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Επισήμανση/Σύσταση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 

(i)    Δόσεις άλλων δανείων.  Ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει από την 
ΚΟΕ, τον Δήμο Γεροσκήπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγρού όλες τις 
συμφωνίες και να ενημερώνεται κατάλληλα, έτσι ώστε να παρακολουθεί τα 
δάνεια αυτά, συμπεριλαμβανομένου και των επιτοκίων τους. Αναμένεται 
επίσης, λόγω των υπερχρεώσεων που προέκυψαν σε διάφορες περιπτώσεις 
οι οποίες εντοπίστηκαν πρόσφατα, ο ΚΟΑ να ελέγξει όλες τις χρεώσεις για 
δανειακές συμβάσεις, είτε έληξαν είτε όχι, από το 2005 και μετέπειτα. 

2 

(ii)  Απαιτήσεις εργοληπτών και μελετητών. Λόγω του πολύ μεγάλου 
ύψους των υποβληθεισών απαιτήσεων, η Υπηρεσία μας, κατά τον έλεγχο του 
2013, εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός παραπέμψει μέσω του ΥΠΠ, τα θέματα 
αυτά στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) για να τον 
συμβουλεύσει σχετικά. Ο Οργανισμός με επιστολή του στο ΥΠΠ την 1.9.2015, 
του ζήτησε όπως το ίδιο παραπέμψει τα θέματα αυτά στην ΚΕΑΑ.  

Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα. 

2(στ)(ii)    

(iii) Υπερβάσεις Προϋπολογισμού του 2015. Θα πρέπει να μην 
διενεργούνται υπερβάσεις Κονδυλίων του Προϋπολογισμού προτού ψηφιστεί η 
σχετική συμπληρωματική νομοθεσία. Επισημαίνεται 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. 

3(β)  

(iv) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Αναμένεται η υποβολή του στο 
Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή για έγκριση. 

 3(γ) 

(v)  Κατάσταση Ανάλυσης Προϋπολογισμού.  Ο Οργανισμός να μεριμνήσει 
για τον εντοπισμό των διαφορών και ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία μας, 
και όπως φροντίσει να μην παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα στο 
μέλλον.  

3(δ) 

(vi)    Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά η πρακτική 
για τους αθλητές που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΑ, κατά πόσο, ως θέμα αρχής, 
δεν θα πρέπει να παραχωρούνται επιπρόσθετα και μηνιαίες παροχές από το 
Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, αφού το ΣΕΑ  εξασφαλίζει επαγγελματικά τους 
αθλητές που είναι ενταγμένοι, με την παροχή μηνιαίου μισθού και μάλιστα, με 
ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις μηνιαίες παροχές του Σχεδίου Υψηλής 
Επίδοσης. Επίσης, να εξεταστεί η περίπτωση τα ποσά για προετοιμασίες να 
δίνονται, όχι μόνο ανάλογα με τις επιτυχίες των αθλητών, αλλά και σύμφωνα 
με  τις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες τους, αφού η προετοιμασία για κάθε 
αγώνισμα έχει διαφορετικό κόστος. 

4(α) 

(vii) Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές του για να προχωρήσει 
σε αξιολόγηση κατά πόσον οι σκοποί και οι στόχοι του Σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί και κατά πόσον χρειάζονται αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης 
και της οικονομικής πτυχής του θέματος. 

 

 

 

 

4(β) 
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(viii)    Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ) και Πρόγραμμα Εθνικής Φρουράς.  

Ο Οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει το θέμα και να καταβάλει 
συγκεκριμένες προσπάθειες με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων για 
αύξηση των εσόδων των προγραμμάτων, καθώς το έλλειμμα που προκύπτει 
είναι ψηλό. 

4(γ) 

(ix)    Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης.  

(α)  Παρακολούθηση αθλητών.  Ανεξάρτητα από την προσπάθεια για 
θεσμοθέτηση νέου αναθεωρημένου Σχεδίου και την εισαγωγή νέου Πρότυπου 
Συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΣΕΑ, η Υπηρεσία 
μας επαναλαμβάνει ότι είναι απαράδεκτο να αμείβονται άτομα χωρίς να 
καλύπτουν πλήρες ωράριο και, ακόμα χειρότερα, χωρίς να απασχολούνται 
καθόλου και παρακαλούμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για όλες τις 
σχετικές περιπτώσεις και τεθεί χρονοδιάγραμμα για πλήρη διευθέτηση του 
θέματος το συντομότερο δυνατό, εντός του 2017 το αργότερο. Ο ΚΟΑ θα 
πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες για εξεύρεση εργασίας ή ανάθεση 
περισσοτέρων καθηκόντων στα άτομα αυτά, ούτως ώστε να δικαιολογείται 
τουλάχιστον η αντιμισθία που λαμβάνουν. 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/θέλουν να 
απασχοληθούν. Παράλληλα, θα πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία για 
εισαγωγή του νέου Πρότυπου συμβολαίου για τους αθλητές που είναι ήδη 
ενταγμένοι στο ΣΕΑ το οποίο προνοεί ότι σε περίπτωση που μία Ομοσπονδία 
δεν έχει ανάγκη για εργοδότηση, ενός αθλητής της, να δύναται να αποσπάσει,  
μεταθέσει ή μετακινήσει τον αθλητή για κάλυψη των αναγκών σε άλλη 
Ομοσπονδία. Η Υπηρεσία μας αναμένει να ενημερωθεί σχετικά. 

5(α) 

(β)   Νέες εντάξεις στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης. Η Υπηρεσία 
μας συνεχίζει να θεωρεί ότι με την εφαρμογή της πρόνοιας για παροχή «τυχόν 
επαγγελματικής αποκατάστασης» σε αθλητές που έτυχαν χαριστικών 
παροχών με βάση Σχέδιο Χαριστικών Παροχών παρέχονται με απόφαση του 
ΔΣ διπλά ωφελήματα στους αθλητές αυτούς και ως εκ τούτου, γίνεται εκ νέου 
σύσταση για την κατάργηση της εν λόγω πρόνοιας ή των χαριστικών 
παροχών  σε περίπτωση επαγγελματικής αποκατάστασης. 

5(β) 

(γ)  Θεσμοθέτηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου. Ο ΚΟΑ θα πρέπει να 
προωθήσει άμεσα την πρότασή του για τροποποίηση της νομοθεσίας του και 
να ετοιμάσει και υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την υιοθέτηση του νέου Πρότυπου Συμβολαίου 
και ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά. 

5(γ) 

(δ)  Ποσά που παραχωρούνται σε ενταγμένους στο ΣΕΑ εν ενεργεία αθλητές. Η 
Υπηρεσία μας εισηγείται και εκ νέου να απαιτείται από τον Οργανισμό, όπως 
οι αθλητές στους οποίους παραχωρεί χορηγία δηλώνουν τις χορηγίες και άλλα 
έσοδα που λαμβάνουν από άλλες πηγές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
ανάλογα, να υπογράφεται σχετική δήλωση και σε περίπτωση που αυτές δεν 
δηλώνονται να υπάρχουν επιπτώσεις.  

5(δ) 

(ε) Χαριστικές παροχές (πριμ) για ψηλές αθλητικές επιδόσεις αρτιμελών 
αθλητών.  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες 
προσαρμογές στο ύψος των πριμ, ώστε να αυτά να συνάδουν με την οικονομική 
κατάσταση της χώρας μας. Επίσης, θα πρέπει οι χαριστικές παροχές να 
καταβάλλονται εντός του έτους επιτυχίας του αθλητή, και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις ο ΚΟΑ θα πρέπει να υποβάλλει 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή 
τους.  

 

 

5(ε) 
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(x) Περαιτέρω οικονομική στήριξη παραολυμπιονίκης αθλήτριας. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο οι πληρωμές 
που έγιναν ήταν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του, χωρίς οποιαδήποτε 
υπερπληρωμή και συνάμα επανεξετάσει το  ύψος της στήριξης που λαμβάνει η 
παραολυμπιονίκης αθλήτρια από τα υφιστάμενα Σχέδια του Οργανισμού 
συγκριτικά με τα ποσά που λαμβάνουν άτομα με παρόμοια προβλήματα υγείας 
στην Κύπρο, ώστε να γίνουν οι ανάλογες αναπροσαρμογές. Παράλληλα, θα 
πρέπει να προσκομίζονται από την αθλήτρια εκ των προτέρων για τις πληρωμές 
της για τις οποίες ζητά επιχορήγηση, επαρκή/νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Υπηρεσία μας αναμένει ενημέρωση επί του θέματος. 

6 

(x) Δημόσια Διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης 
του ΣΕΛΚ, το Συμβούλιο του KOA καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό 
στον οποίο ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πως έχει 
προσαρμόσει οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στον τύπο και στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται με τη 
φράση «εφάρμοσε ή εξήγησε γιατί όχι», ή «apply or explain». Με βάση το πιο 
πάνω και στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και 
διαφάνειας, εισηγούμαστε όπως ο KOA προωθήσει υιοθέτηση του Κώδικα 
Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και 
συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή του, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των 
υπό αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των 
περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του 
Οργανισμού σε θέματα διακυβέρνησης. 

7 

(xii)  Στρατηγικός Σχεδιασμός – Τριετής Στρατηγικός Σχεδιασμός.  Προέκυψε 
μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία νέου τριετούς στρατηγικού σχεδιασμού, 
και ταυτόχρονα η Υπηρεσία μας θεωρεί μη ενδεδειγμένη την έλλειψη του εν 
λόγω σχεδιασμού, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για καθοδήγηση 
στη λήψη αποφάσεων. Ο Οργανισμός πρέπει να ολοκληρώσει και να 
επιταχύνει τις προσπάθειές του για άμεση αξιοποίηση του νέου στρατηγικού 
σχεδιασμού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο να παρακολουθείται. 

8 

(xiii)  Προσωπικό. 

(α)  Προπονητές ΕΣΥΑΑ. Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση της Υπηρεσίας 
μας όπως προς αποφυγή σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου αλλά και 
γραφειοκρατίας και επιβεβαίωσης των αποκοπών που απαιτούνται, η 
μισθοδοσία των προπονητών να καταβάλλεται από τα σωματεία και τις 
ομοσπονδίες κάθε τρείς ή έξι μήνες, εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως 
αποστέλλονται στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις  μισθοδοσίας στις οποίες να 
φαίνονται όλες οι νενομισμένες πληρωμές και αποκοπές. Σε περίπτωση όπου 
υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη/οικονομική δυσχέρεια η οποία αφορά κυρίως σε 
μικρά σωματεία και ομοσπονδίες, η μισθοδοσία να καταβάλλεται κάθε μήνα, 
είτε κάθε δύο εβδομάδες ή και συχνότερα, και πάλι εκ των υστέρων, αφού 
προηγουμένως αποσταλούν στον ΚΟΑ οι σχετικές καταστάσεις μισθοδοσίας.  

9(α) 

(β) Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης Νέας 
Οργανωτικής Δομής για τον ΚΟΑ.   Ζητήσαμε όπως ο ΚΟΑ ενημερώσει την 
Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της νέας επικαιροποιημένης μελέτης 
αποστέλλοντας μας αντίγραφο, όταν αυτή ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και τις 
ενέργειες του Οργανισμού για την αξιοποίηση των μελετών χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και την 
αναδιοργάνωση/βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού. 

 

 

 

9(δ) 
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(γ) Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού.  Το ΔΣ του ΚΟΑ θα πρέπει να ανακαλέσει άμεσα 
την απόφαση του αιτήματος του ενός μέλους του προσωπικού για πρόωρη 
αφυπηρέτηση του με βάση το Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης 
Υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού από τον οποίο να  ζητήσει 
να επιστρέψει άμεσα για να αναλάβει τα καθήκοντα του στο ΚΟΑ. Επίσης, το ΔΣ 
θα πρέπει να αναστείλει άμεσα την απόφαση του με την οποία έδωσε παράταση 
του Σχεδίου μέχρι τις 6.6.2017. Τέλος, το Σχέδιο θα μπορεί να τεθεί από τον ΚΟΑ 
στο προσωπικό του για υποβολή ενδιαφέροντος και αίτησης για πρόωρη 
αφυπηρέτησης, μόνο μετά από υποβολή του Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του και στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφιση  του και εξασφάλιση των πιστώσεων για καταβολή 
των αποζημιώσεων που θα απαιτηθούν, καθώς και αφού απαντηθούν όλα τα πιο 
πάνω θέματα που εγείρονται και ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά. 

9(ε) 

(δ) Aναλογιστική μελέτη για τις 31.12.2013. Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως 
ανασταλεί άμεσα η καταβολή του ποσού των €375.000. Επίσης, το Ταμείο 
πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ετοιμασία μελέτης, η 
οποία να εισηγείται τρόπους χρηματοδότησης του Ταμείου, μετά από έγκριση 
της διενέργειας της δαπάνης από το ΔΣ. Βάσει των εισηγήσεων που θα 
ληφθούν από την πιο πάνω μελέτη το ΔΣ,  αφού είναι σύμφωνο όπως 
αναφέρει και στην απαντητική του επιστολή,  πρέπει να προβεί άμεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες για να καθορίσει  τα ποσά ή/και ποσοστά που θα 
καταβάλλει ο Οργανισμός στο Ταμείο ούτως ώστε να συνάδουν με τα νέα 
δεδομένα.  

9(στ) 

(ε)  Τροποποίηση των κανονισμών του Ταμείου Συντάξεων και 
Χορηγημάτων των υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 
Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος 
που έχει επέλθει από την αρχική υποβολή των τροποποιήσεων, ο Οργανισμός 
να μεριμνήσει ότι δεν χρήζουν οποιασδήποτε περεταίρω τροποποίησης για να 
συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα.    

9(στ)(iii) 

(στ)  Κανονισμοί για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων - 
Όριο ηλικίας αφυπηρέτησης.  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επιταχύνει τις 
προσπάθειες του, ούτως ώστε τα εν λόγω 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. 

9(ζ) 

(ζ) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.  Η κάλυψη της δαπάνης των Ταμείων 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του ΚΟΑ 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 ΚΟΑ 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. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τεθεί και 
κατ΄αναλογία οροφή στα διάφορα ποσοστά συνεισφοράς του Οργανισμού 
ανάλογα με την κατηγορία του προσωπικού, μέχρι 2,5% το ανώτατο όριο, όπως 
ισχύει και σε άλλους οργανισμούς (όπως για παράδειγμα τα κρατικά 
Πανεπιστήμια). Υπογραμμίζεται ότι είναι ευθύνη το ΔΣ σύμφωνα με τη 
νομοθεσία να αποφασίσει σχετικά και αναμένεται ότι θα το πράξει.  

 

9(η) 
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(η) Επιστολή διορισμού εκτάκτων υπαλλήλων.  Ζητήσαμε ενημέρωση της 
Υπηρεσίας μας για τις ενέργειες του Οργανισμού, ούτως ώστε ο τίτλος της θέσης 
όπως αυτός περιγράφεται στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού να συνάδει με 
τον τίτλο στην επιστολή του διορισμού καθώς και στο Αιτιολογικό Σημείωμα 
Εργοδότησης Έκτακτων Υπαλλήλων που κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, αφού εξασφαλιστεί η έγκριση του ΔΣ του Οργανισμού, του ΥΠΠ 
και του ΤΔΔ&Π. 

9(θ)(i) 

(θ)    Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών σε υπάλληλο του Οργανισμού 
για εργοδότηση με σύμβαση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Ο πιο πάνω 
υπάλληλος, αν δεν έχει ακόμη παραιτηθεί, θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα 
από τον Οργανισμό, εφόσον σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 21.3.2017 κατέχει από την 1.9.2016 μόνιμη 
θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και 
ταυτόχρονα κατέχει τη  θέση μόνιμου Λειτουργού Αθλητικών Εγκαταστάσεων  
στον Οργανισμό. 

9(θ)(ii) 

(ι)   Επιδόματα. Αναμένεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τυχόν εξελίξεις 
και τις ενέργειες του Οργανισμού για το πιο πάνω θέμα.  

 

(κ) Καταγγελία εναντίον του Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ αναφορικά με 
βεβαίωση  όσον αφορά στις γνώσεις του για θέματα αθλητισμού για 
διορισμό στη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ.    Το πόρισμα του 
Ερευνώντος Λειτουργού, η απόφαση του ΔΣ ημερ. 23.10.2015 και η νομική 
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού να υποβληθούν στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το οποίο να ζητηθεί να τα υποβάλει 
για γνωμάτευση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη νομιμότητα 
της απόφασης αυτής και κατά πόσο ενδείκνυται οποιεσδήποτε κατάλληλες 
ενέργειες εναντίον του Πρώτου Λειτουργού του ΚΟΑ, ο οποίος σημειώνεται ότι 
συνεχίζει να κατέχει τη θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ, μέχρι σήμερα, και 
ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά.  

9(θ)(iv) 

(xiv) Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας. Αναμένεται ενημέρωση της 
Υπηρεσίας μας για τις ενέργειες του Οργανισμού για άμεση ανάκτηση των 
οφειλόμενων ποσών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

10 

(xv)   Απασχόληση ιατρού στον Οργανισμό χωρίς αμοιβή/αντιμισθία.  

Η ευαίσθητη φύση της εργασίας που διεκπεραιώνει ο ιατρός χωρίς 
αμοιβή/αντιμισθία, δεν αναιρεί το γεγονός, ότι η απόφαση του ΔΣ δεν συνάδει με 
την εγκύκλιο με αρ.1450, ημερ. 24.4.2012 του ΤΔΔ&Π. Ωστόσο, για σκοπούς 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, ο ΚΟΑ θα μπορούσε να ακολουθήσει όλες τις 
νενομισμένες διαδικασίες για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τον οποίο θα 
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες τους στο ΚΑΕΚ, αφού προηγουμένως ο ΚΟΑ εξασφαλίσει μέσω του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. 

11 

(xvi)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  

(α)  Επαναλαμβάνεται η σύσταση της Υπηρεσίας μας ότι αναμένονται το 
συντομότερο δυνατό διορθωτικές ενέργειες του Οργανισμού για εξασφάλιση 
πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με άμεσες ενέργειες για 
την άρση των μη συμμορφώσεων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

 

12(β) 

(β)  Χρεώστες – Αθλητικοί Φορείς. Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα 
στο να παρθούν οι αποφάσεις τόσο από πλευράς Ad-Hoc Επιτροπής όσο και 
από το ΔΣ και ζητήσαμε να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τους λόγους της 
μεγάλης αυτής καθυστέρησης. Για να είναι αποδοτικός ο ρόλος της επιτροπής 
θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις συνεδριάσεις της και το ΔΣ να ανταποκρίνεται 
άμεσα. 

12(γ) 
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Παρατηρείται επίσης ότι η εν ισχύει απόφαση ΔΣ ημερ. 9.1.2017 για τη 
διαχείριση χρεών αφορά μόνο χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1.7.2015 
και έτσι το πρόβλημα είσπραξης χρεών μέχρι την 1.7.2015 τα οποία 
υπολογίζονται στα €2.259.726 να μην επιλύνεται. Επιπρόσθετα έχει παρέλθει 
μεγάλο χρονικό διάστημα από τη λήψη της εν λόγω απόφασης μέχρι σήμερα 
και η απόφαση δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Ζητήσαμε να ενημερωθεί η 
Υπηρεσία μας τους λόγους της καθυστέρησης αυτής και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών στην είσπραξη των οφειλών. Είναι 
σημαντικό να υπάρχουν διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των 
αποφάσεων. Επίσης τονίζεται η ανάγκη άμεσης εξεύρεσης από τον Οργανισμό 
τρόπων είσπραξης των χρεών που δημιουργήθηκαν πριν την 1.7.2015. 

Σχετικά με την απόφαση ΔΣ ημερ. 24.1.2017 η οποία εφαρμόστηκε το 2016, ο 
Οργανισμός πρέπει να είναι πιο προσεχτικός στην εφαρμογή των εν λόγω 
αποφάσεων και οι αποφάσεις να υιοθετούνται μόνο στις χρονιές που αφορούν. 
Η έγκαιρη λήψη των αποφάσεων από το ΔΣ είναι πολύ σημαντική στη 
συμμόρφωση. 

Η Ad-Hoc Επιτροπή πρέπει να εξετάζει κατά πόσο θα πρέπει να αιτηθεί τη 
διαγραφή κάποιου χρεώστη αφού πρώτα βεβαιώνεται ότι όντως δεν υπάρχει 
περίπτωση ανάκτησης του οφειλόμενου ποσού μελλοντικά με τη λήψη όλων 
των απαραίτητων και αποτελεσματικών νομικών και άλλων μέτρων για πλήρη 
είσπραξη των οφειλών.  

12(γ)(iii) 

Ο Οργανισμός χρειάζεται να επανεξετάσει, να εμπλουτίσει και να καταγράψει 
τις εσωτερικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί για την είσπραξη των 
οφειλών του, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά για όλες τις 
περιπτώσεις. Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλει στην κατάλληλη 
ενημέρωση του υπεύθυνου προσωπικού και οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
τυγχάνουν επίβλεψης σε τακτική βάση για την υλοποίηση τους. 
Επαναλαμβάνουμε τη σημαντικότητα της λήψης νομικών μέτρων όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. 

12(γ)(iv) 

Ο Οργανισμός χρειάζεται απαραιτήτως να καθορίσει άμεσα, ομοιόμορφη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την είσπραξη όλων των χρεωστών είτε 
περιλήφθηκαν στη πρόβλεψη, είτε όχι, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, 
και την ευρωστία των χρεωστών. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να 
περιλαμβάνει απαραίτητα και τη λήψη νομικών μέτρων των οποίων η έκβαση 
να παρακολουθείται και η πρόβλεψη να ενημερώνεται κατάλληλα. 

12(γ)(v) 

(γ)  Χρεώστες μισθώσεων – Διάφοροι (αρ. λογαριασμού 30.010.110.001). 
Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγησή της όπως το ΔΣ 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. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί τους παλιούς 
χρεώστες τόσο σε αθλητικούς όσο και σε μη αθλητικούς φορείς και να διατηρεί 
καταστάσεις για το ποιοι από αυτούς βρίσκονται στους νομικούς συμβούλους. Οι 
καταστάσεις αυτές πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από το αρμόδιο 
προσωπικό και όπου κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία με τους νομικούς 
συμβούλους. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξετάζει τακτικά ποιοι 
χρεώστες θα πρέπει να σταλούν στους νομικούς συμβούλους. 

12(δ) 

(δ) Χρεώστες – Προκαταβολές Έργων και Εργολάβων. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να επανεξετάσει και να καταγράψει τις διαδικασίες που ακολουθούν 
τα τμήματα και το διαχωρισμό των καθηκόντων έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
διαφάνεια και να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση του προσωπικού 
διαχείρισης και λογιστηρίου. Να τονίσουμε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει 
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης του διαχωρισμού και της 

12(ε) 
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ενημέρωσης αυτής. Επιπρόσθετα ο Οργανισμός πρέπει να έχει διαδικασίες 
εντοπισμού και διερεύνησης των πιστωτικών υπολοίπων. 

(ε)   Κρατήσεις. Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως τα δύο τμήματα, Λογιστήριο 
και Τεχνικές Υπηρεσίες, που εμπλέκονται στη λειτουργική και λογιστική 
διαχείριση των κρατήσεων, συνεργαστούν για την καλύτερη ενημέρωση όλων 
των εμπλεκομένων, ώστε να επιτευχθεί μία ξεκάθαρη διαδικασία σύμφωνα με 
την οποία θα παρακολουθείται και θα διαγράφεται μία κράτηση. 

12(στ) 

(στ)   Μητρώο έργων. Το πρόβλημα χρειάζεται να επιλυθεί άμεσα χωρίς 
περαιτέρω κωλυσιεργία για αποφυγή της παράλληλης τήρησης καθώς και της 
σπατάλης χρόνου από τους υπαλλήλους που τα τηρούν. 

12(ζ) 

(xvii)   Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

(α)   Ομοσπονδίες. 

Έλεγχος ομοσπονδιών από ελεγκτικό οίκο. Zητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως μας 
ενημερώσει για τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού 
αναφορικά με τις κυριότερες αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί από τον  έλεγχο 
των Ομοσπονδιών.  

13(α)(i) 

 Πρότυπο Kαταστατικό ομοσπονδιών. Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως 
ενημερώσει την Υπηρεσία μας πού οφείλεται η καθυστέρηση για την ετοιμασία 
του  εγγράφου ελάχιστων απαιτήσεων. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του 
εν λόγω εγγράφου,  θα υπάρξει η υιοθέτηση των ελάχιστων αυτών 
απαιτήσεων από όλες τις Ομοσπονδίες εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, με ρήτρα που θα καταλήγει αρχικά σε πλήρη αναστολή και 
ακολούθως σε πλήρη αποκοπή των επιχορηγήσεων σε όσες ομοσπονδίες δεν 
συμμορφωθούν έγκαιρα. 

13((α)(ii) 

 Συμβόλαια προσωπικού που επιχορηγείται. Ζητήσαμε από τον 
ΚΟΑ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω 
θέμα, και επίσης αναμένουμε ότι θα αποφασιστεί σε τι ενέργειες/μέτρα θα προβεί 
ο Οργανισμός σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις Ομοσπονδίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής της επιχορήγησης.  

13(α)(iii) 

 Υποβολή τελευταίας κατάστασης εξόδων ομοσπονδιών για έλεγχο 
από τον ΚΟΑ. Ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων θα πρέπει να τηρείται 
κατά γράμμα και χωρίς παρεκκλίσεις για να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και 
διαφάνεια. Εάν ο Οργανισμός διαφωνεί με κάποιες πρόνοιες του Οδηγού θα 
πρέπει να τροποποιήσει τον Οδηγό και εννοείται ότι η τροποποίηση θα πρέπει να 
βελτιστοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου και αποδέσμευσης των επιχορηγήσεων των 
Ομοσπονδιών και να εξυπηρετεί θετικά πρωτίστως τον ίδιο τον Οργανισμό και 
επίσης οποιαδήποτε τροποποίηση στον Οδηγό να ισχύει από την ημερομηνία της 
λήψης της σχετικής απόφασης και μετά. 

Επίσης ο Οργανισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το Νόμο του 
Προϋπολογισμού και να μην χρεώνει κονδύλια προηγούμενων ετών για 
πληρωμές που γίνονται σε μεταγενέστερα έτη. 

13(α)(iv) 

 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων από Ομοσπονδίες. Η 
Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων 
αναθεωρηθεί ώστε να επιβάλλει ποινές όπως αποκοπές επιχορηγήσεων, 
ενδεχομένως σε διαφορετικά ποσοστά αναλόγως της καθυστέρησης στην 
υποβολή των οικονομικών καταστάσεων.  

Συναφώς αναφέρεται ότι η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων από τις 
Ομοσπονδίες από μόνη της δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.  

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Οδηγός Αποδέσμευσης Επιχορηγήσεων 
αναθεωρηθεί ούτως ώστε να θέτει συγκεκριμένους στόχους/σκοπούς ως προς 
την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων από τις Ομοσπονδίες, δηλαδή τι 
έλεγχος θα γίνεται από τον Οργανισμό για τις εν λόγω οικονομικές 

13(α)(v) 
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καταστάσεις και πως αυτός ο έλεγχος θα συνδέεται με το ύψος του ποσού 
επιχορήγησης από τον Οργανισμό, σε κάθε Ομοσπονδία. 

(β) Σωματεία. 

 Οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων προς Τμήματα/Υπηρεσίες του 
Κράτους. Ο Οργανισμός 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. 

 

 Κατανομή επιπρόσθετου ποσού στα προσφυγικά σωματεία.   

Δεν θα έπρεπε να πληρώνονται ακέραια τα ποσά προς τα σωματεία που 
έχουν οφειλές, να γίνονται πληρωμές για υπερβάσεις πριν την έγκριση του 
τροποποιητικού προϋπολογισμού ή να εγκρίνονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών και να διενεργούνται πληρωμές επιχορηγήσεων λόγω της 
ύπαρξης πλεονασμάτων στον Προϋπολογισμό, τη στιγμή που τα σωματεία 
ήδη έλαβαν χορηγία για το έτος. 

13(β)(iv) 

 Αθλητικό μητρώο.  Η ενημέρωση/επικαιροποίηση του ειδικού 
μητρώου, αλλά και του αθλητικού μητρώου πρέπει να είναι συνεχής και τα 
σωματεία/ομοσπονδίες που δεν ανταποκρίνονται σχετικά πρέπει να έχουν 
επιπτώσεις στη χορηγία/πρόστιμα. Χρειάζεται επίσης άμεση προώθηση 
τροποποίησης της νομοθεσίας, ούτως ώστε να επιτρέπει την διαγραφή 
σωματείων από το μητρώο. 

13(γ) 

(xviii)  Επιτηρητές σταδίων. 

(α)  Αστυνόμευση ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Το κόστος της 
εκπαίδευσης των επιτηρητών, όπως αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή θα 
πρέπει να καταβάλλεται από τους ίδιους τους υποψήφιους επιτηρητές, όπως 
αναφέρεται ρητά  στον κανονισμό αρ. 7(1) της Κ.Δ.Π 536/2012. Αν υπάρχει 
αλλαγή στην πολιτική και θα συνεχίσει ο Οργανισμός να καταβάλλει το κόστος 
αυτό, τότε θα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικοί Κανονισμοί. 

14 

(β) Χρησιμοποίηση ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
επιτηρητών. Αναμένεται η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των εισηγήσεων που αναφέρονται στην 
Έκθεση της Αξιολόγησης του Θεσμού των Επιτηρητών καθώς και των 
εισηγήσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως καθώς επίσης 
και τα  χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

14(ii) 

(xix)    Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α)  Άλλοι μικρότεροι αθλητικοί χώροι. Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση της 
υποχρέωσης για την ύπαρξη άδειας οικοδομής για όλους τους χώρους και να 
δοθούν χρονοδιαγράμματα για λήψη άδειας οικοδομής, μετά τη λήξη των 
οποίων να υπάρχουν κυρώσεις. 

15(iii) 

(β)  Μαζικός αθλητισμός.  Μέσα στα πλαίσια του νέου εγγράφου για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό 2018-2020, αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα  
αξιολογήσει τους στρατηγικούς του στόχους σχετικά με το πιο πάνω θέμα και 
θα επανεξετάσει τρόπους χρήσης κάποιων χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση 
τους στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως 
ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά και τεθεί χρονοδιάγραμμα για τις 
ενέργειες που συνεπάγονται. 

15(δ) 

(γ) Κριτήρια επιχορήγησης - Επιχορήγηση γηπέδου για τα σωματεία 
ΑΕΛ και ΑΡΗΣ και για το σωματείο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το αναμενόμενο κόστος του έργου, να συνάδει με την 
απόφαση για κόστος μέχρι €15 εκ. και στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού 
θα πρέπει να γίνεται αναφορά για το συγκεκριμένο ποσό. Επίσης, εφόσον 
σύμφωνα με τα κριτήρια, η συνεισφορά του Οργανισμού ορίζεται σε 60% για 

15(ε)(i) 
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τις επιλέξιμες δαπάνες και το υπόλοιπο 40% βαρύνει τα Σωματεία, προκύπτει 
θέμα άνισης μεταχείρισης και κρατικής ενίσχυσης και αναμένεται η 
γνωμάτευση από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ώστε οι σχετικές ενέργειες να είναι καθόλα σύννομες. Πέραν 
τούτου, δεν πρέπει να παρακαμφθεί, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί η 
διαδικασία λήψης έγκρισης από τη Βουλή πριν προχωρήσει η συνομολόγηση 
του σχετικού δανείου, την αποπληρωμή του οποίου με σχετικές γραπτές 
διαβεβαιώσεις ουσιαστικά θα εγγυάται το Κράτος. Πέραν τούτου, ενδέχεται να 
προκύπτει σε σχέση με οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις, και θέμα υπέρβασης 
εξουσίας, εφόσον ο ΚΟΑ ή/και η κυβέρνηση δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση 
να δεσμεύσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει τα εν λόγω ποσά 
στους σχετικούς ετήσιους προϋπολογισμούς του Κράτος ή/και του ΚΟΑ. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που προκύπτουν από τη 
μίσθωση της γης και όλες οι σχετικές συμφωνίες να είναι σύννομες και να 
συνάδουν μεταξύ τους. Αναμένεται ότι για την υλοποίηση του έργου θα 
προκηρυχθούν προσφορές σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο 
Ν.73(Ι)/2016, ωστόσο επισημαίνεται ότι οι συμφωνίες για υποχρέωση των 
σωματείων για ανέγερση των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων ενδέχεται 
επίσης να εμπίπτουν στα πλαίσια του υπό αναφορά νόμου. Επίσης, θα πρέπει 
να υποβληθούν στον ΚΟΑ η μελέτη, τα σχέδια και οι προδιαγραφές για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τους ανελκυστήρες. Ως εκ τούτου, προς 
αποφυγή μη σύννομων/παράτυπων/ζημιογόνων ενεργειών, οι οποίες ενδέχεται να 
επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις, χρειάζεται για τα πιο πάνω θέματα να ζητηθεί 
επίσης γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προτού γίνουν 
περαιτέρω ενέργειες. 

(δ)  Επιχορήγηση γηπέδου ΑΕΚ.  Αναμένεται πλήρης συμμόρφωση του 
Οργανισμού με τα θεσμοθετημένα κριτήρια και σχετικούς  Κανονισμούς που 
διέπουν τις επιχορηγήσεις και ως εκ τούτου, όταν αυτά/αυτοί δεν πληρούνται, 
δεν πρέπει να παραχωρείται επιχορήγηση.  

Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας με τους λόγους 
για τους οποίους εγκρίθηκε και καταβλήθηκε η επιχορήγηση ύψους €300.000, 
ως ειδική απόφαση πολιτικής του προς το Σωματείο ΑΕΚ, ενώ φαίνεται να μην 
ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες του άρθρου 17, αναφορικά με τις 
συμβάσεις του Νόμου που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψη 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016 (Ν.73(Ι)/2016).  

15(ε)(ii) 

(xx) Διαχείριση αθλητικών χώρων. 

(α)   Αποτελέσματα διαχείρισης.   

 Λογιστικό σύστημα. Ο Οργανισμός θα πρέπει επειγόντως να 
αναβαθμίσει το λογιστικό σύστημα. Φαίνεται ότι η διαδικασία αναβάθμισης του 
λογιστικού συστήματος αν και συζητιέται από καιρό, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. 
Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τους λόγους 
αυτής της καθυστέρησης. 

16(α) 

 Συμβόλαια παραχώρησης δικαιώματος χρήσης. Πριν ο Οργανισμός 
να προβαίνει στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων του θα 
πρέπει να έχει διαδικασίες που να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει το αντίστοιχο 
υπογραμμένο συμβόλαιο. Επίσης για την αποφυγή λαθών, θα ήταν καλό να 
εξεταστεί  το ενδεχόμενο ομοιόμορφης περιόδου κάλυψης από τα εν λόγω 
συμβόλαια. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε o Οργανισμός θα πρέπει να έχει 
διαδικασίες ελέγχου των χρονικών περιόδων των συμβολαίων και ειδικότερα 
σε περιπτώσεις ανανέωσης. 

 

 

16(α)(iii) 
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 Μητρώα χρήσης αθλητικών χώρων και διαδικασίες ελέγχου των 
αθλητικών χώρων.  Θα ήταν καλό ο Οργανισμός να συζητήσει και να 
εφαρμόσει διαδικασίες ελέγχου των χώρων και των λειτουργών των χώρων.  

 Χρεώσεις με βάση τις αποφάσεις ΔΣ. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
έχει διαδικασίες που να ενημερώνουν κατάλληλα το αρμόδιο προσωπικό με 
τις αποφάσεις ΔΣ. 

16(α)(v) 

 Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας. Έχει παρέλθει εξαιρετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα χωρίς οποιαδήποτε συμφωνία και παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε 
την Υπηρεσία μας για τους λόγους της μεγάλης αυτής καθυστέρησης. 
Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας  τον τρόπο με 
τον οποίο το θέμα θα προωθηθεί. Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός δεν είναι 
νομικά κατοχυρωμένος σχετικά από τις 31.8.2002. Επίσης να μας ενημερώσει 
για τον αν ο Οργανισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Κοινοτικό Κέντρο 
Λάρνακας και αν θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. 

16(α)(vi) 

 Ζητήσαμε ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις 
του θέματος με τον Οργανισμό Νεολαίας. Επίσης ζητήσαμε να μας 
ενημερώσει αν ο Οργανισμός Νεολαίας έχει προχωρήσει στην ανέγερση του 
κτιρίου ή/και έχει πληρώσει τα ενοίκια. Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός δεν 
είναι νομικά κατοχυρωμένος σχετικά.  

16(α)(vii) 

 Επιπρόσθετα ζητήσαμε από τον ΚΟΑ να μας ενημερώσει για τις 
οποιεσδήποτε εξελίξεις του θέματος και για τα ενδεχόμενα δικαιώματα του 
Οργανισμού Νεολαίας στο χώρο μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων με 
το Δήμο Λάρνακας. 

16(α)(vii) 

 Κολυμβητήριο Λάρνακας. Ζητήσαμε  από τον ΚΟΑ ενημέρωση της 
Υπηρεσίας μας για τα μέτρα προς προώθηση και ολοκλήρωση της σύμβασης 
μίσθωσης και τις οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με το θέμα. 

16(α)(viii) 

(β)   Δικαιώματα χρήσης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. Η παρατήρηση θα 
επαναληφθεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές 
του για αύξηση των εσόδων των ιδιόκτητων χώρων, καθώς το σχετικό 
έλλειμμα που προκύπτει είναι εξαιρετικά ψηλό. Θα διαφωνήσουμε με την 
απόφαση. Επίσης, η τιμολογιακή πολιτική όπως έχει εγκριθεί από το ΔΣ, 
πρέπει να εφαρμόζεται και χωρίς παρεκκλίσεις, προς αποφυγή έγερσης 
θεμάτων άνισης μεταχείρισης και μη χρηστής διοίκησης. Η απόφαση ότι το ΔΣ 
να εξετάζει διαφοροποιήσεις των χρεώσεων από την νέα τιμολογιακή πολιτική 
μπορεί να εγείρει θέματα άνισης μεταχείρισης και μη χρηστής διοίκησης. 
Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει τέτοιες διαδικασίες οι 
οποίες να μην επιτρέπουν την αύξηση των χρεωστών, καταβάλλοντας 
προσπάθειες όπως τα ποσά που οφείλονται  από τους διάφορους φορείς να 
εισπράττονται έγκαιρα και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης να μην 
παραχωρούνται οι Αθλητικοί χώροι μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών 
σύμφωνα με την εγκριμένη τιμολογιακή πολιτική. 

16(β) 

(γ)  Έξοδα ιδιόκτητων χώρων. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει όλες 
τις διαδικασίες των εσωτερικών δικλίδων. Επίσης θα τονίσουμε ξανά την 
ανάγκη αναβάθμισης του λογιστικού συστήματος. 

16(γ)(i)(ii)(iii) 

(δ)   Θέματα προσωπικού αθλητικών χώρων. Ο ΚΟΑ πρέπει να ακολουθεί 
πάντοτε τις πειθαρχικές κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του κατά αναλογία και για το εργατικό προσωπικό και όπου 
κρίνει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές. 

Επιπρόσθετα θα ήταν καλό να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε το εργατικό 
προσωπικό να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Για παράδειγμα να τηρείται η 
ιεραρχία για τις επιστολές παραπόνων, να συμπληρώνεται φύλλο καταγραφής 
χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης για τον κάθε εργάτη, το οποίο να 

16(γ)(iv) 
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εγκρίνεται από τον Λειτουργό του σχετικού αθλητικού χώρου και να 
υποβάλλεται κάθε μήνα στον υπεύθυνο των αθλητικών χώρων ο οποίος θα το 
ελέγχει και θα το εγκρίνει. 

Θα μπορούσε επίσης ο Οργανισμός σε συνεργασία με τον λειτουργό κάθε 
αθλητικού χώρου να γίνει αναλυτική λίστα με τα καθημερινά καθήκοντα των 
εργατών και των καθαριστριών, ώστε να διευκολύνεται η επίβλεψη και η 
εκτέλεση τους από το ωρομίσθιο προσωπικό.   

(ε)  Χρεώσεις για ρεύμα και νερό.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει την μηνιαία καταγραφή των ενδείξεων 
των υπομετρητών για να είναι όσο το δυνατό πιο έγκαιρος και πιο έγκυρος ο 
επιμερισμός των δαπανών. Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται στο 
Λογιστήριο του Οργανισμού σε μηνιαία βάση όπου και θα γίνεται ο 
καταμερισμός του κόστους των πραγματικών δαπανών στον αντίστοιχο χώρο 
σύμφωνα με την πραγματική χρήση. 

16(v) 

(στ) Μητρώο καυσίμων. Ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει από τους 
λειτουργούς των χώρων τις καταγραφές των ωρομέτρητων σε όλους τους 
ιδιόκτητος χώρους και να εξάγει τους μέσους όρους κατανάλωσης. Ο 
αρμόδιος αρμόδιος υπεύθυνος λειτουργός να τους ελέγχει με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διακυμάνσεων στην κατανάλωση.  

16(vi) 

(ζ) Συμβόλαιο συντήρησης ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. Tο 
συντομότερο δυνατό η όλη διαδικασία να εξεταστεί από την υπηρεσία 
εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού τόσο του λογισμικού όσο και των 
εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και των διαδικασιών που διέπουν τη 
λειτουργία του. 

16(vii) 

(η) Παλαιό ΓΣΖ. Ζητήσαμε από τον ΚΟΑ, ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για 
νεότερες εξελίξεις αναφορικά με το θέμα αυτό. 

16(δ) 

(θ) Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό. 
Θα πρέπει να εξευρεθούν το συντομότερο δυνατό, αφού τα έξοδα τρέχουν, 
τρόποι καλύτερης αξιοποίησης του Κέντρου. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο Οργανισμός προτίθεται να προκηρύξει 
διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του Κέντρου και παρακαλούμε όπως μας 
πληροφορήσετε με τις εξελίξεις και το θέμα να τυγχάνει στενής 
παρακολούθησης για αποτελεσματική αντιμετώπιση. 

16(στ) 

(xxi) Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. 

(α) Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας. 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 φαινομένουσυμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων στη νομοθεσία 
ώστε να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρανομούντων και 
αποτρεπτικές ποινές. Επίσης ο ΚΟΑ να δημοσιεύει ευρέως όχι μόνο τις σχολές 
που έχουν άδεια, αλλά και αυτές που παρανομούν/δεν έχουν άδεια, ώστε να 
ενημερώνεται και να προστατεύεται ο πολίτης. 

17(β) 

(β) Ανανέωση άδειας λειτουργίας.  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. 

17(γ) 

(γ) Μητρώο γυμναστών/εκπαιδευτών.  Αναμένεται από το ΔΣ του ΚΟΑ, 
όταν η διεξαγωγή της μελέτης ολοκληρωθεί, να μελετήσει τα αποτελέσματα 
της άμεσα και με αποφάσεις  του να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό της 

17(ζ) 
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σχετικής νομοθεσίας για τα προσόντα των εκπαιδευτών οι οποίοι 
εργοδοτούνται ή/θα εργοδοτηθούν σε σχολές γυμναστικής. 

(δ) Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση των 
Κανονισμών.  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.Δ.Π. 38/95), το 
οποίο προνοεί ότι «το Δικαστήριο 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. 

17(η) 

(xxii) Νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού.  

(α)  Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), ο Οργανισμός να 
συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους 
ακολουθώντας κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν 
καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά 
μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός 
κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων 
συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι, αν ο Οργανισμός το 
κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης. Σε περίπτωση εν ισχύι 
συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο 
(ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα έτος), ειδικά αν το διοικητικό 
συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να μην 
υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή σχεδόν ταυτόχρονα, 
με την αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού (αν 
τούτο εφαρμόζεται). Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν ισχύι σύμβαση δεν 
περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρου τερματισμού της, τότε αυτή θα αφεθεί να 
εκπνεύσει κανονικά και δεν θα τερματιστεί πρόωρα (εκτός με τη συναίνεση του 
νομικού συμβούλου) ώστε να μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για την υποβολή 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά του Οργανισμού. 

(β)  Ο Οργανισμός να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις 
αστικών αγωγών ή διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά 
περίπτωση, ή για ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. 
Θα μπορούσε για την επιλογή των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση 
επίδειξης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για 
συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από 
τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για 
επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό σχετικού καταλόγου προεπιλογής 
νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, νοουμένου ότι οποιαδήποτε 
τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε 
ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την εκπροσώπηση του 
Οργανισμού θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος, για 
παράδειγμα γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την υπό 
αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει 
κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.  

18 
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(γ)  Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών 
νομικού συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων 
διαγωνισμού που θα προκηρύξει ο Οργανισμός, τότε θα πρέπει να τηρούνται 
οι πρόνοιες της σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές 
της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη 
διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται 
ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την εκτίμηση της αξίας της 
εκάστοτε ανάγκης. 

Παρά την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, η οποία περιλήφθηκε στην 
επιστολή ελέγχου μας για το έτος 2015, ο Οργανισμός, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ.7/11/2016, προχώρησε στην, όπως αναφέρεται 
στα εν λόγω πρακτικά της 38ης συνεδρίας του ΔΣ, ανάθεση δικηγορικών 
υπηρεσιών σε συγκεκριμένη δικηγόρο για περίοδο ενός έτους, έναντι του 
ποσού των €1.220 τον μήνα, και ετοιμάστηκε σχετική συμφωνία μίσθωσης 
υπηρεσιών με ισχύ από 16.1.2017. Η εν λόγω ανάθεση έγινε χωρίς 
προκήρυξη προσφορών όπως και θα έπρεπε να είχε γίνει.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα καθήκοντα που αναφέρονται στην εν λόγω 
συμφωνία είναι γενικής φύσεως καθήκοντα, τα οποία δεν έχουν σχέση με 
νομικά θέματα, παρόλο που η απόφαση του ΔΣ έκανε αναφορά σε 
«δικηγορικές υπηρεσίες». Επίσης, δεν  καθορίζουν συγκεκριμένα παραδοτέα 
τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών, και 
εν πάση περιπτώσει, είναι καθήκοντα τα οποία κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν και από τους υπαλλήλους 
του Οργανισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η εν λόγω μίσθωση υπηρεσιών τερματιστεί 
άμεσα και ακολουθηθεί ανοικτή διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την 
υπηρεσία αυτή, για την οποία θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα 
παραδοτέα, τα οποία όντως να αφορούν σε δικηγορικές  υπηρεσίες, και όχι 
καθήκοντα που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από υπαλλήλους του ΚΟΑ. 

(xxiii) Ακαδημία Αθλητισμού. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι πολύ 
σημαντική η δέσμευση της Επιτροπής Ακαδημίας Αθλητισμού ώστε να 
συνέρχεται μία φορά τον μήνα, όπως επίσης και η συνέχιση των 
προσπαθειών για έγκαιρη έγκριση της επιχορήγησης των προγραμμάτων. 
Ίσως ο Οργανισμός θα μπορούσε να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους 
αθλητικούς φορείς, με τη διοργάνωση σχετικού σεμιναρίου, για τη σημασία της 
έγκαιρης και ορθής υποβολής των αιτήσεων, ώστε όλα τα αιτήματα να 
εξετάζονται έγκαιρα. 

19 

(xxiv) Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις (Πρωτόκολλα με Άλλα Κράτη). Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να  συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του 
Πρωτοκόλλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πρέπει να λάβει 
άμεσα μέτρα για να ανταποκριθεί σε όλες τις παρατηρήσεις και συστάσεις της 
έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες 
επιχορήγησης των Πρωτοκόλλων. 

20 

(xxv) Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Καθότι στον προϋπολογισμό 
του ΚΟΑ για το έτος 2017 εξακολουθεί να μην έχουν περιληφθεί οι χορηγίες 
που λαμβάνει η ΚΟΕ από το Κράτος, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να 
συστήνει  όπως διευθετηθεί με το ΥΠΠ, ώστε όλες οι χορηγίες που λαμβάνει η 
ΚΟΕ από το Κράτος συμπεριλαμβάνονται πλέον στον προϋπολογισμό του 
ΚΟΑ, ο οποίος πρέπει να παρέχει και να ελέγχει τις εν λόγω χορηγίες και την 
ΚΟΕ όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγιών που κατάβαλλε. 

 

22 
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(xxvi) Χορηγίες προς Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).  

Ο Οργανισμός πρέπει να ζητά όπως τα αιτήματα από ποδοσφαιρικά σωματεία 
που υπάγονται στην ΚΟΠ ή άλλα αιτήματα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, 
προωθούνται στον Οργανισμό πάντοτε μέσω της ΚΟΠ. 

23 

(xxvii) Πάγια Περιουσιακά στοιχεία. 

(α)    Μητρώο παγίων. Ο Οργανισμός πρέπει άμεσα να αναβαθμίσει το 
λογισμικό σύστημα του μηχανογραφημένου μητρώου παγίων, έτσι ώστε αυτό 
να είναι αξιόπιστο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία και 
πληροφορίες σχετικά με τα συμβόλαια συντήρησης (ημερομηνία λήξης, 
κόστος κ.λ.π), το πραγματικό κόστος συντήρησης, τη σελίδα μητρώου 
προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και τις άδειες χρήσης. 

24(α) 

(β)  Φυσική καταμέτρηση παγίων.  Είναι σημαντικό ο Οργανισμός να 
εφαρμόσει την εισήγηση των εσωτερικών ελεγκτών, ώστε τυχόν διαφορές στα 
αποθέματα να τυγχάνουν έγκαιρου εντοπισμού και κατάλληλων διορθωτικών 
ενεργειών. Η Υπηρεσία μας επίσης εισηγείται όπως η φυσική καταμέτρηση να 
γίνεται και να ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε χρονιάς. 

24(β) 

(γ)    Αθλητικό Μουσείο. Τα ΔΣ θα πρέπει να απευθυνθεί στον νομικό του 
σύμβουλο για διεκδίκηση του πιο πάνω ποσού που δαπανήθηκε για βελτίωση 
του κτιρίου από τον Δήμο Λευκωσίας και να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας σχετικά. 

24(γ) 

(xxviii)  Προσφορές.   

(α)     Ξύλινο Δάπεδο Αφροδίτη στην Πάφο – Ανάγκη αντικατάστασης 
του. Στις συμβάσεις προμήθειας/τοποθέτησης και συντήρησης δαπέδων ή/και 
άλλου εξοπλισμού σε αθλητικούς χώρους του Οργανισμού, για τους οποίους 
προνοείται στη σύμβαση η απαιτούμενη συχνότητα συντήρησης τους, θα 
πρέπει να ασκείται ο απαραίτητος έλεγχος εκ μέρους του Οργανισμού, ώστε 
να αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα.  

25(α) 

(β) Στάδιο «Τάσος Μάρκου» - Ανακατασκευή συνθετικού τάπητα 
στίβου – Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση της επιχορήγησης 
από τον ΚΟΑ ενός έργου διέπεται από συγκεκριμένα κριτήρια/προϋποθέσεις, 
τα οποία ο Οργανισμός οφείλει να βεβαιώνεται ότι τηρούνται αυστηρά, προτού 
καταβάλει το ποσό της επιχορήγησης. Σε περίπτωση παρέκκλισης από τους 
επιχορηγούμενους κατά την υλοποίηση των έργων, να ανακαλείται η έγκριση, 
μέχρι τη συμμόρφωση τους. 

25(β) 

(γ) Ανέγερση γηπέδου για τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΛ, ΑΡΗΣ και 
ΑΠΟΛΛΩΝ στη Λεμεσό. 

(i)     Έγγραφα Διαγωνισμού.  

(ii)     Θέσεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ).  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανέγερση του γηπέδου να γίνει μόνο 
όταν ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στη σύσκεψη του 
Προεδρικού ημερ. 26.8.2016 και, εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση από την ΕΕ 
για την κρατική ενίσχυση/χρηματοδότηση του έργου. 

25(γ) 

(δ)  Παράλειψη υποβολής εγγράφων διαγωνισμού του ΚΟΑ στην 
Υπηρεσία μας για την περίοδο από 1.1.2016 μέχρι σήμερα. Ο Οργανισμός 
θα πρέπει να τηρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την αποστολή των 
εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσει στην Υπηρεσία μας, ώστε να 
μας παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για τον προληπτικό έλεγχο τους. 
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(ε) Διαγωνισμός αρ. 19Δ/2015 – Provision, implementation, maintenance 
and operation of systems and equipment with the Public Private 
Partnership (PPP) Method, for the implementation of the Law 48(I)/2008 
for the prevention and suppression of violence in sports (Κάρτα 
Φιλάθλου). ο Οργανισμός προχωρεί στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο 
οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιούνιο 2017, αφού προηγουμένως 
τροποποιηθούν/διορθωθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού, από τους ιδιώτες 
συμβούλους του Οργανισμού. 

 

 
 
Με εκτίμηση, 
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