 

έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία για τις οποίες είχε ενημερωθεί ο 

Οργανισμός, εντούτοις ο Οργανισμός δεν προέβαινε αυτόβουλα σε έλεγχο για να 

διαπιστώσει κατά πόσο τα εγγεγραμμένα σωματεία και οι ομοσπονδίες 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και σε ποια αθλήματα. Κατά το 2013, 

στάλθηκαν επιστολές στις Ομοσπονδίες για να δώσουν πληροφόρηση προς τον 

Οργανισμό ποια σωματεία μέλη τους είναι ενεργά, και μέχρι την ολοκλήρωση του 

ελέγχου ανταποκρίθηκαν 25 Ομοσπονδίες από τις 75 (ή ποσοστό 33%).  
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Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα σωματεία που αδρανοποιούνται δεν διαγράφονται 

από το μητρώο καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία. 

Η νομοθεσία προνοεί επίσης την αναγνώριση αθλητικού σωματείου για 

συγκεκριμένα αθλήματα για σκοπούς απόκτησης του δικαιώματος εγγραφής στην 

αντίστοιχη ομοσπονδία και, ως εκ τούτου, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται και η 

έγκριση πρέπει να παραχωρείται τόσο για το σωματείο αλλά και για κάθε άθλημα 

ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός προέβηκε κατά το έτος 2011 στη 

δημιουργία επιπρόσθετου ειδικού μητρώου των εγγεγραμμένων σωματείων ανά 

άθλημα. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε, το ειδικό μητρώο δημιουργήθηκε από 

τα στοιχεία που υπάρχουν στο αθλητικό μητρώο με μόνη διαφορά ότι η 

ταξινόμηση έγινε κατά άθλημα. ∆ιαπιστώθηκε ότι το ειδικό μητρώο δεν ήταν 

ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία με τις 

οποίες ενημερώθηκε το αθλητικό μητρώο.  

Σύσταση: Η επικαιροποίηση του εν λόγω μητρώου, αλλά και του αθλητικού 

μητρώου πρέπει να είναι συνεχής. Εισηγηθήκαμε όπως τροποποιηθεί η νομοθεσία 

ούτως ώστε να επιτρέπει την διαγραφή σωματείων από το μητρώο. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στη 

διαδικασία διαμόρφωσης/τροποποίησης της νομοθεσίας ούτως ώστε να 

επιτρέπεται η διαγραφή σωματείων από το Μητρώο. 

10. Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων.   

(α)  Ο Οργανισμός, μέχρι και το 2013, κατέβαλλε ετησίως στην Αστυνομία τέλος 

αστυνόμευσης για την κάλυψη μέρους του κόστους υπερωριακής απασχόλησης 

αστυνομικών, για την αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Για το έτος  2013, 

ποσό ύψους €400.000 καταβλήθηκε από τον Οργανισμό στην Αστυνομία για το 

τέλος αστυνόμευσης. Από το 2014, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, 

αρ.76.710 και ημερ. 26.3.2014, το Συμβούλιο απεφάσισε όπως τερματιστεί η 

επιχορήγηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την αστυνόμευση των 

αθλητικών εκδηλώσεων. Εξακολουθεί όμως, στον εγκριμένο Προϋπολογισμό του 

ΚΟΑ του 2014, να υπάρχει πρόνοια για είσπραξη του ποσού που έχει συμφωνηθεί 

με την ΚΟΠ για αστυνόμευση, και καταβολή του στην αστυνομία.   Σημειώνεται ότι, 

το συνολικό χρηματικό κόστος για την υπερωριακή απασχόληση αστυνομικών για 

αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων, για το έτος 2014, ανήλθε στις €747.016 
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και  καταβλήθηκε μέσω του Προϋπολογισμού της Αστυνομίας. Πέραν του πιο πάνω 

χρηματικού ποσού, μέρος της υπερωριακής απασχόλησης αποζημιώνεται με 

παραχώρηση ελεύθερου χρόνου. 

Ο Οργανισμός εισηγήθηκε περί τα τέλη του 2009, όπως εισπράττεται από τα 

εισιτήρια των αγώνων τουλάχιστο ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο για τον σκοπό 

αυτό, εισήγηση με την οποία διαφώνησε η ΚΟΠ.  Ακολούθησαν διάφορες 

συναντήσεις με την ΚΟΠ, και βάσει συμφωνίας που έγινε τελικά τον Ιούλιο,  η 

συνεισφορά της ΚΟΠ για το τέλος αστυνόμευσης, άρχισε από τον Αύγουστο 2010, 

και ισούται με τα δικαιώματα της ΚΟΠ από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τα 

πραγματικά έσοδα που προέκυψαν από τη συνεισφορά της ΚΟΠ για το κόστος 

αστυνόμευσης ανήλθαν στις €41.277 για το έτος 2014, ποσό το οποίο απέχει κατά 

πολύ από το κόστος αστυνόμευσης, αλλά και από τα έσοδα που θα μπορούσε να 

προκύψουν εάν υιοθετείτο η αρχική εισήγηση του Οργανισμού (υπολογίστηκε 

παλαιότερα σε τουλάχιστο €500.000, δεδομένου ότι διατίθενται, σύμφωνα με τον 

Οργανισμό, περίπου 500.000 εισιτήρια ετησίως).  

Aπό την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2014/2015, o Oργανισμός δεν έχει 

εισπράξει κανένα ποσό για τέλος ασφάλειας από την ΚΟΠ, μετά από αντίδραση 

της ΚΟΠ η οποία σε σχετική επιστολή της ημερ. 22.5.2014, προς τον ΚΟΑ, 

αναφέρει ότι ένεκα του ότι ο ΚΟΑ από το 2014 δεν πληρώνει κανένα ποσό για 

αστυνόμευση των αγώνων, θα πρέπει να σταματήσει και η συμβολή της ΚΟΠ για 

αστυνόμευση. Σημειώνεται ότι ο λογιστής του Οργανισμού εξέφρασε την διαφωνία 

του με τις απόψεις της ΚΟΠ για μη καταβολή του εν λόγω τέλους η οποία 

διαφωνία του κοινοποιήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Εντούτοις, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα επί του 

θέματος παρόλο που ο Οργανισμός φαίνεται επί της ουσίας να έχει αποδεκτεί την 

νέα πρακτική της ΚΟΠ ένεκα του γεγονότος ότι από την έναρξη της 

ποδοσφαιρικής περιόδου 2014/2015, δεν έχει ξανά εισπράξει ποσό για τέλος 

ασφάλειας από την ΚΟΠ. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί κάθετα με τις πιο πάνω εξελίξεις, καθώς το κόστος 

αστυνόμευσης επί της ουσίας δεν ήταν ποτέ έξοδο/επιβάρυνση του ΚΟΑ αλλά του 

Κράτους, και εξακολουθεί να καταβάλλεται, από την Αστυνομία επιβαρύνοντας 

αδικαιολόγητα τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την στιγμή που θα έπρεπε/μπορούσε 

να επιβαρύνει αποκλειστικά τα σωματεία και, εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν το 
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καταβάλλουν αποτελεί έμμεση επιπρόσθετη κρατική επιχορήγησή τους που 

επιβαρύνει όλους τους φορολογούμενους πολίτες, ποδοσφαιρόφιλους και μη. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως επανέλθει άμεσα η συνεισφορά της 

ΚΟΠ για αστυνόμευση σε επίπεδα που να συνάδουν με το σχετικό κόστος και 

όπως ο Οργανισμός επιπρόσθετα εξεύρει, σε συνεργασία με την Αστυνομία και 

την ΚΟΠ, αποτελεσματικούς τρόπους προς εξοικονόμηση του κόστους 

αστυνόμευσης το οποίο στο παρόν στάδιο αποτελεί εξολοκλήρου κόστος του 

Κράτους και το οποίο θα έπρεπε να επιβαρύνει αποκλειστικά τα σωματεία της 

ΚΟΠ, ενδεχομένως με σχετική αύξηση/τέλος ασφάλειας για αυτό το σκοπό στις 

τιμές των εισιτήριων.  

Επίσης, θεωρούμε ότι τα έξοδα αστυνόμευσης ύψους πέραν των €740.000 

αποτελούν ουσιαστικά μεγάλη κρατική χορηγία προς την ΚΟΠ, η οποία, 

δεδομένου τούτου, και της όποιας επιπρόσθετης χορηγίας, άμεσης ή έμμεσης, 

λαμβάνει από τον ΚΟΑ και το Κράτος, πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ώστε να 

υπόκειται σε έλεγχο από τον ΚΟΑ, ως θέμα αρχής. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο ΚΟΑ/Κράτος χρειάζεται να τερματίσει οποιαδήποτε 

χορηγία άμεση ή έμμεση (μέσω αστυνόμευσης για παράδειγμα) προς την ΚΟΠ. 

Αναμένουμε όπως ο Οργανισμός ενεργήσει ανάλογα το συντομότερο σε 

συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, ο ΚΟΑ δεν εμπλέκεται με 

οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα αστυνόμευσης και συναφών αυτής εξόδων. 

(β) Επιτηρητές σταδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 18(I) του Περί της Πρόληψης 

και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 

(Ν.48(Ι)/2008), «για την παροχή επαρκών υπηρεσιών ασφαλείας αθλητικού χώρου 

και για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης προσλαμβάνονται επιτηρητές, 

των οποίων η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι 

υποχρεώσεις καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα 

Νόμο. Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, τα προβλεπόμενα στον 

παρόντα Νόμο καθήκοντα και υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται 

από την Αστυνομία.» Σύμφωνα με τους υπό αναφορά Κανονισμούς, (Κ.∆.Π. 

536/2012), οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

28.12.2012, για τα πρώτα τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
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των Κανονισμών, ο Οργανισμός θα καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των 

επιτηρητών και θα παραχωρεί στα σωματεία τη στολή και αναγκαίο εξοπλισμό 

(Κανονισμός 7(3)). Με βάση τον προαναφερόμενο Κανονισμό, ο Οργανισμός 

δαπάνησε κατά το 2014 ποσό ύψους €27.278 (2013: €75.419). 

Αναμένεται ότι με την εφαρμογή του θεσμού θα μειωθεί, τόσο ο αριθμός των 

μελών της Αστυνομίας που θα εργάζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις, όσο και το κόστος 

των υπερωριών της Αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η αμοιβή 

των επιτηρητών θα καταβάλλεται από τα σωματεία των ομάδων. 

(i) Όπως αναφέρθηκε και στην ταυτάριθμη επιστολή μας για το έτος 2013, η 

Επιτροπή Επιτηρητών (Επιτροπή), η οποία συστάθηκε βάσει των περί της 

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

Κανονισμών (Κ.∆.Π. 536/2012) και η οποία κάλεσε την πρώτη της συνεδρία 

στις 23.1.2013, επέλεξε αριθμό εκπαιδευτών τους οποίους πληρώνει ο 

Οργανισμός για την εκπαίδευση των επιτηρητών. Η  αμοιβή των 

εκπαιδευτών καθορίστηκε σε €15/ώρα εκπαίδευσης στα πρακτικά της 8ης 

συνεδρίας της Επιτροπής, ημερ. 2.7.2013 και  στη συνέχεια  (2.12.2013), 

αποφασίστηκε η αύξηση της αμοιβής των εκπαιδευτών από €15 σε €20/ώρα, 

με την οποία όμως,  διαφώνησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (23.12.2013), και 

σχολίασε ότι θεωρούσε αντιδεοντολογικό το γεγονός ότι αρκετά από τα μέλη 

της Επιτροπής είναι και εκπαιδευτές και ουσιαστικά αποφάσισαν να δώσουν 

αύξηση στον εαυτό τους.  

Σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού στην επιστολή μας για τον 

έλεγχο του 2013, παρόλο που αυτός επαναβεβαίωσε τη διαφωνία του για την 

αύξηση της αμοιβής των εκπαιδευτών (πρακτικά ημερ. 6.6.2014) ταυτόχρονα 

θεωρεί ότι η Επιτροπή κέκτηται εξουσίας απευθείας από τον Νόμο και δεν 

του μένει επιλογή από το να εγκρίνει την εν λόγω αύξηση. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι από τη στιγμή που ο Οργανισμός 

καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών τότε έχει δικαίωμα στο 

κατά πόσο θα εγκριθεί οποιαδήποτε αύξηση στην αμοιβή των εκπαιδευτών.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι η Επιτροπή αναθεώρησε 

την αντιμισθία από €15 ανά ώρα σε €20 ανά ώρα, γιατί δεν γνώριζε εξ 
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΄αρχής ότι θα γίνονται αποκοπές με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό να 

ανέρχεται τελικά στα €10 ανά ώρα.  

(ii) Χρησιμοποίηση ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 

επιτηρητών. ∆ιαφάνηκε μέσα από τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ημερ. 26.8.2014, ότι σωματεία ή στάδια χρησιμοποιούν άτομα ως επιτηρητές, 

τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο επιτηρητών.  

Σύμφωνα με τα πρακτικά της 51ης συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ημερ. 16.9.2014, ο αρμόδιος Λειτουργός του Οργανισμού, ανέφερε ότι η 

Επιτροπή Επιτηρητών συζήτησε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε όπως 

καταγραφούν διαδικασίες ώστε να πραγματοποιούνται επισκέψεις στα 

γήπεδα για έλεγχο στο κατά πόσο τα σωματεία συμμορφώνονται με την 

κείμενη νομοθεσία.  

Σύσταση: Επειδή τόσο το θέμα της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας όσο 

και το γεγονός ότι ο Οργανισμός διαθέτει ποσά για την εκπαίδευση των 

επιτηρητών είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα του Οργανισμού, οι επιτόπιοι 

έλεγχοι επιβάλλονται και πρέπει να εξευρεθούν τρόποι εφαρμογής τους, 

καθώς και αποτρεπτικές ποινές που χρειάζονται να επιβάλλονται.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το θέμα τέθηκε σε 

συνεδρία της Επιτροπής Επιτηρητών, παρουσία και του αρμόδιου 

Υπουργού, ο οποίος ανέφερε ότι τους εν λόγω ελέγχους θα πρέπει να 

διενεργεί η Αστυνομία.  

11. Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης.  

(α) Παρακολούθηση αθλητών.  Το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης 

(ΣΕΑ) εφαρμόστηκε τον Ιούλιο 1991 και είχε ως σκοπό όπως οι αθλητές οι οποίοι 

«με τις νίκες τους προάγουν τον αθλητισμό και προβάλλουν την Κύπρο στο 

εξωτερικό, αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα...». Οι αθλητές τοποθετούνταν 

σε ανάλογη μισθολογική κλίμακα και πληρώνονταν από τον Οργανισμό, μέσω της 

οικείας ομοσπονδίας, ανάλογα με τους αγώνες και τη θέση που εξασφάλιζαν. Οι 

αθλητές θεωρούνταν «ελεύθεροι τακτικής υπηρεσίας» όσο χρονικό διάστημα 

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

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

λειτούργησε Σχέδιο Υψηλών Παροχών.  Σήμερα υπάρχουν 22 αθλητές ενταγμένοι 
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στο ΣΕΑ (2 ενταγμένοι είχαν αποχωρήσει από το ΣΕΑ σε προηγούμενα έτη και 

εργοδοτούνται από τον Οργανισμό). 

Όπως αναφέρθηκε στην  επιστολή μας, ημερ. 23.5.2011, ο Οργανισμός, αλλά και 

κάποιες ομοσπονδίες, δεν ήταν ενήμεροι για το καθεστώς απασχόλησης του κάθε 

ενταγμένου αθλητή.  

Ενώ σκοπός του ΣΕΑ είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών και 

προνοεί με σαφήνεια ότι «οι επωφελούμενοι από το Σχέδιο, μετά το πέρας της 

αθλητικής τους καριέρας, τοποθετούνται σε υπηρεσία σε θέση που θα κρίνει ο 

ΚΟΑ σε συνεργασία με την ομοσπονδία, έχουσα σχέση με την επαγγελματική 

κατάρτιση τους, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ορισμένοι αθλητές οι οποίοι, ενώ το 

«ελεύθερο τακτικής υπηρεσίας» τους είχε τερματιστεί, δεν απασχολούνται πλήρως 

ή καθόλου, ενώ αμείβονται κανονικά. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο 

Οργανισμός κατά καιρούς, το πρόβλημα της πλήρους απασχόλησης όλων των 

ενταγμένων αθλητών, δεν έχει επιλυθεί ακόμη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) και στη 

Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) η οποία επιβεβαιώνει με επιστολή της 

προς το ΥΠΠ ημερ. 30.1.2015, ότι συγκεκριμένος πρώην αθλητής δεν 

απασχολείται πουθενά, και όμως εξακολουθεί να αμείβεται. 

Σημειώνεται ότι το ΥΠΠ, με επιστολή του, ημερ. 15.1.2015, προς τους Προέδρους 

αθλητικών ομοσπονδιών, μέσω του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή του 

Οργανισμού, τους ζήτησε να πληροφορήσουν την Ομάδα Εργασίας (βλέπε 

παράγραφο (β) πιο κάτω) κατά πόσο (i) οι τοποθετημένοι μέσω του ΣΕΑ αθλητές 

στην κάθε Ομοσπονδία απασχολούνται με πλήρες ωράριο, πώς ελέγχονται για την 

τήρηση του ωραρίου και εάν αξιολογούνται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων 

τους, και (ii) η ανάγκη για την τοποθέτηση των εν λόγω αθλητών στην 

Ομοσπονδία τους εξακολουθεί να υπάρχει. Ακολούθως, ο Οργανισμός με 

επιστολή του προς τις Ομοσπονδίες ΣΚΟΚ, ΚΟΕΑΣ, ΚΟΕΚ, ΚΙΟ και ΠΕΟΤΤ, 

ημερ. 16.1.2015, κοινοποίησε την προαναφερόμενη επιστολή του ΥΠΠ. 

Από τις απαντήσεις των πέντε προαναφερόμενων ομοσπονδιών, διαπιστώθηκε 

και πάλι ότι οι ομοσπονδίες εξακολουθούν να μην είναι ενήμερες για το καθεστώς 

απασχόλησης κάποιων ενταγμένων αθλητών.  
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Σύσταση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα προσπάθεια για θεσμοθέτηση νέου 

αναθεωρημένου σχεδίου, η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι είναι απαράδεκτο να 

αμείβονται άτομα χωρίς να καλύπτουν πλήρες ωράριο ή και ακόμα χωρίς να 

απασχολούνται καθόλου και παρακαλούμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για 

όλες τις σχετικές περιπτώσεις.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης 

εργοδότηση των ενταγμένων αθλητών, όπως προνοεί το Σχέδιο, τότε θα πρέπει 

να τερματιστεί η αμοιβή όσων δεν μπορούν να απασχοληθούν. 

(β) Νέες εντάξεις στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης.  Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ΣΕΑ καταργήθηκε το 2003 και στη θέση του 

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

προπονητές λαμβάνουν για την επιτυχία τους ένα εφάπαξ χαριστικό ποσό. 

Ακολούθως, και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2009, το Σχέδιο Υψηλών Παροχών 

μετονομάστηκε σε Σχέδιο Χαριστικών Παροχών, με μειωμένα τα ποσά παροχών.  

Στο Σχέδιο Χαριστικών Παροχών συμπεριλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την 

οποία «τυχόν επαγγελματική αποκατάσταση αθλητών παρέχεται με ειδική 

απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αφού εξεταστούν όλα τα 

δεδομένα που θα παρουσιάζονται ενώπιον του», χωρίς, ωστόσο, να έχει ληφθεί 

απόφαση για επαναδραστηριοποίηση του ΣΕΑ.  Ως αποτέλεσμα αυτής της 

δυνατότητας, αθλητές απολαμβάνουν τόσο τις χαριστικές αποδοχές όσο και τη 

μακροχρόνια αμοιβή τους μέσω του  ΣΕΑ. 

Σημειώνεται ότι μετά το 2003, έχουν ενταχθεί στο ΣΕΑ ακόμα πέντε αθλητές, ενώ 

κατά το 2013 και 2014 δεν έγινε καμία ένταξη. 

Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αναθεωρημένο σχέδιο, ο Οργανισμός δεν 

προτίθεται να προχωρήσει σε καμία νέα ένταξη.  

Επίσης, ο Οργανισμός δεν θα προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ενέργειες αφορούν 

σε αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ. 

(γ) Θεσμοθέτηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου. Προς επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν από το ΣΕΑ,  το Υπουργικό Συμβούλιο με 

Απόφασή του με αρ. 77.613, ημερ. 30.9.2014, αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής, 

με σκοπό τη διενέργεια μελέτης και υποβολή, μέχρι το τέλος του 2014, 

συγκεκριμένων προτάσεων για να τεθεί το ΣΕΑ του Οργανισμού σε νέα 

ορθολογιστική βάση, με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός νέου αναθεωρημένου σχεδίου. 
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Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη 

από εκπροσώπους του ΥΠΠ, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής 

Υπηρεσίας και του Οργανισμού. 

Όπως πληροφορηθήκαμε,  η εν λόγω Ομάδα Εργασίας, μετά από συνεδρίες των 

μελών, ετοίμασε προσχέδιο για το θέμα της θεσμοθέτησης ενός νέου 

αναθεωρημένου σχεδίου το οποίο σύντομα θα είναι έτοιμο για να υποβληθεί στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καθώς επίσης και στις διευθύνσεις των 

άλλων μελών, για έγκριση. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η μελέτη της Ομάδας 

Εργασίας έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη παρουσιαστεί στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

του Οργανισμού, το οποίο συμφώνησε με το περιεχόμενό της, και θα αποσταλεί 

στον αρμόδιο Υπουργό για τα περαιτέρω.  

(δ) Ποσά που παραχωρούνται σε ενταγμένους στο ΣΕΑ εν ενεργεία αθλητές. 

Οι ενταγμένοι στο ΣΕΑ εν ενεργεία αθλητές λαμβάνουν από τον Οργανισμό 

χρηματικά ποσά για την προετοιμασία τους καθώς επίσης και χαριστικές παροχές 

ανάλογα με τις αθλητικές τους επιτυχίες, επιπρόσθετα του μισθού τους ως «ελεύθεροι 

τακτικής υπηρεσίας». Κάποιοι από αυτούς,  επιπρόσθετα των πιο πάνω ποσών, 

λαμβάνουν ποσά και από άλλες πηγές π.χ. από τον Οργανισμό Προγνωστικών 

Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ) και διαφημίσεις.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε να απαιτείται από τον Οργανισμό όπως οι 

αθλητές στους οποίους παραχωρεί χορηγία δηλώνουν τις χορηγίες που 

λαμβάνουν από άλλες πηγές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός θα εξετάσει την 

εισήγηση της Υπηρεσίας μας ώστε οι αθλητές να δηλώνουν τις χορηγίες που 

λαμβάνουν από άλλες πηγές. 

(ε) Χαριστικές παροχές (πριμ) για ψηλές αθλητικές επιδόσεις αρτιμελών 

αθλητών. Οι πιο πάνω χαριστικές παροχές, τις οποίες παραχωρεί ο Οργανισμός 

σε αθλητές με ψηλές αθλητικές επιδόσεις, αναθεωρήθηκαν με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 25.11.2014, με ισχύ από 1.1.2015. 

Συγκρίνοντας τις χαριστικές παροχές πριν και μετά την αναθεώρηση 

διαπιστώθηκαν κάποιες αυξομειώσεις στις υφιστάμενες χαριστικές παροχές καθώς 
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επίσης και κάποιες επεκτάσεις ή αφαιρέσεις στις θέσεις για τις οποίες δίνονται  οι 

εν λόγω παροχές.  

Συγκεκριμένα όπως πληροφορηθήκαμε, οι αυξομειώσεις στις χαριστικές παροχές 

των Παγκόσμιων, Πανευρωπαϊκών, Κοινοπολιτειακών και Μεσογειακών, έγιναν 

για να αντιμετωπιστεί η ανομοιομορφία που υπήρχε μεταξύ τους με βάση τη 

δυσκολία των αγώνων.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε 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.  Αναμένουμε επίσης συγκεκριμένη ενημέρωση αναφορικά με τον 

τρόπο/βάση που χρησιμοποιήθηκε για την αναθεώρηση των παροχών από 

1.1.2015.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο Οργανισμός προσπάθησε 

να ενημερωθεί για το τι γίνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό δεν 

κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα και θα συνεχιστεί η προσπάθεια ούτως ώστε η 

έρευνα να τελεσφορήσει. Μας ενημέρωσε επίσης ότι η αναθεώρηση των παροχών 

έγινε κατόπιν συσκέψεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα 

Αγωνιστικού Αθλητισμού αλλά και την Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης, που 

απαρτίζονται από τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν την ανάλογη αθλητική τεχνογνωσία, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο, αλλά και το 

βαθμό δυσκολίας της κάθε διοργάνωσης ξεχωριστά.  

12. ∆ημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων.   

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2014 για 

τα επιχορηγούμενα έργα του Κεφαλαίου «∆ημιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών 

Χώρων» ήταν €2.082.248 και αναθεωρήθηκε σε €2.270.532. Μετά την έγκριση του 

τροποιητικού προϋπολογισμού ο οποίος εκκρεμεί, το ποσό αναμένεται να ανέλθει 

σε €2.156.532. Η δαπάνη ανήλθε σε €2.123.519.  

Από το πιο πάνω αναθεωρημένο ποσό, ποσά ύψους €6.510 (2013: €18.641) και 

€128.100 (2013: €396.318) προϋπολογίστηκαν για τα Μικρά Αναπτυξιακά Έργα 

και τον Κοινωνικό Αθλητισμό, αντίστοιχα. Η δαπάνη τους ανήλθε σε €6.479 ή 

0,5% και σε €128.048 ή 0,04%, αντίστοιχα. Επίσης, προϋπολογίστηκε ποσό 

€549.688 για αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων έργων με δήμους και κοινότητες και 
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αθλητικούς φορείς, και αναθεωρήθηκε σε €517.002 από το οποίο δαπανήθηκε 

ποσό €517.001.  

(β)  Άδειες οικοδομής αθλητικών χώρων. 

(i) Ιδιόκτητοι χώροι. Σύμφωνα με την έκθεση συμμόρφωσης με τις 

συστάσεις/εισηγήσεις στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας του 2013, ο 

μοναδικός ιδιόκτητος αθλητικός χώρος  που δεν διαθέτει Άδεια Οικοδομής, 

είναι τα βοηθητικά γήπεδα Μακαρίου Σταδίου για τα οποία έγιναν ενέργειες 

εκ μέρους του Οργανισμού, για έκδοση της εν λόγω άδειας με απευθείας 

ανάθεση σε συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο. Όπως έχουμε πληροφορηθεί 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, έχει εκδοθεί Πολεοδομική Άδεια 

και εκκρεμεί η έκδοση Άδειας Οικοδομής. 

Στην πιο πάνω έκθεση συμμόρφωσης, αναφέρεται επίσης ότι το Ιστιοπλοϊκό 

Κέντρο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού και το Κλειστό Κολυμβητήριο 

Λεμεσού είναι στη διαδικασία έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας, δηλαδή 

συμπεραίνεται ότι εκκρεμεί και στους χώρους αυτούς η έκδοση Άδειας 

Οικοδομής, η οποία εκδίδεται μετά την Πολεοδομική Άδεια. Όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, κάποιοι χώροι είχαν αρχική Άδεια Οικοδομής και η ανάγκη 

για νέα άδεια προέκυψε από ανακατασκευές/προσθήκες που έγιναν ή που 

προτίθενται να γίνουν.  Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με 

τους ιδιόκτητους χώρους για τους οποίους δεν έχει εξασφαλιστεί Άδεια 

Οικοδομής μετά από τις ανακατασκευές/προσθήκες που έγιναν μετά από την 

έκδοση αρχικής Άδειας Οικοδομής. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, υποβλήθηκε αίτηση 

για έκδοση Άδειας Οικοδομής.  

(ii) Μη ιδιόκτητοι χώροι. Οι πιο κάτω μη ιδιόκτητοι χώροι δεν διαθέτουν άδεια 

οικοδομής: 

- Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος 

- Βοηθητικά γήπεδα Ομόνοιας  

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισμού για τους λογαριασμούς του 2013, 

αναφέρεται ότι η εξασφάλιση αδειοδοτήσεων αφορά τους ιδιοκτήτες των 

αθλητικών χώρων και ότι ο Οργανισμός αποστέλλει επιστολές προς τους 

ιδιοκτήτες για συμμόρφωση με τις νομοθεσίες. Αναφέρεται επίσης ότι ο 
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Οργανισμός θα εξετάσει κατά πόσον μπορεί να επιβάλει κυρώσεις με βάση 

τη νομοθεσία του ΚΟΑ για σκοπούς αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του 

προβλήματος. 

(iii) Άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο ΚΟΑ 

εγκρίνει τους αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται πάσης φύσεως 

εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η 

εξέταση εάν άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι διαθέτουν άδειες οικοδομής.  

Σύσταση: Τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι ο Οργανισμός ασκεί έλεγχο ως 

προς την έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής που αποτελεί 

προϋπόθεση για να δοθεί επιχορήγηση από τον Οργανισμό, οι χώροι που 

επιχορηγήθηκαν είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι διαθέτουν τις πιο πάνω 

άδειες, εξακολουθεί  όμως να μην είναι ενήμερος ο Οργανισμός κατά πόσο οι 

αθλητικοί χώροι που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση διαθέτουν τις άδειες αυτές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, εκτός από την 

πρόνοια στην πιο πάνω Νομοθεσία του ΚΟΑ, ο Περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (Ν. 

48(Ι)/2008), όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2014, ρητά προνοεί και συστήνει 

Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων η οποία έχει καθήκον και εξουσία να εξετάζει και 

να αδειοδοτεί τη λειτουργία αθλητικών χώρων και να εκδίδει πιστοποιητικά 

ασφαλείας για τους χώρους. 

(γ)  Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης. Την 1.8.2011 τέθηκε σε ισχύ η 

εφαρμογή της πρόνοιας του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας 

στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008. Σύμφωνα με την πρόνοια αυτή, μέχρι 

την 1.8.2011, έπρεπε, μεταξύ άλλων, τα γήπεδα Α΄ κατηγορίας να διαθέτουν 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. 

Σε όλα τα στάδια Α΄ κατηγορίας εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν κλειστά 

κυκλώματα παρακολούθησης. 

Επίσης, για τις κλειστές αίθουσες, στον πιο πάνω αναφερόμενο Νόμο του 2008, 

προνοείτο όπως το σύστημα τοποθετηθεί στις αίθουσες που διαθέτουν 

περισσότερες από 2.000 θέσεις.  

Λόγω, όμως, της άσχημης οικονομικής κατάστασης, μετά από αίτημα του 

Οργανισμού, αναστάληκε η εφαρμογή  του Νόμου από την Βουλή των 
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Αντιπροσώπων, μέχρι τον Μάιο του 2014. Όπως έχει πληροφορήσει την Υπηρεσία 

μας ο Οργανισμός, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για προκήρυξη προσφορών για 

τοποθέτηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός έπρεπε να μεριμνήσει ώστε η διαδικασία προκήρυξης 

προσφορών να αρχίσει έγκαιρα, ούτως ώστε να τοποθετηθεί το σύστημα πριν τον 

Μάιο 2014. 

Τον Μάρτιο του 2013 υπήρξε μείωση των δαπανών και ως εκ τούτου δεν προχώρησε 

η υλοποίηση του έργου. Περαιτέρω το εν λόγω εγχείρημα εντάσσεται στην εφαρμογή 

του σχετικού Νόμου στην ολότητά του, δηλαδή στην τοποθέτηση και άλλων 

συστημάτων, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει με την προκήρυξη σχετικής προσφοράς για 

τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προνοούνται από την νομοθεσία.   

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

Αθλητισμού Νόμους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(2)(ε), το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο  κέκτηται αρμοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα 

αθλητικά και γυμναστικά προς χρήση από το κοινό». 

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες επιστολές μας, τα μέχρι σήμερα 

ποσά που διατίθενται για τη δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων, είτε είναι 

ιδιόκτητα είτε είναι επιχορηγημένα, αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε έργα για το τον 

σωματειακό αθλητισμό ή τον υψηλό αθλητισμό που χρησιμοποιούνται από 

ομάδες, σωματεία ή/και αθλητές, δηλαδή για έργα αγωνιστικού αθλητισμού. 

Αναμένεται ότι στο νέο έγγραφο για τον  τριετή στρατηγικό σχεδιασμό 2016-2018 

που ετοιμάζεται, θα διαμορφωθεί και πάλι στρατηγικός στόχος για την «ανάπτυξη 

διευρυμένων αθλητικών προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με στόχο την 

υγεία των πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο», με βάση τα σημερινά 

οικονομικά δεδομένα. 

Τα έργα που ανεγείρει ο ΚΟΑ, αναμενόταν ότι θα συνέβαλλαν στην αναβάθμιση 

του μαζικού αθλητισμού, όπως το ΓΣΟ, του οποίου το κόστος ανέγερσης ανήλθε 

σε €4,63 εκ. περίπου. Παρά το μεγάλο κόστος του, η συμβολή στο σκοπό αυτό 

είναι ελάχιστη αφού όπως φαίνεται, λόγω του καθεστώτος (δηλ. για υπενοικίαση 

και χρήση του χώρου και από το ΤΕΠΑΚ) που έχει αποφασιστεί, χρησιμοποιείται 

πολύ λίγο από το κοινό. 
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Στην απαντητική του επιστολή, ο Οργανισμός ανέφερε ότι τα έργα έχουν μειωθεί 

σημαντικά λόγω των περιορισμένων προϋπολογισμών και ότι η ανάπτυξη των 

έργων εξαρτάται από την βούληση και προθυμία των φορέων που θα τις 

υλοποιήσουν και ότι για κάποιους χώρους όπως ο ΓΣΟ, ο Οργανισμός θα 

επανεξετάσει τρόπους χρήσης των χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση τους στον 

τομέα του μαζικού αθλητισμού. 

Σύσταση: Μέσα στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση νέου εγγράφου για τον 

στρατηγικό σχεδιασμό 2016-2018, αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα  αξιολογήσει 

τους στρατηγικούς του στόχους σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να επανεξετάσει 

τρόπους χρήσης κάποιων χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση τους στον τομέα του 

μαζικού αθλητισμού. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, μετά την ανάπτυξη του 

Προγράμματος για τον εν λόγω αθλητισμό, υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για 

χρήση των κατάλληλων αθλητικών χώρων για τη διεξαγωγή του. Γι’ αυτό και το 

ΑΓΟ κάνει χρήση υφιστάμενων υποδομών, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει της 

μεγάλης ζήτησης για χώρους.  

(ε) ∆ιαχείριση. Για τη χρήση του ΓΣΟ, που αναφέρεται πιο πάνω, το ΤΕΠΑΚ 

καταβάλλει ποσό €60.000 συν ΦΠΑ ετησίως προς τον ∆ήμο Λεμεσού, ο οποίος, με 

βάση συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης, που υπογράφηκε στις 29.7.2009 

μεταξύ του Οργανισμού και του ∆ήμου, έπρεπε να καταβάλλει στον Οργανισμό 

€30.000 συν ΦΠΑ ετησίως. Στη συνέχεια, με βάση άλλη συμφωνία που υπογράφηκε 

στις 29.7.2009 μεταξύ των πιο πάνω συμβαλλόμενων μερών, ο Οργανισμός θα 

παρείχε οικονομική βοήθεια ή/και χορηγία στον ∆ήμο €34.500 ή/και το ποσό και το 

ΦΠΑ που θα καταβάλλει ο ∆ήμος στον Οργανισμό με βάση τη συμφωνία για 

παραχώρηση άδειας χρήσης. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο ∆ήμος δεν κατέβαλε, 

αλλά ούτε και εισέπραξε οποιοδήποτε ποσό στον/από τον Οργανισμό. 

Ο Οργανισμός έκανε χρήση της πρόνοιας αρ. 3 της μεταξύ του Οργανισμού και 

του ∆ήμου Λεμεσού πιο πάνω συμφωνίας για παραχώρηση άδειας χρήσης, ημερ. 

29.7.2009, σύμφωνα με την οποία «Η παραχώρηση της άδειας χρήσης, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης είναι δια περίοδο έξι χρόνων η οποία θα 

παρατείνεται αυτόματα με τους ίδιους όρους ακριβώς για περαιτέρω  περιόδους 

έξι χρόνων κάθε φορά εφόσον δεν τερματίζεται από οποιοδήποτε από τα μέρη με 
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γραπτή ειδοποίηση έξη μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου», και με επιστολή 

του ημερ. 9.1.2015, ενημέρωσε τον ∆ήμο Λεμεσού ότι δεν επιθυμεί την αυτόματη 

παράταση της συμφωνίας και την τερματίζει στη λήξη της, ήτοι την 28η Ιουλίου 

2015. Με την επιστολή του ημερ. 27.1.2015, ο ∆ήμος Λεμεσού ανέφερε ότι έχει 

δεσμεύσεις έναντι τρίτων και ο τερματισμός της συμφωνίας είναι ενδεχόμενο να 

δημιουργήσει αξιώσεις για αποζημιώσεις, τις οποίες έχει πρόθεση να διεκδικήσει.  

Σημειώνεται ότι στις 10.4.2014 στάλθηκε επιστολή από το ΤΕΠΑΚ, στην οποία 

αναφέρεται το ενδιαφέρον του να αναλάβει τη διαχείριση όλου του χώρου του 

Φυτίδειου και να εγκαταστήσει εκεί τις βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις του, οι 

οποίες πέραν από την χρήση των φοιτητών θα είναι ανοικτές για το κοινό σε ώρες 

που θα καθορίζονται από τον Οργανισμό και το ΤΕΠΑΚ. Μέχρι το τέλος του 

ελέγχου η πιο πάνω επιστολή δεν απαντήθηκε γιατί αναμένεται η εξέταση του 

θέματος από τους Νομικούς Συμβούλους του Οργανισμού και του ∆ήμου. Μέχρι το 

τέλος του ελέγχου δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη. Η Υπηρεσία μας ζήτησε 

ενημέρωση για τυχόν εξελίξεις. 

Σύσταση:  Ενόψει του γεγονότος ότι πλησιάζει η λήξη της συμφωνίας με τον ∆ήμο 

Λεμεσού, θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο νομικές συμβουλές και να 

παρθούν αποφάσεις άμεσα ως προς την διαχείριση του ΓΣΟ. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τον ∆ήμαρχο Λεμεσού για συζήτηση 

του θέματος και εντός των ημερών θα  παρθούν τελικές αποφάσεις. 

(στ) Κριτήρια επιχορήγησης.   

Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και για το σωματείο 

του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας 

μας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει επιχορήγηση συνολικού ύψους €13,3 

εκ. για το γήπεδο των σωματείων ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και επιχορήγηση ύψους €8,5 εκ. 

για το γήπεδο του σωματείου του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Στον Προϋπολογισμό του 2014 τα πιο πάνω έργα περιλήφθηκαν κάτω από την 

κατηγορία «∆ημιουργία και Βελτιώσεις – Νέα έργα με δανειοδότηση» με συμβολική 

πρόνοια €10 με σημείωση δίπλα για το αναμενόμενο κόστος του έργου και τον 

χρόνο έναρξης του έργου. Για το γήπεδο ΑΕΛ – ΑΡΗ το κόστος είναι €13,3 εκ., 

ενώ για το γήπεδο ΑΠΟΛΛΩΝΑ το κόστος είναι €8,5 εκ.. Επιπρόσθετα, υπάρχει 
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γενική σημείωση για όλα τα έργα της κατηγορίας αυτής ότι η διαδικασία για την 

κατασκευή τους δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού. Στον Προϋπολογισμό του 

2015, υπάρχει πρόνοια €10 για ένα κοινό γήπεδο ΑΕΛ-ΑΡΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΑ, με 

σημείωση ότι το αναμενόμενο κόστος είναι €17 εκ. 

Το θέμα απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρία του 

ημερ. 23.12.2013, κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι «θα επιχορηγήσει το 

συνολικό κόστος κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό». Η Υπηρεσία 

μας έχει διαπιστώσει ότι δεν αναφέρεται με σαφήνεια ότι το ποσοστό 

χρηματοδότησης του Οργανισμού, θα υπολογιστεί στη βάση των επιλέξιμων 

δαπανών που καθορίζονται στα κριτήρια του Οργανισμού και δεν αναφέρεται το 

ποσό που θα συνεισφέρουν τα Σωματεία από ίδιους πόρους για την ανέγερση του 

γηπέδου. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια του 

Οργανισμού, όπως αναθεωρήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 10.9.2013, 

τα ποδοσφαιρικά γήπεδα Α΄ κατηγορίας στα οποία συμμετέχουν 3 φορείς 

επιχορηγούνται με 85% επί των επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στα 

κριτήρια του Οργανισμού, η απόφαση που λήφθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

ημερ. 23.12.2013, ήταν για επιχορήγηση του συνολικού κόστους του έργου, 

απόφαση η οποία είναι εκτός των εγκεκριμένων κριτηρίων. Η Υπηρεσία μας 

θεωρεί ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει γραπτώς στα τρία 

Σωματεία ότι σε περίπτωση που ο Οργανισμός θα επιχορηγήσει το έργο, η 

επιχορήγηση θα αφορά μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις επιλέξιμες 

δαπάνες και δεν συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενη ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, 

την οποία συμπεριέλαβαν αρχικά στο ποσό της επιχορήγησης του Οργανισμού 

του γηπέδου τα τρία Σωματεία.  

Όπως αναφέρεται στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ημερ. 

19.5.2014, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στο Προεδρικό 

Μέγαρο με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας με θέμα την δημιουργία νέου σταδίου στη 

Λεμεσό, το νέο στάδιο θα ανεγερθεί στο Κολόσσι, θα είναι αξίας €15 εκ. και 

χωρητικότητας 12.000 θεατών και θα αγωνίζονται οι τρεις ομάδες της Λεμεσού 

ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΕΛ και ΑΡΗΣ. Αναφορικά με την πιο πάνω συνάντηση, η Υπηρεσία 

μας έχει διαπιστώσει και πάλι ότι δεν αναφέρεται το ποσό που θα συνεισφέρουν 

τα Σωματεία από ίδιους πόρους για την ανέγερση του γηπέδου. 
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Όπως αναφέρεται σε πρακτικά συνάντησης των εκπροσώπων των τριών 

Σωματείων με εκπροσώπους του Οργανισμού οι οποίοι είναι μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, διενεργείται μελέτη βιωσιμότητας και εκκρεμούν οι παρατηρήσεις επί 

του τελικού προσχεδίου. Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τα 

αποτελέσματα της μελέτης.  

Παρατηρήθηκε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή των τεχνικών υπηρεσιών του 

Οργανισμού στις διάφορες συναντήσεις που γίνονται σχετικά με το πιο πάνω 

θέμα. Η Υπηρεσία μας εκφράζει τις ανησυχίες της καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες θα 

έπρεπε να ήταν αναμεμιγμένες σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου για 

έγκαιρο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαδικασιών, από το στάδιο των 

σχεδίων, μέχρι και τον έλεγχο των πιστοποιητικών που υποβάλλονται για 

πληρωμή στο στάδιο της κατασκευής. 

∆εδομένου ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, η κρατική χορηγία προς τον 

Οργανισμό είναι μειωμένη, θεωρούμε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση 

του ημερ. 10.9.2013, με την οποία διαφοροποίησε προς τα πάνω τα ποσοστά 

επιχορήγησης επί των επιλέξιμων δαπανών, δεσμεύει το Κράτος με πρόσθετα 

ποσά ως προς το ύψος της επιχορήγησης, καθώς και τους επόμενους κρατικούς 

Προϋπολογισμούς για τον Οργανισμό. Σημειώνεται ότι η ανάληψη δεσμεύσεων, η 

διευθέτηση των οποίων απαιτεί πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό πέραν του 

τρέχοντος οικονομικού έτους ή από προϋπολογισμό σε μεταγενέστερο οικονομικό 

έτος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών είναι 

παράνομη αφού παραβιάζει τις πρόνοιες του περί της ∆ημοσιονομικής Ευθύνης 

και του ∆ημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014). 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε πληροφόρηση για τα πιο πάνω και τυχόν νέες εξελίξεις. 

Σύσταση: Στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται αναφορά 

ότι σύμφωνα με τα κριτήρια, η συνεισφορά του Οργανισμού θα είναι 85% για τις 

επιλέξιμες δαπάνες και το υπόλοιπο 15% θα βαρύνει τα Σωματεία. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, για το θέμα έχουν παρθεί 

αποφάσεις πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο. Παραμένουν σε εκκρεμότητα 

συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στον καθορισμό της πολιτικής αυτής και στον 

καλύτερο τρόπο εφαρμογής της. 
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13. ∆ιαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)  Αποτελέσματα διαχείρισης. 

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

Οι ακόλουθες παράγραφοι για τα έσοδα και έξοδα είναι σχετικές: 
 

 2014 
2013 (Αναθεωρημένο σύμφωνα με τα 

final f/s) 
 Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα Έσοδα  Έξοδα Έλλειμμα 

 € € € € € € 
Ιδιόκτητοι 657.618 3.738.182 (3.080.564) 582.761 4.059.673 (3.476.912)
Μη Ιδιόκτητοι   
Κολυμβητήριο Λ/σίας  5.778 607.693 (601.915) 5.625 625.902 (620.277)
Κοινοτικό Κέντρο 
Λ/κας 

15.858 71.951 (56.093) 14.991 71.702 (56.711)

Κολυμβητήριο Λ/κας 12.046 177.257 (165.211) - 39.679 (39.679)
Σύνολο μη 
ιδιόκτητων 33.682 856.901 (823.219) 20.616 737.283 (716.667)
Σύνολο 691.300 4.595.083 (3.903.783) 603.377 4.796.956 (4.193.579)

 

Από τη διαχείριση των πιο πάνω χώρων παρουσιάστηκε μείωση του ελλείμματος 

κατά €289.796 ή 6,91%. Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά €87.923 ή 14,6%. 

Τα έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά €201.873 ή 4,2%.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, με την έγκριση από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και της αναπροσαρμογής των χρεώσεων της χρήσης των 

ιδιόκτητων χώρων του ΚΟΑ, αναμένεται ότι τα έσοδα το 2016 θα παρουσιάσουν 

αύξηση.  Ωστόσο, η Υπηρεσία μας θεωρεί εξίσου σημαντικό το θέμα της έγκαιρης 

είσπραξης των εν λόγω εσόδων. 

(ii) Το Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας ανήκει στον ∆ήμο Λάρνακας και το λειτουργεί 

και συντηρεί ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας με τον ∆ήμο Λάρνακας η 

οποία έληξε στις 31.8.2002 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Στις 22.2.2012 ο 

Οργανισμός με επιστολή του στον ∆ήμο Λάρνακας ενημέρωσε τον ∆ήμο ότι 

η σχετική συμφωνία έληξε και θα έπρεπε να ανανεωνόταν. Ο ∆ήμος με 

επιστολή του ημερ. 10.10.2012 προς τον Οργανισμό αποφάσισε την 

ανανέωση της συμφωνίας για περίοδο 10 χρόνων, μέχρι τις 31.8.2022. Το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 19.2.2013 ενέκρινε την 

ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ – ∆ήμου Λάρνακας για τη διαχείριση 

του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας η οποία θα περιλαμβάνει νέους 

επιπρόσθετους όρους ως προς τη δυνατότητα παρέμβασης του Οργανισμού 

σε αλλαγές στους όρους της συμφωνίας, σε θέματα αθλητικής φύσεως ή/και 
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νέων αναγκών, όπως αυτές θα προκύψουν μελλοντικά και παρέπεμψε το 

θέμα στον νομικό του Οργανισμού για την ετοιμασία νέας συμφωνίας 

διάρκειας πέντε χρόνων,  αρχομένης το 2013. Η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί 

εντός του 2014 και στάληκε στον ∆ήμο, στις 31.3.2014, για να απαντήσει 

στον Οργανισμό κατά πόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο της, ώστε να 

ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας, όπου και εξακολουθεί να βρίσκεται 

σε εκκρεμότητα μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.  

 Σύσταση: Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οποιαδήποτε 

συμφωνία και η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για τους λόγους της 

μεγάλης αυτής καθυστέρησης και να μεριμνήσει ο Οργανισμός να προωθηθεί 

το θέμα χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

(iii)  Η γη του Κολυμβητηρίου Λάρνακας είναι κρατική και έχει εκμισθωθεί στον 

Οργανισμό μέχρι 26.10.2009, ο οποίος την υπομίσθωσε στον Ναυτικό Όμιλο 

Λάρνακας, Όμιλο Υποβρυχίων ∆ραστηριοτήτων «Ανδρέας Καριόλου» και 

Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λευκωσίας. Το συμβόλαιο μίσθωσης του Οργανισμού με το 

Υπουργείο Εσωτερικών αφότου έληξε (στις 26.10.2009) δεν ανανεώθηκε. 

Ωστόσο, οι τρεις πιο πάνω Όμιλοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να καταβάλλουν 

το ετήσιο ενοίκιο στον Οργανισμό βάσει των σχετικών συμβολαίων 

υπομίσθωσης.  

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός με αίτησή του στο Κτηματολόγιο, ημερ. 

8.7.2009,  ζήτησε την ανανέωση της σύμβασης.  Το Υπουργείο Εσωτερικών 

απάντησε στις 7.11.2013 ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις από τον Οργανισμό 

πριν προχωρήσει η υπόθεση, οι οποίες και δόθηκαν στις 9.12.2013. Έκτοτε 

το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

Σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού στην επιστολή συμμόρφωσης με 

τις συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή έχουν σταλεί επιστολές 

υπενθύμισης στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λευκωσίας για να κατεδαφίσει 

υποστατικά που έχει ανεγείρει εντός της κρατικής γης αφού θα πρέπει να 

αρθεί η πιο πάνω επέμβαση για να καταστεί δυνατή η συνομολόγηση 

σύμβασης μίσθωσης. 
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Σύσταση: Το θέμα προχωρεί πολύ αργά και χρειάζεται να ληφθούν μέτρα 

προς προώθηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας και ζητήσαμε όπως 

τηρείται ενήμερη η Υπηρεσία μας με τις τυχόν εξελίξεις.  

(β) ∆ικαιώματα χρήσης αθλητικών χώρων. ∆ιαπιστώνεται ότι οι ιδιόκτητοι 

αθλητικοί χώροι του Οργανισμού εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλο 

έλλειμμα  και συγκεκριμένα €3.080.564. Tον Αύγουστο του 2014, ολοκληρώθηκε η 

ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης τιμολογιακής πολιτικής των ιδιόκτητων 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΟΑ. Η εν λόγω πρόταση ετοιμάστηκε από την 

Επιτροπή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικού Τουρισμού του Οργανισμού, 

η οποία και υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρία 

του στις 11.8.2014 και εγκρίθηκε στην 12η συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ημερ.7.4.2015. Αναφέρεται ότι με την εν λόγω πολιτική τα έσοδα θα βελτιωθούν σε 

κάποιο βαθμό αλλά δεν θα μειωθεί ουσιαστικά το πιο πάνω έλλειμμα.  

Επιπρόσθετα στην 21η συνεδρία του, ημερ. 29.4.2014, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιοποίησης Ιδιόκτητων Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων και Αθλητικού Τουρισμού, η οποία ανάμεσα σε άλλα εισηγήθηκε 

την σύναψη συμφωνιών για εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ΚΟΑ και σε μεταγενέστερη συνεδρία αποφασίστηκε όπως 

παραπεμφθεί το θέμα της παραχώρησης των ιδιόκτητων χώρων του ΚΟΑ προς 

τρίτους για διαχείριση, στον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού. Στην 65η συνεδρία 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ημερ.9.12.2014, αποφασίστηκε όπως ο Οργανισμός 

προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους χώρους αφού ληφθεί υπόψη και η 

γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου και παρθούν οι απαραίτητες ενέργειες. 

Όπως πληροφορήθηκε η Υπηρεσία μας, η εκδήλωση ενδιαφέροντος προτίθετο να 

γίνει αρχικά μόνο για πέντε χώρους, αυτούς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα. Επίσης όπως πληροφορηθήκαμε ο Οργανισμός ήδη βρίσκεται στην 

ετοιμασία εγγράφων προσφορών για ένα μόνο όμως χώρο και συγκεκριμένα το 

Λευκόθεο, το οποίο προς το παρόν είναι το μόνο κτισμένο σε ιδιόκτητη γη και για 

το οποίο δεν προκύπτει κάποιο νομικό θέμα το οποίο να πρέπει να επιλύσει ο 

Οργανισμός. ∆ιαπιστώθηκε ότι παρόλο που δόθηκαν οδηγίες σε λειτουργό του 

Οργανισμού να ετοιμάσει τα έγγραφα προσφορών εντούτοις δεν φαίνεται να έχει 

γίνει κάποια προκαταρκτική μελέτη/έρευνα αγοράς ως προς την οικονομική 

διαχείριση των χώρων, τί θα επωφεληθεί και επιβαρυνθεί ο διαχειριστής, τι θα 
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εισπράττει ο Οργανισμός και πώς αναμένεται να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση 

των χώρων με την πιο πάνω ενδεχόμενη ανάθεση. 

Εν τω μεταξύ αναφέρεται ότι στην 3η συνεδρία της Επιτροπής Αξιοποίησης 

Αθλητικών Χώρων και Αθλητικού Τουρισμού, ημερ. 17.6.2014, μέλος της 

Επιτροπής εισηγήθηκε όπως, και αφού όπως αναφέρεται αντάλλαξε απόψεις με 

την Υπηρεσία μας, γίνει έρευνα αγοράς από εξειδικευμένους οίκους εάν όντως 

είναι  πιθανή μία παραχώρηση με μορφή μακροχρόνιας διαχείρισης των χώρων 

και αυτοί οι οίκοι να συμβουλέψουν τον Οργανισμό αναφορικά με το τι πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα έγγραφα προσφορών η οποία όμως δεν έτυχε της ομόφωνης 

γνώμης της Επιτροπής λόγω όπως αναφέρθηκε του υψηλού κόστους της 

διενέργειας έρευνας αγοράς (περίπου €10.000). Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 

τα πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για 

αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων χώρων καθώς το σχετικό έλλειμμα που 

προκύπτει ετήσια είναι εξαιρετικά ψηλό.  

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, με την πρόσφατη 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για αναπροσαρμογή χρεώσεων των 

ιδιόκτητων χώρων (νέα τιμολογιακή πολιτική) έγινε ένα μεγάλο βήμα για την 

αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας η εν λόγω αναπροσαρμογή δεν θα  

διαφοροποιήσει ουσιαστικά το ύψος του ελλείμματος των χώρων, παρόλο που 

αποτελεί μια θετική ενέργεια από μέρους του Οργανισμού.  

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

παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών, ιδίως εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες 

διακυμάνσεις σε διάφορους αθλητικούς χώρους, εντούτοις εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πιο κάτω αδυναμίες: 

(i) Χρεώσεις για ρεύμα. Εξακολουθεί και για το 2014, για κάποιους χώρους, οι 

χρεώσεις για ρεύμα να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική δαπάνη, 

εφόσον οι χρεώσεις έγιναν στη βάση της πρόνοιας στον Προϋπολογισμό και 

όχι σύμφωνα με την πραγματική χρήση, αφού δεν διαθέτουν ξεχωριστούς 

μετρητές. Το 2015 αναμένεται να γίνει εγκατάσταση υπομετρητών ρεύματος, 

τόσο στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο το οποίο έχει κοινό μετρητή με το 
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Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, όσο και στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο 

το οποίο έχει κοινό μετρητή με το Λευκόθεο. Όπως ενημέρωσε την Υπηρεσία 

μας ο Οργανισμός, έχουν σταλεί οδηγίες στις 8.4.2015, για προμήθεια και 

εγκατάσταση υπομετρητών στους πιο πάνω χώρους.  

 Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την άμεση εγκατάσταση των 

υπομετρητών ρεύματος στους πιο πάνω χώρους και αναμένει ότι για το 

υπόλοιπο του 2015 θα γίνονται οι χρεώσεις σύμφωνα με την πραγματική 

χρήση και όχι στη βάση της πρόνοιας στον Προϋπολογισμό. 

Όπως μας ενημέρωσε η Πρόεδρος του Οργανισμού, οι διεργασίες 

τοποθέτησης των υπομετρητών έχουν ολοκληρωθεί.  Ταυτόχρονα θα 

υποβληθεί αίτηση προς την ΑΗΚ για αλλαγή της διατίμησης της χρέωσης. 

(ii) Μητρώο καυσίμων. Με την εγκατάσταση των ωρομετρητών σε όλους τους 

αθλητικούς χώρους και την αποστολή του νέου εντύπου του μητρώου 

καυσίμων με τηλεομοιότυπο σε όλους τους λειτουργούς αθλητικών 

εγκαταστάσεων και υπεύθυνους αθλητικών χώρων, στις 4.11.2013, αυτό 

τέθηκε σε εφαρμογή σε όλους τους αθλητικούς χώρους από το 2014. 

Ωστόσο, αυτό δεν προβλέπει την εξαγωγή μέσου όρου κατανάλωσης. 

 Σύσταση: Ο Οργανισμός πρέπει είτε να τροποποιήσει το πιο πάνω έντυπο, 

ούτως ώστε να εξάγεται ο μέσος όρος κατανάλωσης, είτε να ζητά τα μητρώα 

για να εξάγει ο ίδιος τον μέσο όρο, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν 

διακυμάνσεων στην κατανάλωση. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι, οι ωρομετρητές μετρούν 

μόνο τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.  Για να μπορούν να εξαχθούν 

τέτοιου είδους αποτελέσματα, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διαδικασία, 

όπως για παράδειγμα, κάθε δύο μήνες να γεμίζουν πλήρως τα ντεπόζιτα, 

έτσι ώστε να προκύπτει ανά δίμηνο η πραγματική κατανάλωση.  

(δ) Παλαιό ΓΣΖ. Υπογράφηκε συμφωνία άδειας χρήσης του ανοιχτού χώρου 

άθλησης Παλαιού ΓΣΖ μεταξύ του Οργανισμού και της εταιρείας Lean Multisports 

Ltd για πενταετή περίοδο από 1.9.2004 μέχρι 31.8.2009.  Ακολούθως ο 

Οργανισμός προκήρυξε προσφορές και κατακύρωσε στην εταιρεία Total Fit Ltd, με 

την οποία υπέγραψε σύμβαση στις 16.12.2009.  Όσον αφορά στην υπόθεση της 

εταιρείας Lean Multisports Ltd, κάτοχο του χώρου στο παλαιό ΓΣΖ, του οποίου η 
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άδεια χρήσης είχε λήξει στις 31.8.2009, καταχωρήθηκε αγωγή από τον Οργανισμό 

εναντίον της πιο πάνω εταιρείας στις 6.3.2012. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, μέσα 

στα πλαίσια της προσπάθειας εξώδικης διευθέτησης και ρύθμισης του ζητήματος 

που εκκρεμεί, ο Οργανισμός προχώρησε σε διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή προς 

εκτίμηση της σημερινής αξίας των επενδύσεων της Lean Multisports Ltd, η οποία 

και υποβλήθηκε στον Οργανισμό στις 10.10.2013. Η εταιρεία Lean Multisports Ltd 

αποχώρησε από τον πιο πάνω χώρο στις 11.8.2014 και με απόφασή του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου ο χώρος παραχωρήθηκε για αξιοποίηση και χρήση από το 

Τμήμα του Μαζικού Αθλητισμού για το πρόγραμμα του ΑΓΟ. Ο Οργανισμός 

αναμένει την εξέλιξη της αγωγής της εταιρείας Total Fit Ltd (εταιρεία που κέρδισε 

τον διαγωνισμό για διαχείριση του Παλιού ΓΣΖ) εναντίον του Οργανισμού και μετά 

να συνεχιστεί ο εξώδικος διακανονισμός με την μέχρι πρότινος κάτοχο του χώρου. 

Σύσταση: Τα πιο πάνω θέματα χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης και λήψης 

μέτρων έγκαιρα για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού και η 

Υπηρεσία μας αναμένει να τηρείται ενήμερη για την εξέλιξη των σχετικών υποθέσεων. 

14. Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 

Στις προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε 

μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία της υποδομής για την εφαρμογή των περί 

Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 μέχρι 2012 που προνοούν 

και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας σχολών γυμναστικής/γυμναστηρίων όπως 

εγγραφή σε μητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση μητρώου 

γυμναστών/εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 

γυμναστικής. 

Λόγω της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά, συσσωρεύτηκαν πολλές αδυναμίες 

σε ότι αφορά στις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της 

όλης κατάστασης να είναι χρονοβόρος και δύσκολος.  Μετά από παρατηρήσεις 

από την Υπηρεσία μας το 2004, άρχισε σταδιακά η αντιμετώπισή του από τον 

Οργανισμό.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς ενημέρωσε ότι ο Οργανισμός διαχρονικά προέβη 

σε ενέργειες και εφάρμοσε διαδικασίες με σκοπό την εφαρμογή των Περί Ιδιωτικών 

Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών,  παρά τα πρακτικά αλλά και νομικά 

προβλήματα που υπήρχαν στην  εφαρμογή των κανονισμών.  



75 
 

 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυμναστικής. Μέχρι τις 7.5.2015, είχαν 

καταγραφεί από τον Οργανισμό συνολικά 589 γυμναστήρια που κατατάσσονται 

στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

Γυμναστήρια που είχαν άδεια εν ισχύει 25 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για επανέκδοση άδειας 37 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για επανέκδοση άδειας 16 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και  στη συνέχεια έχει απορριφθεί η αίτηση 
τους για επανέκδοση άδειας 

5 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά  στη συνέχεια έχουν τερματίσει την λειτουργία τους 7 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση 26 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν  30 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους στάληκε στο νομικό σύμβουλο για λήψη μέτρων 72 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον νομικό σύμβουλο  16 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν 157 

Γυμναστήρια που είναι υπό μελέτη, εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας  46 

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

152 

ΣΥΝΟΛΟ 589 
 

(β) Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. Εξακολουθεί να παρατηρείται μη 

ικανοποιητική ανταπόκριση από τις σχολές γυμναστικής για συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για εξασφάλιση της νενομισμένης άδειας 

λειτουργίας, ακόμη και μετά που εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση και επιβλήθηκε 

χρηματική ποινή από το ∆ικαστήριο στους παρανομούντες, με αποτέλεσμα αρκετές 

σχολές γυμναστικής να συνεχίζουν να τις λειτουργούν παράνομα χωρίς άδεια 

λειτουργίας.  

Οι κύριοι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι: (i) Το χρηματικό πρόστιμο που τους 

επιβλήθηκε από το ∆ικαστήριο δεν ήταν αποτρεπτικό (ii) Αδυνατούν να 

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

γυμναστήριο τους (iii) Το γυμναστήριο δεν διαθέτει τους απαιτούμενους χώρους 

στάθμευσης (iv) Η όλη ανάπτυξη του κτιρίου όπου λειτουργεί η σχολή παρουσιάζει 

προβλήματα σε σχέση με τον συντελεστή δόμησης στη βάση του Τοπικού Σχεδίου 

ή/και άλλα πολεοδομικά προβλήματα (v)  Η αλλαγή στην χρήση του κτιρίου σε 

σχολή γυμναστικής (άλλη από αυτήν που αρχικά προβλέπεται στην πολεοδομική 

ή/και άδεια οικοδομής) δεν ικανοποιεί τους όρους και τα κριτήρια για έκδοση 

τέτοιας χρήσης. 
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Σύσταση: 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 

μελετήσει την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών τα οποία σταδιακά θα 

αναχαιτίσουν τη συνέχιση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου 

συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων στη νομοθεσία ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρανομούντων και αποτρεπτικές ποινές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

στη συνεδρία του, ημερ. 19.12.2014, αποφάσισε οι Τροποποιητικοί Κανονισμοί να 

αφορούν μόνο στο αθλητικό σκέλος. Με την τροποποίηση των Κανονισμών, η 

άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής από τον Οργανισμό, δεν θα 

αφορά το κτιριολογικό μέρος. Στο προσχέδιο των Τροποποιητικών Κανονισμών 

έχουν ληφθεί πρόνοιες για επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν 

διαχρονικά και για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παρανομούντων (με, για 

παράδειγμα, αυστηρότερες ποινές). 

(γ) Ανανέωση άδειας λειτουργίας. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην 

επανέκδοση της άδειας από τις σχολές που είχαν εγκριθεί και η άδεια τους έληξε, 

η οποία οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που παρατηρείται από μέρους των 

σχολών γυμναστικής  να υποβάλουν έγκαιρα στον Οργανισμό την αίτηση τους για 

επανέκδοση της άδειας τους που έχει λήξει.  

Σύσταση: Ο Οργανισμός θα πρέπει να λάβει μέτρα για επίλυση του προβλήματος 

αυτού, καθώς και να μελετήσει την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών ώστε 

να επανεκδίδεται η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε για το γυμναστήριο το 

προηγούμενο έτος, όπως π.χ. γίνεται και με την ανανέωση των αδειών 

κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικότερα με σχετική πρόνοια στους Τροποποιητικούς Κανονισμούς.  

(δ) 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 ημερ. 7.3.2006. 



77 
 

 

Σημειώνεται ότι καταγράφηκαν από τον Οργανισμό μέχρι 7.5.2015, 112 

γυμναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, εκ των οποίων,  τα 6  έχουν εγκριθεί, 

το 1 δεν έχει αιτηθεί για επανέκδοση, τα 4 είναι υπό εξέταση, τα 22 στάληκαν στον 

νομικό σύμβουλο, τα 12 επιστράφηκαν από τον νομικό σύμβουλο στον Οργανισμό 

για πρόσθετα στοιχεία, τα 3 είναι υπό μελέτη εάν εμπίπτουν στα πλαίσια της 

νομοθεσίας, τα 6 έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίφτηκαν, τα 20 δεν έχουν 

ανταποκριθεί για άδεια λειτουργίας και  τα 38 δεν λειτουργούν. 

(ε) Επιτόπιες επισκέψεις για έλεγχο σχολών γυμναστικής. Παρατηρήθηκε 

αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων για έλεγχο των σχολών γυμναστικής το 2014 

σε σχέση με το 2015. Κατά το 2014 έγιναν συνολικά 327 επισκέψεις για έλεγχο 

σχολών γυμναστικής, σε σχέση με 193 το 2013. Από τις 327 επισκέψεις του 2014 

οι  118, 70, 72, και 67, αφορούσαν στην Επαρχία Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Λάρνακας/Αμμοχώστου και Πάφου, αντίστοιχα, όπως φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 Λ/ΣΙΑ Λ/ΣΟΣ 
Λ/ΚΑ – 

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Γυμναστήρια που είχαν άδεια το 2014 18 5 14 9 46 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν αιτηθεί για 
επανέκδοση άδειας 

11 2  4 17 

Γυμναστήρια που έχουν εγκριθεί και είναι υπό εξέταση για 
επανέκδοση άδειας 

8 2   10 

Γυμναστήρια που οι αιτήσεις τους είναι υπό εξέταση  10 4 6 20 

Γυμναστήρια που υπέβαλαν αίτηση και απορρίφθηκαν 4 1 5 2 12 

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

20 20 16 18 74 

Γυμναστήρια που ο φάκελός τους επιστράφηκε από τον 
νομικό σύμβουλο  

 4  9 13 

Γυμναστήρια που δεν λειτουργούν 23 12 18 11 64 

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

5  3 2 10 

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

29 14 12 6 61 

ΣΥΝΟΛΟ 118 70 72 67 327 
 

(στ) Λήψη δικαστικών μέτρων.  Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου είχαν σταλεί 296  

υποθέσεις στον νομικό σύμβουλο για 285 γυμναστήρια, εκ των οποίων, οι 150 έχουν 

εκδικασθεί, οι 25 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, οι 50 είναι στη διαδικασία  έκδοσης 

και επίδοσης της κλήσης και οι 71 αποσύρθηκαν (επειδή στο μεταξύ οι 11 

εξασφάλισαν  τη σχετική άδεια λειτουργίας, οι 16 δεν έγινε κατορθωτή η επίδοση του 

κατηγορητηρίου, οι 21 επιστράφηκαν στον Οργανισμό από τον νομικό σύμβουλο 
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αιτούμενος πρόσθετα στοιχεία -εκ των οποίων οι 13 επανυποβλήθηκαν στον νομικό 

σύμβουλο- και οι 23 σταμάτησαν τη λειτουργία τους).  

Κατά το 2014 καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο 38 νέες υποθέσεις για εκδίκαση, 

ενώ ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάστηκαν ανέρχεται σε 37.  Σημειώνεται, 

ωστόσο, ότι κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2014 παρατηρήθηκε σχετική 

πρόοδος σε ό,τι αφορά στον αριθμό των νέων υποθέσεων που καταχωρίστηκαν 

στο δικαστήριο για εκδίκαση ή/και στο Πρωτοκολλητείο για ημερομηνία ορισμού.  

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια 

λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 

ποινές μέχρι 6 μήνες φυλακή ή/και μέχρι €854 πρόστιμο. 

(ζ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών.  Παράλληλα με την τήρηση μητρώου 

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

εγγράφονται, μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό, οι 

γυμναστές/εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 

γυμναστικής (Κανονισμός 3(6), Κ.∆.Π. 38/95). 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 697 άτομα, από τα 

οποία τα 557 έχουν εγκριθεί, τα 55 έχουν απορριφθεί ενώ τα 85 εξακολουθούν να 

είναι υπό εξέταση. 

(η) Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών.  

Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να εκκρεμούν τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 31.7.2008, αποφάσισε 

την προώθηση τους: 

- Τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών, όσον 

αφορά στην υποχρέωση εξασφάλισης υγειονομικού πιστοποιητικού για τη 

λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων. 

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

δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών και κάθε γυμναστής/εκπαιδευτής να 

κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό.   

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

της σχολής γυμναστικής, μηχανήματα γυμναστικής και παρεχομένων 

υπηρεσιών, επειδή, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει ασάφεια για αρκετές 
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μονάδες, όπως για παράδειγμα για κέντρα αδυνατίσματος, στούντιο γιόγκα, 

στούντιο πιλάτες κ.ά. 

Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις  

29.4.2014, αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα τον άμεσων 

τροποποιήσεων/χαλαρώσεων των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής 

Κανονισμών του 1995 έως 2012 στον νομικό σύμβουλο για ετοιμασία και 

συγγραφή νέων κανονισμών προσαρμοσμένων σύμφωνα  και με βάση τις 

αρμοδιότητες που έχει καθορίσει η σχετική νομοθεσία. Στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού σε νέα συνεδρία του στις  19.12.3014, αποφάσισε 

όπως η υπηρεσία του Οργανισμού που είναι υπεύθυνη για τις ιδιωτικές σχολές   

γυμναστικής ετοιμάσει νέους κανονισμούς που να αφορούν στην έκδοση άδειας 

λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής μόνο για το αθλητικό σκέλος το οποίο 

και στάληκε  στο νομικό σύμβουλο  στις 14.1.2015 για νομοτεχνικό έλεγχο. Όπως 

διαπιστώθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου η υλοποίηση των πιο πάνω 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκκρεμεί.  

Συστάσεις: 

- Χρειάζεται, το συντομότερο δυνατόν, εκσυγχρονισμός της σχετικής 

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

λειτουργίας των σχολών γυμναστικής. 

- Επιβάλλεται η εξέταση του ενδεχομένου όπως οι χρηματικές και άλλες 

ποινές/μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στους Κανονισμούς αναθεωρηθούν 

προς τα πάνω, ώστε το ύψος τους, σε περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων, 

να επενεργεί αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. 

- Σε περίπτωση όπου εγείρεται θέμα σοβαρής ασφάλειας των χρηστών,  να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης/εφαρμογής του άρθρου 4(α) έως (γ) 

των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95), 

το οποίο προνοεί ότι «το ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία εναντίον 

οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση της 

παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού μπορεί κατόπιν μονομερούς 

αιτήσεως να διατάξει αναστολή της λειτουργίας της σχολής μέχρι την τελική 

εκδίκαση της υπόθεσης», ώστε να τερματίζεται η παράνομη λειτουργία των 

σχολών αυτών μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. 
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Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι  ο Οργανισμός είναι σε 

διαβούλευση με τον νομικό του σύμβουλο για τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς 

αναφορικά με πρόνοιες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

παρανομούντων. 

15. Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού. 

(α) Η Υπηρεσία μας κάθε χρόνο αποστέλλει επιστολή προς τον ΚΟΑ με σκοπό 

την ενημέρωση μας όσον αφορά στις εκκρεμείς υποχρεώσεις του Οργανισμού. 

Όσον αφορά στις εκκρεμείς υποχρεώσεις που αφορούν στον έλεγχο του 2014, η 

επιστολή στάληκε στον Οργανισμό στις 3.2.2015 και η απάντηση από τους 

νομικούς συμβούλους του Οργανισμού παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις 

υποβλήθηκε με το χέρι στις 15.5.2015, τελευταία ημερομηνία του επιτόπιου 

ελέγχου. 

Σύσταση: Χρειάζεται να εξευρεθεί τρόπος να αποστέλλονται έγκαιρα οι 

απαντήσεις των νομικών συμβούλων στην Υπηρεσία μας και να προειδοποιηθούν 

ότι σε περίπτωση και πάλι μη ανταπόκρισής τους να γίνουν εναλλακτικές επιλογές. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Οργανισμού η καθυστέρηση που 

παρατηρήθηκε αφορούσε σε εν εξελίξει υποθέσεις και εκκρεμείς υποχρεώσεις που 

καθυστέρησαν να ολοκληρωθούν και δεν αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.  

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της 

απάντησης των νομικών συμβούλων του Οργανισμού παρατηρείται επί σειρά ετών 

και αναμένει τη λήψη μέτρων για βελτίωση. 

(β) Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός διατηρεί τον ίδιο οίκο νομικών συμβούλων (η 

σύνθεση του οποίου φαίνεται ότι στην πορεία έχει μεταβληθεί) από το έτος ίδρυσής 

του, δηλαδή το 1969, χωρίς να εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του περί του 

Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (Ν.12 (Ι)/2006) 

και την εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων, αρ. ΓΛ/ΑΑ∆Σ 24ΣΤ, 

ημερ. 8.3.2006, με βάση την οποία θα πρέπει να καθοριστεί διαδικασία για τη 

σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες νομικού συμβούλου, βάση των αρχών της 

χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του δημοσίου.  

Σύσταση: Να εφαρμοστεί η πιο πάνω νομοθεσία αναφορικά με την παροχή 

νομικών υπηρεσιών προς τον Οργανισμό. 
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16. Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού στον Αγρό – ∆ιαιτησία.  

Με επιστολή μας προς τον Αν. Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισμού τον Μάρτιο 

2015, παρατηρήσαμε ότι με βάση σχετική έκθεση γεγονότων Λειτουργού του 

Οργανισμού, διαπιστώνεται ένα ευρύ φάσμα κακοτεχνιών στο έργο, που χρήζουν 

επιδιόρθωσης, με προεκτιμημένο ποσό δαπάνης €1.030.150. Επίσης, από την 

ίδια έκθεση διαπιστώθηκε ότι μέχρι τις 13.1.2015, δαπανήθηκε ένα ποσό της τάξης 

των €139.527 για διάφορες επιδιορθωτικές εργασίες συντήρησης που έγιναν στο 

έργο. Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Οργανισμό όπως 

μας πληροφορήσει για τις συμβατικές υποχρεώσεις του Εργολάβου και του 

Αρχιτέκτονα του έργου σχετικά με τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισμού, καθώς και για τις διαδικασίες και τις εργασίες συντήρησης που 

τελικά εφαρμόστηκαν επιτόπου, για το χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκαν και, 

τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκαν τόσα πολλά και σημαντικά 

προβλήματα κακοτεχνιών. Επίσης, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε σχετικά με τα 

μέτρα που προτίθεται να λάβει ο Οργανισμός εναντίον του Εργολάβου και του 

Αρχιτέκτονα του έργου για τις πιο πάνω κακοτεχνίες, καθώς, από τα πορίσματα 

της έκθεσης της Λειτουργού του Οργανισμού, έχει διαπιστωθεί ότι αυτές 

προέκυψαν τόσο εξαιτίας του Εργολάβου όσο και της ελλιπούς επίβλεψης ή/και 

ελλείψεων/αδυναμιών της μελέτης/λεπτομερειακού σχεδιασμού (detailing) του 

έργου ή/και έγκρισης ακατάλληλων υλικών εκ μέρους του Αρχιτέκτονα. Τέλος, 

ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τη διαδικασία, τον Εργολάβο και, τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία εκτελέστηκαν οι εν λόγω επιδιορθωτικές εργασίες 

συντήρησης καθώς και ποιος επωμίστηκε το κόστος των €139.527. 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2015 ότι στο 

συμβόλαιο του Αναδόχου Εργολάβου δεν υπήρχε οποιαδήποτε συμβατική 

υποχρέωση για τη συντήρηση του έργου και συμφώνησε όπως σε μελλοντικά νέα 

έργα λαμβάνεται υπόψη και η συντήρηση των έργων στη σύνταξη εγγράφων 

ανάθεσης συμβάσεων. Επίσης μας πληροφόρησε ότι οι εργασίες συντήρησης που 

έγιναν στον χώρο κρίθηκαν αναγκαίες και έγιναν μέσα από το ισχύον συμβόλαιο 

συντήρησης που συνήψε ο Οργανισμός με άλλο Ανάδοχο. Περαιτέρω μας 

ενημέρωσε ότι το όλο θέμα των απαιτήσεων του Αναδόχου Εργολάβου αναλύεται 

σε σχετική εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε τον Μάιο 2015 ιδιώτης Σύμβουλος, 

που ορίστηκε για σκοπούς διαιτησίας. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι όσον αφορά 



82 
 

 

στα μέτρα που προτίθεται να λάβει ο Οργανισμός εναντίον του Αναδόχου 

Εργολάβου και του Συμβούλου Αρχιτέκτονα του έργου, αυτό αποτελεί μέρος της 

πιο πάνω έκθεσης και θα ληφθούν αποφάσεις από τον Οργανισμό, σε 

συνεννόηση με τον Νομικό Σύμβουλο του, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη και η 

εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων του δημοσίου, στην 

οποία θα σταλεί το θέμα αυτό.  

Συστάσεις: Το θέμα της συντήρησης των έργων θα πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη και να περιλαμβάνεται η σχετική πρόνοια στους 

προϋπολογισμούς, για την ανάθεση συμβάσεων επαρκούς συντήρησης τους. 

17. Τα πιο πάνω θέματα συζητήθηκαν μαζί σας χθες στις 28.5.2015. Με την 

ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία και 

βοήθεια που μας δόθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2015 
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