
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 

2007 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) ΄Εσοδα.  Τα έσοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £20.705.730, σε σύγκριση 

µε £20.481.551 το 2006, από τα οποία ποσό ύψους £19,3 εκ. (£19,3 εκ. το 2006) 

αποτελεί κρατική χορηγία, δηλαδή το 93% των εσόδων του. 

(β) ΄Εξοδα.  Τα έξοδα του Οργανισµού ανήλθαν σε £21.864.655, σε σύγκριση µε 

£20.926.950 το 2006 (αύξηση κατά £937.705 ή 4%). 

Αυξήσεις εξόδων παρατηρήθηκαν κυρίως στη δηµιουργία και βελτιώσεις µη 

ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων κατά £1.015.564 (35%), στις απολαβές 

προσωπικού κατά £190.421 (11%), στο πρόγραµµα ΑΓΟ και προγράµµατα 

Εθνικής Φρουράς κατά £118.704 (12%), και  στους τόκους και έξοδα τραπεζών 

κατά £25.537 (3%). 

(γ) Αποτελέσµατα χρήσης.  Ο Οργανισµός παρουσίασε έλλειµµα ύψους  

£1.158.925, σε σύγκριση µε έλλειµµα ύψους £445.399 το 2006, λόγω βασικά της 

αύξησης των εξόδων, ενώ τα έσοδα παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε τα έσοδα του 

προηγούµενου έτους. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οργανισµού: 

 2007  2006 
Τρεχούµενο Ενεργητικό προς 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,54 

 
2,09 

Κρατική Χορηγία προς ΄Εσοδα 93% 94% 
Απολαβές µόνιµου προσωπικού, ωροµίσθιου 
και έκτακτου προσωπικού προς Έξοδα 

 
16,6% 

 
15,7% 

 



 - 2 -

(ε) Πρόβληµα ρευστότητας.  Ο Οργανισµός αντιµετωπίζει πρόβληµα 

ρευστότητας, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να τακτοποιήσει όλες τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις του, οι οποίες στις 31.12.2007 ανέρχονταν σε £15,1 εκ., ενώ το 

τρεχούµενο ενεργητικό ήταν £8,1 εκ., δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο 

κίνησης ύψους £7,0 εκ.. Το πρόβληµα ρευστότητας προέκυψε κυρίως, αφενός 

επειδή ο Οργανισµός δεν σύναψε τα δάνεια που προγραµµατίζονταν µέσα στο 

2007 και αφετέρου επειδή δαπανήθηκαν ποσά για την αξιοποίηση του Παλαιού 

ΓΣΟ τα οποία δεν είχαν συµπεριληφθεί στον Προϋπολογισµό (βλ. παράγραφο 

3(β)(i)). 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις 

παρουσιάζονται αυξηµένες λόγω κυρίως της εξόφλησης εντός του 2008 των 

χρεωγράφων που εξέδωσε ο Οργανισµός το 2000 ύψους £10 εκ.. Ο Οργανισµός 

το 2008 θα συνάψει δάνειο ύψους £20εκ. (€34εκ.) το οποίο θα χρηµατοδοτήσει 

µέρος των τρεχουσών υποχρεώσεων του. 

(στ) ∆άνεια. 

(i) ∆άνεια µε κυβερνητικές εγγυήσεις. 

• Έκδοση χρεωγράφων.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο τη 

χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Οργανισµού και για 

εξόφληση υφιστάµενων δανείων που είχε συνάψει από τη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα, αποφάσισε στη συνεδρία του ηµερ. 26.10.2000 να 

εγκρίνει µε κυβερνητική εγγύηση την έκδοση χρεωγράφων από τον 

Οργανισµό, συνολικής ονοµαστικής αξίας £10 εκ.  Από τη διάθεση των πιο 

πάνω χρεωγράφων κατά το έτος 2000 (κυρωτικός Νόµος αρ. 32(ΙΙΙ)/2000), 

µε δηµοπρασία, εισπράχθηκε ποσό ύψους £9,6 εκ., το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή διαφόρων δανείων. Τα χρεώγραφα είναι 

αποπληρωτέα στις 15.12.2008. 

Ο κυρωτικός Νόµος καθώς και οι όροι έκδοσης των χρεωγράφων, 

προέβλεπαν τη δηµιουργία εξοφλητικού Ταµείου στο οποίο θα κατατίθεντο 

κάθε χρόνο επαρκή ποσά για αποπληρωµή των χρεωγράφων στη λήξη 

τους. 



 - 3 -

Λόγω προβληµάτων ρευστότητας του Οργανισµού για τα έτη 2007 και 2006 

δεν έχει εµβαστεί στο εξοφλητικό Ταµείο των χρεωγράφων, σκοπός του 

οποίου είναι η αποπληρωµή των χρεωγράφων στη λήξη τους, συνολικό  

ποσό ύψους £2,32 εκ., που περιλαµβανόταν για το σκοπό αυτό στον 

Προϋπολογισµό του 2007, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπο του Ταµείου στις 

31.12.2007 να ανέρχεται µόνο σε £6.344.616. 

Ο  Πρόεδρος του  Οργανισµού  µε  πληροφόρησε ότι  το ποσό  των £3,5 εκ. 

που υπολείπεται για την εξόφληση των χρεωγράφων θα αντληθεί από το 

νέο δάνειο των £20 εκ. (€34 εκ.) που ο Οργανισµός θα συνάψει εντός του 

2008. 

• ∆άνειο από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Στις 23.9.2004 ο 

Οργανισµός σύναψε συµφωνία µε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, για 

την παροχή δανείου ύψους £6 εκ., µε κυβερνητική εγγύηση, για να 

χρησιµοποιηθεί για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του Προϋπολογισµού για 

το έτος 2004.  Το δάνειο αναλήφθηκε από την Τράπεζα σταδιακά κατά τη 

διάρκεια του 2005.  Το υπόλοιπο στις 31.12.2007 ήταν £6,38 εκ. (£6,06 εκ. 

στις 31.12.2006). 

∆ιαπιστώθηκε ότι το ποσό που συµπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισµό του 

2007 για την ετήσια δόση του δανείου, ύψους £763.119, λόγω 

προβληµάτων ρευστότητας δεν καταβλήθηκε.  Για τον ίδιο λόγο, δεν 

καταβλήθηκε επίσης το ποσό που συµπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισµό 

του 2006 για την ετήσια δόση του δανείου ύψους £378.000. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι και το δάνειο αυτό θα 

αποπληρωθεί µε τη σύναψη του νέου δανείου των £20 εκ. (€34 εκ.), 

αναφέροντας ταυτόχρονα ότι το 2006 ο Οργανισµός έπρεπε να καταβάλει 

µόνο τόκους, ποσό που  είχε καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από την 

κατάθεση που έκανε το 2005, καθώς και ότι  η Κεντρική Συνεργατική 

Τράπεζα ήταν ενήµερη για το γεγονός ότι το 2007 δεν θα πληρωνόταν δόση 

και το δάνειο θα εξοφληθεί το 2008. 
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• Νέο δάνειο ύψους £20 εκ. (€34 εκ.). Ο Οργανισµός προγραµµατίζει µέσα 

στο 2008 τη σύναψη ενός νέου δανείου, ύψους £20 εκ. (€34 εκ.). Από το 

ποσό αυτό µόνο ποσό ύψους £1,94 εκ. (€3,3 εκ.) θα χρησιµοποιηθεί για την 

κάλυψη αναγκών του 2008 (πληρωµή των τόκων των χρεωγράφων και την 

κατάθεση στο εξοφλητικό  ταµείο χρεωγράφων)  και ποσό  ύψους £6,38 εκ. 

(€10,9 εκ.) για την εξόφληση του δανείου της Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας, και το υπόλοιπο ποσό ύψους £9,36 εκ. (€15,9 εκ.) για τη 

χρηµατοδότηση έργων που εγκρίθηκαν να κατασκευαστούν µε δανεισµό 

µέχρι το 2007 και δεν έχουν ακόµα εκτελεστεί, ενώ ποσό ύψους £2,32 εκ. 

(€3,9 εκ.) θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή των καθυστερηµένων 

δόσεων στο εξοφλητικό ταµείο των χρεωγράφων. 

(ii) Χρηµατοδότηση.  Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισµός χρηµατοδοτεί τις 

δραστηριότητές του και από δάνεια τα οποία παρουσιάζουν µια αυξητική 

τάση µε συνεπακόλουθο να πρέπει να διατίθεται ετησίως ένα σηµαντικό 

ποσό για την αποπληρωµή των τοκοχρεωλυσίων.  Τα τελευταία χρόνια, ο 

Οργανισµός έδειξε αδυναµία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά 

µε την αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει. 

Η κατάσταση των υφιστάµενων δανείων και χρεωγράφων, καθώς και των 

καταθέσεων στο εξοφλητικό ταµείο χρεωγράφων και των πληρωτέων 

δόσεων για τα τελευταία πέντε χρόνια παρατίθεται πιο κάτω: 

 
 2007 2006 2005 2004 2003 
 £ £ £ £ £ 
Υπόλοιπο ∆ανείων και 
Χρεωγράφων στις 31.12 

 
16.316.456

 
16.479.101 

 
16.106.391 

 
10.502.690 10.653.081

Μείον: Υπόλοιπο Εξοφλητικού 
Ταµείου Χρεωγράφων στις 31.12 

 
6.344.616

 
6.095.776 

 
5.858.373 

 
3.337.963 3.213.593

Καθαρή Οφειλή  στις 31.12 9.971.840 10.383.325 10.248.018 7.164.727 7.439.488
∆όσεις δανείων και τόκων και 
καταθέσεις στο εξοφλητικό 
Ταµείο Χρεωγράφων (σύµφωνα 
µε τον Προϋπολογισµό) 

 
 
 

4.328.119

 
 
 

2.477.380 

 
 
 

2.474.380 

 
 
 

2.752.000 2.004.890

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός συµφωνεί µε τα 

πιο πάνω και ότι µε τη σύναψη του νέου δανείου από το 2010 ο Οργανισµός θα 

καταβάλει τοκοχρεωλύσια ύψους περίπου 10% των εσόδων του, ποσοστό  το 

οποίο θεωρεί οικονοµικά αποδεκτό. 
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(ζ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  Λόγω καθυστέρησης στις πληρωµές για 
εκτελεσθέντα έργα κατά το 2003, λόγω ανεπάρκειας του Προϋπολογισµού, 

παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, µε επακόλουθο την υποβολή 

σηµαντικών απαιτήσεων από εργοληπτικές εταιρείες για αποζηµιώσεις.  Ως 
παράδειγµα αναφέρεται υποβληθείσα αγωγή από συγκεκριµένη εταιρεία για το 

ποσό των £1.286.254, η οποία ακόµα εκκρεµεί.  Για µελέτη όλων των εγερθέντων 

θεµάτων ορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ad hoc Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, 
ο Οργανισµός βρίσκεται σε διαιτησία µε συγκεκριµένους Μελετητές, οι οποίοι 

απαιτούν επιπλέον ποσό ύψους £800.000.  Ο Οργανισµός δεν είναι σε θέση, στο 

παρόν στάδιο, να εκφέρει άποψη για το τελικό αποτέλεσµα.  Σηµειώνεται ότι  για 
τους ίδιους λόγους κατά το 2006 καταβλήθηκε ποσό ύψους £1,6 εκ.. 

(η) Τρέχουσες υποχρεώσεις.  Στις 31.12.2007 οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 

Οργανισµού ανέρχονταν σε £15,1 εκ., σε σύγκριση µε £4,1 εκ. στις 31.12.2006.  Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στη µεταφορά των εγγυηµένων χρεωγράφων του 

Οργανισµού ονοµαστικής αξίας £10 εκ. στις τρέχουσες υποχρεώσεις, αφού αυτά 

λήγουν στις 15.12.2008 και στην αύξηση του τραπεζικού παρατραβήγµατος. 

3. Προϋπολογισµός. 

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

περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, 
ο Προϋπολογισµός για το 2007 έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006.  Ο Προϋπολογισµός 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αρχικά στις 7.7.2006 και µετά 
από σχετικές διαβουλεύσεις µε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού και 

Οικονοµικών, αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού στις 19.1.2007. 

Στις 14.2.2007 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και υποβλήθηκε στη 

Βουλή, η οποία τον ενέκρινε στις 29.3.2007 και δηµοσιεύτηκε σε Νόµο στις 

5.4.2007.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2007.  Ως αποτέλεσµα, οι δαπάνες για το Μάρτιο 2007 παρέµειναν 

νοµοθετικά ακάλυπτες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του Οργανισµού αφού κατέθεσε έγκαιρα τον Προϋπολογισµό του. 
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(β) Εκτέλεση Προϋπολογισµού. Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης του 

Προϋπολογισµού διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Στο άρθρο 03.01.003 - «Αξιοποίηση Παλαιού ΓΣΟ», έγινε πρόνοια στον 

Προϋπολογισµό ποσού ύψους µόνο £15.000 για αρχικά δικαιώµατα, χωρίς 

να γίνει πρόνοια ούτε για το κόστος υλοποίησης του έργου, ούτε πρόνοια στο 

κονδύλι εσόδων από δάνειο µε το οποίο θα χρηµατοδοτείτο η υλοποίηση του 

έργου.  Ο Οργανισµός προχώρησε στην υλοποίηση του έργου δαπανώντας 

το ποσό των £1.299.250, µε αποτέλεσµα να προκύψει υπέρβαση ποσού 

ύψους £1.284.250.  Το 2006 έγινε υπέρβαση του ίδιου κονδυλίου κατά 

£373.708. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι στον Προϋπολογισµό του 

Οργανισµού τόσο για το 2006 όσο και για το 2007 παρουσιάζονται µόνο τα 

τοκοχρεωλύσια του δανείου και όχι οι δαπάνες του έργου.  Ο πιο πάνω 

τρόπος παρουσίασης του Προϋπολογισµού έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών και τη Βουλή. 

Ο Οργανισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη και του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, θα προχωρήσει στην ετοιµασία σχετικού πίνακα για κάλυψη των 

δαπανών τόσο για το 2006 όσο και το 2007. 

(ii) Με αφορµή την πιο πάνω περίπτωση, η Υπηρεσία µου επισήµανε ότι όλες οι 

δαπάνες του έτους, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των αναπτυξιακών  

δαπανών, πρέπει να περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό, άσχετα αν η 

χρηµατοδότησή τους θα γίνει µε δανεισµό ή άλλως πως, ώστε να υπάρχει η 

σχετική έγκριση της Βουλής. 

(iii) Στο άρθρο 03.02.17 - «Συντήρηση χορτοταπήτων», ενώ η αρχική πρόνοια 

στον Προϋπολογισµό ήταν £150.000, αυτή µειώθηκε στις £120.000 αφού 

µεταφέρθηκε ποσό £30.000 για κάλυψη διαφόρων έργων για τα οποία δεν 

έγινε πρόβλεψη στον Προϋπολογισµό, ενώ οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν 

στις £124.585, παρουσιάζοντας έτσι υπέρβαση £4.585. 

Για την πιο πάνω υπέρβαση δεν ζητήθηκε η κάλυψή της είτε µε µεταφορά 

από εξοικονοµήσεις άλλων κονδυλίων του ίδιου κεφαλαίου είτε µε 

συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η υπέρβαση αυτή που 

δηµιουργήθηκε µετά τον εντοπισµό κάποιου λογιστικού λάθους και σε 

υπερεκτίµηση των αναµενόµενων πλεονασµάτων θα ζητηθεί όπως καλυφθεί 

µε έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού. 

4. Προσωπικό. 

(α) Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές µόνιµων και έκτακτων 
υπαλλήλων.  Στις 31.12.2007 ο Οργανισµός εργοδοτούσε 32 µόνιµους 

υπαλλήλους (έναντι των 39 οργανικών θέσεων), έναν υπεράριθµο υπάλληλο και  2 

έκτακτους. Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές 

εισφορές στα διάφορα Ταµεία ήταν όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2007 2006 
 £ £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα µόνιµων 
υπαλλήλων 

 
878.864 

 
686.953 

Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα έκτακτων 
υπαλλήλων έναντι κενών θέσεων 

 
23.990 

 
66.632 

Υπερωρίες και άλλα επιδόµατα 19.184 22.551 
13ος µισθός 57.118 56.604 
 979.156 832.740 
Εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Σύνταξης 681.011 681.773 
Εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα Ταµεία και 
άλλα ωφελήµατα 

 
254.168 

 
209.401 

 1.914.335 1.723.914 

Οι εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Σύνταξης για τα έτη 2007 και 2006 

συµπεριλαµβάνουν ποσό ύψους £500.000 ετησίως, που καταβλήθηκαν στο 

Ταµείο για κάλυψη του ελλείµµατος ύψους £1.233.000, όπως αυτό υπολογίστηκε 

µε αναλογιστική µελέτη στις 31.12.2005.  Ο Οργανισµός αποφάσισε να καλύψει το 

υπόλοιπο ποσό του ελλείµµατος και τους τόκους, µέσω του Προϋπολογισµού του 

έτους 2008, µε µια ακόµη δόση ύψους £293.000. 

(β) Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός κατά το 2007 απασχόλησε ή ανέλαβε το κόστος 

µισθοδοσίας για το ακόλουθο προσωπικό, το οποίο χρεώνεται σε διάφορα άλλα 

Κονδύλια του Προϋπολογισµού του Οργανισµού: 
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Κατηγορία 

 Αριθµός 
Ατόµων 

 
Ιδιότητα  

  
Κόστος  

     £ 
Απασχόληση από τον 
ΚΟΑ 

     

Προσωπικό ιδιόκτητων 
Αθλητικών Χώρων 

  
48 

 
Μόνιµοι Εργάτες 

  
564.889 

Καθαρίστριες Γραφείων  3 Μόνιµες 
Καθαρίστριες 

 26.608 

Γυµναστές Α.Γ.Ο.  85 Συµβασιούχοι  563.648 
Γυµναστές Ε.Φ.  24 Συµβασιούχοι  182.392 
Συντονιστές  ΕΣΥΑΑ   18 Συµβασιούχοι  94.126 
Πρόσθετοι έκτακτοι  22 Συµβασιούχοι  292.654 
  200   1.724.317 
Ανάληψη κόστους από 
ΚΟΑ 

     

Προπονητές  ΕΣΥΑΑ  611 Συµβασιούχοι  723.960 
Σύνολο  811   2.448.277 

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

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

κυρίως από τα Σωµατεία (σε µερικές µόνο περιπτώσεις από τις Οµοσπονδίες), τα 

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

αυτή βασικά αποτελεί χορηγία του Οργανισµού προς τα Σωµατεία και 

Οµοσπονδίες. 

(γ) Μελέτη ανθρώπινου δυναµικού από ελεγκτικό οίκο.  Η συµφωνία µε τον 

ελεγκτικό οίκο για τον εσωτερικό έλεγχο επεκτάθηκε το 2005, έτσι ώστε να 

καλυφθεί και το θέµα της πραγµατοποίησης µελέτης ανθρώπινου δυναµικού, µε 

επιπλέον κόστος £15.500 συν ΦΠΑ. 

Η έκθεση συµπληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

έγκριση για πρώτη φορά το ∆εκέµβριο του 2005 και για δεύτερη φορά, µε 

συγκεκριµένη πρόταση για νέα δοµή του Οργανισµού,  στις 30.5.2007, χωρίς 

µέχρι σήµερα να τύχει εφαρµογής οποιαδήποτε εισήγηση. 

Στην πιο πάνω µελέτη καταγράφηκαν αρχικά διάφορες αδυναµίες και ελλείψεις σε 

ό,τι αφορά στην υφιστάµενη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού 

καταλήγοντας  σε πρόταση για νέα δοµή του Οργανισµού. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η υποβληθείσα πρόταση στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούσε τη µελέτη ανθρώπινου δυναµικού δεν έτυχε 

εφαρµογής µέχρι σήµερα καθότι σύµφωνα µε το κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων η 

προτεινόµενη δοµή στάληκε στις δύο Συντεχνίες (ΣΥΚΟΑ και ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ) για 

απόψεις.  Οι Συντεχνίες  απέστειλαν τις προτάσεις τους στον Οργανισµό, που µαζί 

µε την πρόταση του ελεγκτικού οίκου κατατέθηκε στην Επιτροπή Προσωπικού η 

οποία και υιοθετήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3.6.2008. 

5. Παραχώρηση επιπρόσθετων ωφεληµάτων σε Ανώτερο ∆ιοικητικό 
 Λειτουργό, κατά την εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτησή του. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, στη συνεδρία του ηµερ. 18.12.2007, 

αποφάσισε να εγκρίνει την εθελοντική πρόωρη αφυπηρέτηση Ανώτερου 

∆ιοικητικού Λειτουργού, καθώς και επιπρόσθετα ωφελήµατα ύψους £75.000, 

πέραν των ωφεληµάτων που δικαιούται µε βάση τους περί Κυπριακού 

Οργανισµού Αθλητισµού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε Υπαλλήλους του 

Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού και Εξαρτώµενους τους) (όµοιο µε το Σχέδιο 

Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισµούς του 1993 (Κ.∆.Π. 111/93).  Τα 

επιπρόσθετα ωφελήµατα καταβλήθηκαν στις 8.1.2008. 

Η Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι η παραχώρηση επιπρόσθετων 

ωφεληµάτων δεν συνάδει µε τους Κανονισµούς του Οργανισµού και εποµένως η πιο 

πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν καλύπτεται νοµοθετικά. 

Τη διαφωνία τους ως προς την παραχώρηση πρόσθετων ωφεληµάτων είχαν εκφράσει 

σε σχετικές επιστολές τους προς τον Οργανισµό τόσο το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού, όσο και το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα αναφέρθηκαν σε ξεχωριστή επιστολή της 

Υπηρεσίας µου, ηµερ. 14.4.2008. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Οργανισµού ενέργησε και αποφάσισε µε απόλυτα καλή πίστη ότι εξυπηρετούσε το 

καλώς νοούµενο συµφέρον του Οργανισµού βασιζόµενο σε Σχέδιο Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης, που κατάρτισε ο Οργανισµός, εκπληρώνοντας υποχρέωση του 

βάσει συλλογικών συµβάσεων και έχοντας πάντα νοµική καθοδήγηση.  Το ρηθέν 

Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης θα καταργηθεί και/ή ακυρωθεί και/ή ανακληθεί 
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και θα επιδιωχθεί ψήφιση από τη Βουλή Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης των 

Υπαλλήλων του Οργανισµού για να είναι εντάξει ο Οργανισµός στις βάσει 

Συλλογικών Συµβάσεων  υποχρεώσεις του. 

Η Υπηρεσία µου δεν θεωρεί τις πιο πάνω εξηγήσεις  του Οργανισµού 

ικανοποιητικές και εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν καλύπτεται νοµοθετικά. 

6. Στρατηγικό Σχέδιο. 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενές µου εκθέσεις, είναι απαραίτητο όπως ο 

Οργανισµός καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο στο οποίο να εντάξει όλες του τις 

δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων των αθλητικών σχεδιασµών, καθώς επίσης 

και αθλητικών κτιριακών έργων.   Στην απαντητική του επιστολή για τον έλεγχο 

των οικονοµικών καταστάσεων του 2006, ο Οργανισµός µε πληροφόρησε ότι στις 

7.5.2007 κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο «τριετές 

στρατηγικό σχέδιο», το οποίο έχει υποβληθεί και στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού.  

Όπως ανέφερα και στην Ετήσια Έκθεση µου για το 2006, παρόλο που η ετοιµασία 

τριετούς σχεδίου συνιστά ένα σηµαντικό θετικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση, 

το συγκεκριµένο σχέδιο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγικός σχεδιασµός 

και παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(α) Η συζήτηση του τριετούς σχεδίου είχε αρχίσει στις 2.5.2007, συνεχίστηκε 

στις 7.5.2007 και σύµφωνα µε τα πρακτικά δεν επανήλθε έκτοτε στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για έγκριση. 

(β) Στο τριετές σχέδιο δεν καθορίζονται οι συγκεκριµένοι τρόποι υλοποίησης 

των στόχων που τέθηκαν.  

(γ) ∆εν έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ώστε να υποβοηθηθεί η 

υλοποίηση των στόχων του σχεδίου και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

(δ) ∆εν έχει διαπιστωθεί σηµαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του 

Οργανισµού, που να οφείλεται σε νέο προσανατολισµό του ΚΟΑ για την 

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου. 
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Όπως ανέφερα και στην έκθεσή µου για το έτος 2006, ο καταρτισµός του 

στρατηγικού σχεδιασµού θα πρέπει να γίνει αφού ληφθούν υπόψη οι επιδιωκόµενοι 

στόχοι του Οργανισµού, µέσω ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου ανάπτυξης µέσα από 

τους οποίους θα εξυπηρετούνται µε τον πιο πρακτικό και εφικτό τρόπο οι σκοποί για 

τους οποίους ιδρύθηκε ο Οργανισµός.  Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 

κωδικοποιηθούν οι θέσεις του Οργανισµού σε ό,τι αφορά στην αθλητική του 

δραστηριότητα µέσα από τους διάφορους αθλητικούς σχεδιασµούς του µε αναφορά 

στα υφιστάµενα σχέδια (ΑΓΟ, ΕΣΥΑΑ, Σχέδιο Ταλέντων, Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης) 

ή/και νέα σχέδια.  Επίσης, σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη αθλητικών χώρων που 

προωθεί, αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε µια µακροπρόθεσµη πολιτική, η οποία 

να λαµβάνει υπόψη τόσο τους οικονοµικούς περιορισµούς όσο και την 

εξυπηρέτηση των αθλητικών του σχεδιασµών και του κοινωνικού αθλητισµού. 

Η ανάγκη ετοιµασίας στρατηγικού σχεδιασµού θεωρείται ως επείγουσα και 

επιτακτική δεδοµένου του κεντρικού ρόλου του Οργανισµού στον αθλητισµό και 

του µεγάλου προϋπολογισµού που ο Οργανισµός καλείται να διαχειριστεί.  Τέτοιοι 

σχεδιασµοί συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάµωση του Οργανισµού για 

επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του και στην καλύτερη διαχείριση και άσκηση 

ελέγχου επί των οικονοµικών του και παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των 

επιτευγµάτων του, τόσο γενικά από την πολιτεία όσο και από τον κάθε πολίτη 

ξεχωριστά. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το τριετές σχέδιο υποβλήθηκε 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στη συνέχεια στάληκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού και ότι διαφωνεί ότι δεν καθοριζόταν ο συγκεκριµένος τρόπος 

υλοποίησής του.  Θεωρεί δε ότι αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι στην κατεύθυνση του 

Μαζικού Αθλητισµού µέσα από το τριετές σχέδιο προσδιοριζόταν ο στόχος της 

αύξησης των απασχολουµένων µε τον Αθλητισµό Ενασχόλησης, καθώς και η 

συνεργασία µε τους ∆ήµους και Κοινότητες και ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, 

αφού  υπήρχε  αύξηση των  ενασχολούµενων µε τα προγράµµατα ΑΓΟ κατά 

22,34% από 10 232 σε 12 518 µέλη και της συνεργασίας µε ∆ήµους από 14 σε 34, 

δηλαδή αύξηση 142%. 
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Από τα πιο πάνω στοιχεία που παρέθεσε ο Οργανισµός φαίνεται ότι αυξήθηκε ο 

αριθµός των ενασχολούµενων και επιτεύχθηκε συνεργασία µε περισσότερους 

∆ήµους, ωστόσο αυτό το επιχείρηµα δεν είναι ενδεικτικό του καθορισµού και της 

καταγραφής τρόπων επίτευξης του στόχου που τέθηκε.  Επιπρόσθετα, στο τριετές 

σχέδιο δεν είχαν καθοριστεί τα επίπεδα των στόχων, γι’ αυτό δεν µπορεί να 

διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξής τους. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Οργανισµού συµφώνησε ότι ορισµένοι τοµείς που 

καθορίζονταν από τον τριετή σχεδιασµό δεν λειτούργησαν, όπως ο αθλητισµός 

των βετεράνων κ.ά.  και ότι τούτο  οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τη 

δεδοµένη στιγµή οικονοµική δυνατότητα. Επίσης ανέφερε ότι, όσον αφορά στον 

αγωνιστικό αθλητισµό και στο όραµα του ΚΟΑ όπως καθορίσθηκε, ήταν σηµαντική 

και αξιοσηµείωτη η αγωνιστική παρουσία µας στο διεθνή χώρο, που θεωρείται 

από τις καλύτερες όλων των εποχών λόγω αύξησης των κινήτρων, καθώς και της 

προπονητικής στήριξης.  

Επίσης µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στην πρότασή µου για ετοιµασία ενός 

µακροχρόνιου σχεδίου ανάπτυξης, αυτή θα προχωρήσει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

7. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Γενικά. Παρά τα µέτρα βελτίωσης που τροχοδροµήθηκαν µε την 

εγκατάσταση νέου µηχανογραφικού συστήµατος, την αγορά υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου, τη νέα βελτιωµένη δοµή του Προϋπολογισµού, την 

προώθηση υλοποίησης µερικών από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου, το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναµίες σε ορισµένους 

τοµείς και κυρίως σε ό,τι αφορά στην εποπτεία των διαφόρων εργασιών του 

Οργανισµού τόσο στον οικονοµικό και τεχνικό τοµέα, όσο και στον αθλητικό τοµέα.  

Ο διαχωρισµός καθηκόντων και οι υποχρεώσεις του προσωπικού δεν είναι 

ξεκάθαροι. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού στις 21.2.2007 αποφάσισε την επέκταση 

του συµβολαίου για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου µε τον ίδιο ελεγκτικό 

οίκο και µε τους ίδιους όρους της προσφοράς για ακόµα δύο χρόνια αρχίζοντας 

από 21.2.2007 µέχρι 20.2.2009.   Κατά τη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν µόνο 
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δύο προκαταρκτικές εκθέσεις από τον ελεγκτικό οίκο.  Επιπρόσθετα, αρκετές από 

τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον ελεγκτικό οίκο παλαιότερα, δεν έχουν 

εξεταστεί ακόµη από την Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισµού, µε αποτέλεσµα η 

εργασία των εσωτερικών ελεγκτών να παραµένει αναξιοποίητη. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι εργασίες της Επιτροπής 

Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα εντατικοποιηθούν για να αξιοποιηθεί η 

εργασία των εσωτερικών ελεγκτών.  Επιπρόσθετα, µε οδηγίες του έχει ζητηθεί από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές να ετοιµάσουν µια κατάσταση  ελέγχου (checklist) των 

παρατηρήσεων και εισηγήσεων τους για να γίνει πιο ορθολογιστικά  ο έλεγχος της  

εργασίας τους. 

(β) Μητρώα.  Όπως ανέφερα σε προηγούµενες εκθέσεις µου η τήρηση αρκετών 

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

εργασίας αλλά και την αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού, µέσω έγκαιρης 

και ορθής πληροφόρησης.  H τήρησή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και 

αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετείται ο σκοπός της δηµιουργίας τους.  

Ως παράδειγµα αναφέρονται τα µητρώα επιχορηγήσεων, παγίων, συµβολαίων και 

αγωγών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια συµµόρφωσης. 

(γ) Χρεώστες. 

(i) Οι χρεώστες δεν φαίνεται να παρακολουθούνται συστηµατικά, µε 

αποτέλεσµα σε κάποιες περιπτώσεις να παραµένουν για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα ποσά σε εκκρεµότητα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα διερευνηθούν όσα υπόλοιπα χρήζουν 

διερεύνησης. 

(ii) Χρεώστες ενοικίων – Κυλικεία. Ο ενοικιαστής του Αθλητικού Κέντρου 

«Σπύρος Κυπριανού», χρωστά ενοίκια από προηγούµενα έτη καθώς  και όλα 

τα ενοίκια του 2007. Το θέµα έχει ανατεθεί στους Νοµικούς Συµβούλους των 

δύο πλευρών για διευθέτηση από τον Αύγουστο 2005 και ακόµη εκκρεµεί. 
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Σηµειώνεται ότι η  συµφωνία έληξε στις 31.7.2007 και µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  ηµερ. 30.7.2007 δόθηκε παράταση του συµβολαίου 

µέχρι το Σεπτέµβρη του 2007.   Ο εν λόγω ενοικιαστής συνεχίζει να 

λειτουργεί το κυλικείο και ο Οργανισµός µε επιστολή του στις 14.12.2007, τον 

κάλεσε να ανανεώσει την εγγυητική του µέχρι 31.7.2009, χωρίς ωστόσο να 

έχει ληφθεί απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για παράταση του 

συµβολαίου. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο αδειούχος µε διάφορες 

προφάσεις αποφεύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και ότι του έχει 

σταλεί επιστολή για καταβολή των ενοικίων, όµως εάν δεν συµµορφωθεί θα 

ακολουθήσει αγωγή. 

(δ) Γενικός Λογαριασµός (Control a/c) του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(ΦΠΑ). ∆ιαπιστώθηκαν λάθη στο αρχικό υπόλοιπο του λογαριασµού κατά την 

1.1.2007, καθώς επίσης σε φορολογικές δηλώσεις του 2007, τα οποία 

υποδεικνύουν ότι δεν γίνεται ικανοποιητικός έλεγχος. Τα πιο πάνω λάθη θα 

πρέπει  να διερευνηθούν και να τακτοποιηθούν. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι διαφορές προέρχονται από 

την περίοδο 1995 µέχρι 2002 που η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν έκανε έλεγχο στον 

Οργανισµό.  Η διερεύνηση των ποσών αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολη και δεν θα 

ήταν σωστό ο Οργανισµός να προχωρήσει στη διαγραφή τους πριν την 

παρέλευση 7 ετών. 

Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία µου δεν ζήτησε διαγραφή των διαφορών, αλλά 

διερεύνησή τους, η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει από τότε που προέκυψαν οι 

διαφορές.  

(ε) Προσωπικοί φάκελοι.  Από τον έλεγχο της µισθοδοσίας του Οργανισµού, 

διαπιστώθηκαν αδυναµίες στον τρόπο τήρησης των προσωπικών φακέλων του 

προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί 

θετικά. Θα τηρούνται όµως δύο ανεξάρτητοι φάκελοι, ένας προσωπικός και ένας 

υπηρεσιακός, πράγµα µε το οποίο η Υπηρεσία µου συµφωνεί. 
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(στ) Λειτουργία Αρχείου.  ∆εν εφαρµόζεται από το Αρχείο συστηµατική 

παρακολούθηση των εξερχόµενων επιστολών του Οργανισµού, ώστε να 

αποστέλλονται υπενθυµίσεις σε  τακτά χρονικά διαστήµατα, µε αποτέλεσµα 

πολλές από αυτές να παραµένουν αναπάντητες. 

Παρατηρούνται επίσης αδυναµίες στην αρχειοθέτηση των εγγράφων, καθώς και 

στην αρίθµηση και καταχώρισή τους. 

(ζ) Μηχανογράφηση.  Ο Οργανισµός έχει εφαρµόσει από 1.8.2004 ένα νέο 

λογιστικό λογισµικό, το οποίο όµως δεν έχει επεκταθεί ώστε να καλύψει όλες τις 

εργασίες του Λογιστηρίου και των άλλων τµηµάτων του Οργανισµού, µε εξαίρεση 

το Αρχείο, για το οποίο η διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά στάδια και 

συγκεκριµένα, στη σύνταξη των όρων και προδιαγραφών. 

Επιπρόσθετα, ενώ το λογιστικό λογισµικό συµπεριλαµβάνει αρκετά 

µηχανογραφηµένα µητρώα, τα οποία συνδέονται µε το γενικό καθολικό µε 

διεπαφή (inteface), εντούτοις, µερικά µηχανογραφηµένα µητρώα ενώ 

παραλήφθηκαν δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το θέµα των µητρώων θα 

επανεξεταστεί µε τον προγραµµατιστή. 

8. Επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων. 

Κατά το 2007 παραχωρήθηκαν σε Οµοσπονδίες και σωµατεία επιχορηγήσεις 

ύψους £5,2 εκ., σε σύγκριση µε ισόποσες επιχορηγήσεις για  το 2006.  Ο έλεγχος 

των επιχορηγήσεων των Οµοσπονδιών, για εξακρίβωση κατά πόσο αυτές 

υπολογίζονται ορθά και αξιοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο 

παραχωρήθηκαν, συνεχίζει να µην είναι ικανοποιητικός. 

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

Οµοσπονδίες επιχορήγηση ύψους £3,3 εκ., σε σύγκριση µε ισόποση επιχορήγηση 

για  το 2006. 

(i) Εξακολουθεί να µην έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής του 

εγκεκριµένου ποσού της επιχορήγησης. Όπως αναφέρεται και σε σχετική 

έκθεση του ελεγκτικού οίκου που ανέλαβε τη διεξαγωγή ελέγχου, δεν είναι 

εφικτό να διενεργείται τυποποιηµένος έλεγχος συµβατότητας των 
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υφιστάµενων κριτηρίων µε τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις 

Οµοσπονδίες. Έτσι, η κατανοµή των επιχορηγήσεων κρίνεται µάλλον ως 

υποκειµενική διαδικασία, η οποία δεν λαµβάνει υπόψη απαραιτήτως τις 

πραγµατικές ανάγκες και τους στόχους των Οµοσπονδιών.  Οι ακόλουθες 

παράγραφοι είναι σχετικές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συγκεκριµένα κριτήρια 

κατανοµής των ποσών προς τις Οµοσπονδίες όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούµενα χρόνια δεν µπορεί να εφαρµοστούν 100%. Παρόλα αυτά 

καταβάλλεται προσπάθεια από την υπηρεσία για να καλύψει τουλάχιστον 

µέρος της πιο πάνω παρατήρησης. 

(ii) Το έντυπο αγωνιστικού ελέγχου, µε βάση το οποίο υποβάλλονται στοιχεία 

από τις Οµοσπονδίες για την αγωνιστική τους αξιολόγηση, εξακολουθεί να 

παρουσιάζει ελλείψεις και δεν καλύπτει όλους τους αθλητικούς σχεδιασµούς. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί σε ποιους 

σχεδιασµούς θα επεκταθεί ο έλεγχος έτσι ώστε να τροποποιηθεί το σχετικό 

έντυπο. 

(iii) Ορισµένες Οµοσπονδίες δεν υπέβαλαν στον Οργανισµό  τις οικονοµικές 

καταστάσεις τους για το έτος 2005 και τους καταβλήθηκε επιχορήγηση για το 

2007. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε το νέο 

πλαίσιο αποδέσµευσης επιχορηγήσεων προς τις Οµοσπονδίες, 

Οµοσπονδίες που επιχορηγούνται µε ποσά κάτω των £3.000 δεν 

υποχρεούνται να υποβάλουν  ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, αλλά µόνο 

κατάσταση εσόδων/εξόδων. Για όσες Οµοσπονδίες δεν ανταποκρίθηκαν στις 

υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΚΟΑ (απολογισµοί – ταµιακές ροές) τα 

ποσά τα οποία δικαιούνται έχουν αποκοπεί. 

Ωστόσο σηµειώνεται ότι η πιο πάνω τακτική δεν είχε εφαρµοστεί σε όλες τις 

περιπτώσεις. 
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(iv) Οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις Οµοσπονδίες µετά το 

τέλος του έτους δεν εξετάζονται από τον Οργανισµό για σκοπούς 

υποβοήθησης στη λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ύψους της 

επιχορήγησης. 

(v) Προσφορά για παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου αθλητικών 
φορέων. Μετά από αποφάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών και Έργων και  

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 20.2.2006 και 28.2.2006, αντίστοιχα,  

προκηρύχθηκε προσφορά για παροχή υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου 

αθλητικών φορέων το 2007. Οι προσφορές υποβλήθηκαν, αλλά λόγω 

καθυστέρησης του Οργανισµού να ολοκληρώσει την αξιολόγησή τους µέσα 

στο προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο των 6 µηνών από την τελευταία 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (16.9.2007) αυτές έληξαν, µε 

αποτέλεσµα να µην κατακυρωθεί η προσφορά και να εκκρεµεί ο έλεγχος των 

Οµοσπονδιών, αδυναµία την οποία η Υπηρεσία µου θεωρεί σηµαντική και 

στην οποία αναφερόταν για πολλά χρόνια στο παρελθόν.  Έκτοτε δεν έχει 

προκηρυχθεί νέα προσφορά. 

 Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός εξετάζει το 

ενδεχόµενο να προκηρύξει µια ενιαία προσφορά για το διαχειριστικό έλεγχο 

των Οµοσπονδιών και τον εσωτερικό έλεγχο του Οργανισµού, ώστε να 

υπάρχουν αυξηµένες συνέργειες. 

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

ύψους £1,9 εκ., σε σύγκριση µε ισόποση χορηγία το προηγούµενο έτος.  Τα ποσά 

που εγκρίνονται και παραχωρούνται στα σωµατεία, υπολογίζονται µε βάση την 

αγωνιστική τους αξιολόγηση (κατάταξη) στα εθνικά πρωταθλήµατα. 

9. ∆ηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων. 

(α) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.   Η πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2007 

για το Κεφάλαιο «∆ηµιουργία και Βελτιώσεις Αθλητικών Χώρων» ήταν £6.603.303. 

Από το ποσό αυτό,  ποσό £1.416.642 αφορά σε ιδιόκτητες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ποσό £3.968.488 αφορά σε επιχορηγούµενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις και ποσό £1.218.173 αφορά σε αποπληρωµή τοκοχρεωλυσίων 

δανείων για εκτέλεση έργων.  ∆απανήθηκε το ποσό των £5.799.706, δηλαδή 
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περίπου το 88%, από το οποίο ποσό £1.922.277 ή 136% του προϋπολογισθέντος 

αφορά στις ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις, ποσό £3.222.703 ή 81% στις 

επιχορηγούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις και ποσό £654.726 ή 54% στην 

αποπληρωµή τοκοχρεωλυσίων. 

Από το πιο πάνω προϋπολογισθέν ποσό, για τις επιχορηγούµενες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ποσό £300.000 είχε προϋπολογιστεί για τον Κοινωνικό Αθλητισµό, 

ενώ το ποσό που δαπανήθηκε  ήταν µόνο £187.671. Επίσης, για το άρθρο «Μικρά 

Αναπτυξιακά Έργα» αρχικά είχε προϋπολογιστεί ποσό £410.000, το οποίο, στη 

συνέχεια  αυξήθηκε σε £681.000, για να καλύψει δαπάνες οι οποίες αφορούσαν σε 

επιχορηγούµενα έργα για τα οποία δεν υπήρχε πρόνοια στον Προϋπολογισµό. Το 

ποσό αυτό δαπανήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου. 

(β) Άδειες οικοδοµής αθλητικών χώρων.  ∆εν φαίνεται να υπάρχει επαρκής 

παρακολούθηση της εξέλιξης της εξασφάλισης αδειών οικοδοµής. Για τους πιο 

κάτω αθλητικούς χώρους εξακολουθεί να µην έχουν εξασφαλιστεί άδειες 

οικοδοµής: 

(i) Ιδιόκτητοι χώροι. 
• Βοηθητικά Μακαρίου Σταδίου 

(ii) Μη Ιδιόκτητοι χώροι. 
• Τσίρειο Στάδιο. 
• Κολυµβητήριο Λευκωσίας. 

• Κολυµβητήριο Πάφου. 

• Αίθουσα Απόλλωνα. 

• Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. 

• Στάδιο Νέας Σαλαµίνας (όσον αφορά στις προσθήκες). 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί η εξέταση των αδειών οικοδοµής άλλων µικρότερων 

αθλητικών χώρων. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά στους 

ιδιόκτητους χώρους έχουν εξασφαλιστεί άδειες οικοδοµής.  Ειδικότερα όµως 

για τα βοηθητικά του Μακαρείου Σταδίου σηµείωσε ότι εντάσσονται εντός του 

ευρύτερου πλαισίου τελικής άδειας οικοδοµής του Μακαρείου Σταδίου  γι΄αυτό 
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και αναµένεται  µετά το πέρας των αναβαθµίσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου 

να υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής για 

ολόκληρο το συγκρότηµα.  Επίσης ανέφερε ότι όσον αφορά στους µη 

ιδιόκτητους χώρους, συνεχίζονται οι πιέσεις εκ µέρους του ΚΟΑ ούτως ώστε τα 

γήπεδα να συµµορφωθούν – δυστυχώς όµως φαίνεται αντιµετωπίζουν 

πραγµατικές και άλλες αντικειµενικές  δυσκολίες στο να ανταποκριθούν. 

(γ) Έλεγχος και καταλληλότητα σταδίων. 

(i) ΄Οπως αναφέρεται και σε προηγούµενες εκθέσεις µου ο Γενικός ∆ιευθυντής 

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως υπέβαλε στον Οργανισµό 

έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφορικά µε τα στάδια του 

πρωταθλήµατος Α΄ κατηγορίας που κρίνονται κατάλληλα για διεξαγωγή 

αγώνων.  Κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου µόνο πέντε από τα εννέα στάδια 

κρίθηκαν κατάλληλα.  Μερικοί από τους λόγους που αναφέρονται στην 

έκθεση για τη µη καταλληλότητα είναι οι σοβαρές προσθήκες και µετατροπές, 

οι οποίες επηρεάζουν τα µέσα διαφυγής και την πυροπροστασία.  Όπως 

διαπιστώθηκε όλα τα στάδια άρχισαν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προωθούν την εκτέλεση των έργων που 

εισηγήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να κριθούν κατάλληλα για τη 

διεξαγωγή αγώνων.  Το κόστος των εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από 

τον Οργανισµό. 

(ii) Στάδια Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατηγορίας. Για τα πιο πάνω στάδια δεν έχουν γίνει  

ενέργειες για να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους για διεξαγωγή αγώνων, ώστε  

να προωθηθούν οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες για να καταστούν 

κατάλληλα. 

(δ) Κριτήρια επιχορήγησης. 

(i) Τήρηση κατάστασης ελέγχου (checklist).  Η Υπηρεσία µου θεωρεί 

απαραίτητη την τήρηση κατάστασης ελέγχου (checklist) για κάθε 

επιχορηγούµενο έργο, ώστε να παρακολουθείται η εφαρµογή των κριτηρίων 

του Οργανισµού. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός συµφωνεί 

µε την εισήγησή µου και θα την εφαρµόσει. 
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(ii) Ασάφειες κριτηρίων. Εκκρεµεί η εξέταση των κριτηρίων, ώστε να 

εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες και να γίνουν οι αναγκαίες 

αλλαγές. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι τα κριτήρια βρίσκονται 

στο στάδιο επαναξιολόγησης από την υπηρεσία του Οργανισµού. 

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

πάντοτε τα κριτήρια του Οργανισµού, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Συγκεκριµένα, εγκρίνονται χορηγίες για δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών 

χώρων, 

- για µεγαλύτερο ποσό/ποσοστό από αυτό που προνοούν τα κριτήρια, 

- για σκοπούς που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια, 

- χωρίς να έχει εξασφαλιστεί από τα σωµατεία ή άλλους φορείς άδεια 

οικοδοµής,  

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

προδιαγραφές για έγκριση, 

- εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την αποπεράτωση της εργασίας, 

- χωρίς ο Οργανισµός να βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί από τον 

εργολάβο εγγύηση πιστής εκτέλεσης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι σε πολύ ειδικές 

περιπτώσεις οι οποίες και αιτιολογούνται δεόντως, όπως για παράδειγµα 

ακριτικές ή δυσπραγούσες περιοχές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί 

τη διακριτική του ευχέρεια και αξιολογεί το κάθε αίτηµα ανάλογα µε τις 

δοσµένες συνθήκες. 

Συναφώς αναφέρεται ότι τα κριτήρια του Οργανισµού δεν περιλαµβάνουν 

οποιαδήποτε πρόνοια για γήπεδα που βρίσκονται σε ακριτικές ή 

δυσπραγούσες περιοχές και επιχορηγήσεις εκτός κριτηρίων έγιναν και για 

γήπεδα που δεν βρίσκονται σε ακριτικές ή δυσπραγούσες περιοχές. 
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(ε) Αθλητικές εγκαταστάσεις που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη.  Στη 
συνεδρία που έγινε στις 23.2.2006 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για τις 

παρατηρήσεις της Υπηρεσίας µου για το έτος 2004, ζητήθηκε από τον Οργανισµό 

όπως υποβάλει κατάλογο των ιδιόκτητων ή επιχορηγούµενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων που κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή γη. 

Μετά από σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε από το Υπουργείο, διαπιστώθηκε 

ότι ο πιο πάνω κατάλογος δεν έχει υποβληθεί, παρά τις υπενθυµίσεις που 
στάληκαν από το Υπουργείο προς τον Οργανισµό.  

(στ) Μαζικός αθλητισµός.  Σύµφωνα µε τους περί Κυπριακού Οργανισµού 

Αθλητισµού Νόµους 1969 – 1996, Μέρος Τρίτο, Άρθρο 5(ε), το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο κέκτηται αρµοδιότητα όπως «οργανώνει και θέτει σε λειτουργία κέντρα 

αθλητικά και γυµναστικά προς χρήση από το κοινό». 

Τα µέχρι σήµερα ποσά που διατίθενται για τη δηµιουργία και βελτιώσεις αθλητικών 
χώρων, είτε είναι ιδιόκτητα είτε είναι επιχορηγηµένα, αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, 

σε έργα για το σωµατειακό αθλητισµό ή τον υψηλό αθλητισµό που 

χρησιµοποιούνται από οµάδες, σωµατεία ή/και αθλητές, δηλαδή για έργα 
αγωνιστικού αθλητισµού. 

Το πρόγραµµα για κοινωνικό αθλητισµό, το οποίο αναµενόταν ότι θα συµβάλει 

στην εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, και το οποίο στηρίζεται στην προθυµία 
και δυνατότητα των ∆ήµων για την εφαρµογή του δεν φαίνεται να συµβάλλει 

σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά το 2007 δαπανήθηκε ποσό £187.671 

(2006: £276.140), το οποίο θεωρείται συγκριτικά µικρό.  Σηµειώνεται ότι ο µαζικός  
αθλητισµός αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του Τριετούς Σχεδιασµού 

Ανάπτυξης 2007 – 2009. 

(ζ) ∆εσµεύσεις επιχορηγούµενων φορέων.  Όπως αναφέρεται και στην 
έκθεσή µου για το έτος 2006, η Υπηρεσία µου εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι 

θα πρέπει να υπάρχει καθορισµένη και καταγραµµένη σχέση µεταξύ Οργανισµού 

(µε συµβόλαιο ή επιστολή του Οργανισµού στην οποία να υπογράφει ο 
επιχορηγούµενος φορέας ότι αποδέχεται τα όσα αναγράφονται), καθώς και 

καταγραφή των υποχρεώσεων του κάθε µέρους όσον αφορά το επιχορηγούµενο 

έργο (για θέµατα διαχείρισης, θέµατα που αφορούν στις σχέσεις αθλητικών 
φορέων µε µελετητές ή εργολάβους κ.λπ.). 
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Στις πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται και οι 

σηµαντικές δεσµεύσεις του επιχορηγούµενου φορέα, όπως είναι η µη αποξένωση 

της περιουσίας, η µη αλλαγή χρήσης και  η χρήση της επιχορήγησης αποκλειστικά 

για το σκοπό που παραχωρείται, εκτός εάν ληφθεί έγκριση του Οργανισµού.  Η 

δέσµευση για µη αποξένωση της περιουσίας µπορεί να επιτευχθεί και µε 

εξασφάλιση υποθήκης. 

Στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων του 2006, ο Οργανισµός πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι οι πιο 

πάνω εισηγήσεις ήταν θέµα γενικότερης πολιτικής και θα παραπέµπονταν στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού για µελέτη και λήψη απόφασης, ωστόσο 

δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

Σηµειώνεται ότι σε σύσκεψη του Οργανισµού και του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας µου, στις 23.2.2006, 

συµφωνήθηκε όπως γίνονται συµβόλαια για τις επιχορηγήσεις που 

παραχωρούνται για αθλητικές εγκαταστάσεις. 

10. ∆ιαχείριση ιδιόκτητων αθλητικών χώρων. 

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

 χώρων  προέκυψε καθαρό έλλειµµα £1.380.574 το 2007 σε σύγκριση µε 

 £1.551.466 το 2006, δηλαδή παρουσιάστηκε µείωση £170.892 ή 11%.  

 Το µεγαλύτερο έλλειµµα παρουσιάζεται στο Κολυµβητήριο Λευκωσίας 

 (£286.687), το οποίο  είναι το µόνο µη ιδιόκτητο, ανήκει στο ∆ήµο 

 Λευκωσίας, και βάσει σχετικής συµφωνίας χρησιµοποιείται και 

 συντηρείται από κοινού από το ∆ήµο και τον Οργανισµό. 

 (ii)  Έσοδα. Τα έσοδα ανήλθαν σε £395.636 το 2007 σε σύγκριση µε 

 £335.492 το 2006, δηλαδή αυξήθηκαν κατά £60.144 ή 18%. 

 (iii)  Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε £1.776.210 το 2007 σε σύγκριση µε 

 £1.887.697 το 2006, δηλαδή παρουσίασαν µείωση £111.487 ή 6%. Η 

 µείωση των εξόδων οφείλεται κυρίως στη µείωση της κατανάλωσης 

 καυσίµων κατά £144.337 (£296.527 το 2007, σε σύγκριση µε £440.864 το 

 2006). 
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(β) ∆ικαιώµατα χρήσης αθλητικών χώρων. 

(i) ∆εν έχει γίνει ακόµα αναθεώρηση των δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών 

χώρων, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εγκαταστάσεις 

χρησιµοποιούνται για κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. µουσικές συναυλίες). 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχει ολοκληρωθεί το εισηγητικό για την 

αναθεώρηση των δικαιωµάτων χρήσης των Αθλητικών Χώρων και είναι 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για εξέταση και τον καθορισµό νέας 

τιµολογιακής πολιτικής. 

(ii) ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν ασκείται κανένας έλεγχος στα στοιχεία που τηρούνται 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις για τη χρήση τους. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια 

άσκησης ελέγχου. 

(iii) Παρατηρήθηκε ότι παραχωρούνται αίθουσες δωρεάν, σε συγκεκριµένους 

φορείς, κατόπι σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς την 

ύπαρξη κριτηρίων, µε αποτέλεσµα αυτό να δηµιουργεί προηγούµενο και 

παράπονα από άλλους φορείς. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι στη νέα τιµολογιακή 

πολιτική που είναι υπό εξέταση περιλαµβάνονται κριτήρια. 

(iv) Υπογράφηκε συµφωνία άδειας χρήσης του ανοιχτού χώρου άθλησης 

Παλαιού ΓΣΖ µεταξύ του Οργανισµού και εταιρείας για πενταετή περίοδο από 

1.9.2004 µέχρι 31.8.2009 για το ετήσιο ποσό των £14.400, συν τις 

προβλεπόµενες αυξήσεις, πλέον Φ.Π.Α.. 

Ο υφιστάµενος αδειούχος, µε επιστολή του προς τον Οργανισµό, αιτείται την 

επέκταση του συµβολαίου του για άλλα 10 έτη. Ο Οργανισµός δεν απέρριψε 

το πιο πάνω αίτηµα και διαπραγµατεύεται µε τον υφιστάµενο αδειούχο. Η 

Υπηρεσία µου έχει τη άποψη ότι η παράταση της ισχύος του υφιστάµενου 

συµβολαίου, χωρίς την προκήρυξη προσφορών δεν συνάδει µε την αρχή της 

χρηστής διοίκησης. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι o Οργανισµός απέρριψε 
το αίτηµα του αδειούχου για επέκταση του Συµβολαίου του για άλλα δέκα έτη.  
Ad Hoc Επιτροπή του Οργανισµού διαπραγµατεύθηκε µε τον υφιστάµενο 
αδειούχο και βάσει του αποτελέσµατος των διαπραγµατεύσεων ετοιµάστηκε 
πρόταση τροποποίησης της συµφωνίας.  Επίσης µε πληροφόρησε ότι κατόπι 
λήψης σχετικής συµβουλής από τους Νοµικούς τους Συµβούλους για 
υπογραφή της συµφωνίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού µε εντολή 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο 
Παιδείας, Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή και θα αναµένει τις σχετικές 
απόψεις και συµβουλές επί του πρακτέου. 

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

(i) Χρεώσεις για νερό και ρεύµα. Εξακολουθεί, για κάποιους χώρους, οι 
χρεώσεις για νερό και ρεύµα να µην αντιπροσωπεύουν την πραγµατική 
δαπάνη, γιατί έγιναν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πρόνοια στον 
Προϋπολογισµό και όχι σύµφωνα µε την πραγµατική χρήση, αφού δεν 
διαθέτουν ξεχωριστούς µετρητές. 

Έχω την άποψη ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες 
ενέργειες για εγκατάσταση ξεχωριστού µετρητή σε κάθε αθλητικό χώρο. 

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

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί η 
υπηρεσιακή δυνατότητα τήρησης αυτών των µετρήσεων των µητρώων λόγω 
του όγκου εργασίας που απαιτείται. 

(δ)  Κυλικεία αθλητικών χώρων. 

(i) Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούν οι προκηρύξεις και 
κατακυρώσεις προσφορών για ανανέωση της άδειας χρήσης κυλικείων, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτει κενό µέχρι την έναρξη του επόµενου συµβολαίου, 
το οποίο καλύπτεται αναθέτοντας το κυλικείο, χωρίς προσφορές, είτε στον 
προηγούµενο είτε στον επόµενο δικαιούχο εκµετάλλευσης. 
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(ii) Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις που υπάρχει παράταση 

υφιστάµενων συµβολαίων δεν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή για την 

περίοδο της παράτασης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί ότι υπήρξε 

καθυστέρηση στην προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών για την 

ενοικίαση των κυλικείων και ότι για να καλυφθεί το κενό που δηµιουργήθηκε 

και πρώτιστα για την εξυπηρέτηση του κοινού µε απόφαση  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έγινε παράταση των προηγούµενων συµβολαίων.  Επίσης 

συµφώνησε ότι δεν ζητήθηκαν και δεν προσκοµίστηκαν εγγυητικές επιστολές 

για την περίοδο της παράτασης των υφιστάµενων συµβολαίων.  

(ε) Κυλικείο Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού. 

(i) Στην προηγούµενη µου έκθεση ανέφερα ότι, τον Ιούλιο του 2001 ο 

Οργανισµός αποδέχθηκε πρόταση του κυλικειάρχη για την παραχώρηση του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, χωρίς προσφορές, ο οποίος 

ανέλαβε και εκτέλεσε συγκεκριµένες εργασίες αναβάθµισης του χώρου του 

κυλικείου, του οποίου ο ισόγειος χώρος χρησιµοποιείται ως εστιατόριο, χωρίς 

τις απαραίτητες άδειες. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε στις 2.10.2007 όπως ο κυλικειάρχης του 

Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού υπογράψει βεβαίωση ότι όλα τα έργα και οι 

κάθε φύσης βελτιώσεις που έγιναν από τον ίδιο στο κυλικείο ανήκουν και/ή 

αποτελούν περιουσία του ΚΟΑ, απόφαση για την οποία δεν έγιναν ενέργειες 

για υλοποίηση. 

Επειδή το ποσό του ενοικίου δεν κάλυπτε τα έξοδα της κατανάλωσης ύδατος 

και ηλεκτρικής ενέργειας, που αυξήθηκαν λόγω της λειτουργίας του 

εστιατορίου, ο Οργανισµός προέβη στην εγκατάσταση υποµετρητών και στις 

17.11.2004 στάληκε στον κυλικειάρχη επιστολή µε την οποία καλείτο να 

διευθετήσει το συνολικό ποσό των £8.613.  Ο κυλικειάρχης αµφισβήτησε το 

πιο πάνω ποσό. 

Ακολούθως, στις  22.3.2007, µετά από διαβουλεύσεις και µε το Νοµικό 

Σύµβουλο του Οργανισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην 

ανανεωθεί η συµφωνία, να ληφθεί το ποσό των £9.000 από την εγγύηση, να 
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παραµείνει ο κυλικειάρχης µέχρι να αρχίσουν οι προγραµµατισµένες 

οικοδοµικές εργασίες από τον Οργανισµό  και να προκηρυχθούν προσφορές 

για εκµετάλλευση του κυλικείου µε την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Στις 28.3.2007, το Λογιστήριο του Οργανισµού ζήτησε από την Σ.Π.Ε. 

Τόχνης να εµβάσει το ποσό της εγγυητικής γιατί ο κυλικειάρχης δεν 

εκπλήρωσε τις πρόνοιες και όρους του συµβολαίου του. Το ποσό αυτό δεν 

εµβάστηκε. 

Μετά από µεσολάβηση του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού, 

συµφωνήθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των £6.000, για τελικό διακανονισµό 

της οφειλής των £8.612,27, για την περίοδο µέχρι 31.12.2006.  Στη συνέχεια, 

ο Οργανισµός χρέωσε τον κυλικειάρχη µε ποσό  ύψους £1.000 για την 

περίοδο 1.1.2007 – 31.10.2007 για νερό και ρεύµα, ποσό το οποίο δεν έγινε 

αποδεκτό από τον κυλικειάρχη και η είσπραξή του εκκρεµεί. 

Ο Οργανισµός στο µεταξύ δεν ζήτησε από τον κυλικειάρχη να τερµατίσει τη 

χρήση του κυλικείου. 

(ii) Κατακύρωση προσφοράς για τη λειτουργία του κυλικείου για την 
περίοδο 1.11.2007 – 31.10.2009. Η πιο πάνω προσφορά κατακυρώθηκε 

στον ίδιο προσφοροδότη, στον οποίο είχε παραχωρηθεί η διαχείριση του 

κυλικείου από τον Ιούλιο του 2001.  Η κατακύρωση της νέας προσφοράς 

έγινε στις 12.10.2007. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Παρά τα πολλά προβλήµατα που αντιµετώπισε ο Οργανισµός µε το 

συγκεκριµένο προσφοροδότη, και παρά το γεγονός ότι στα πρακτικά του, 

ηµερ. 2.10.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σηµείωσε ότι για «έξι περίπου 

χρόνια έχει διατεθεί δυσανάλογα πολύτιµος χρόνος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  και των αρµόδιων επιτροπών του, των Υπηρεσιών του 

Οργανισµού, των νοµικών συµβούλων και άλλων, για αντιµετώπιση και 

επίλυση προβληµάτων και ρύθµιση εγειρόµενων εκάστοτε διαφορών», 

εντούτοις δεν εξέτασε το ενδεχόµενο να τον  αποκλείσει από τις προσφορές. 
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• Η σιωπηρή ανοχή εκ µέρους του Οργανισµού για λειτουργία εστιατορίου από 

τον επιτυχόντα προσφοροδότη, χωρίς το ενδεχόµενο αυτό να 

συµπεριλαµβάνεται στους όρους προσφοράς, δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα 

του Οργανισµού, καθώς οι προσφορές που έχει δεχθεί ήταν πιθανόν 

σηµαντικά χαµηλότερες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι υπήρξαν δύο µόνο 

προσφορές για το Κυλικείο εκ των οποίων έγκυρη ήταν µόνο µια. 

(στ) Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.  Στην απαντητική επιστολή του 

Οργανισµού για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του 2006, αναφέρεται 

ότι «ο Οργανισµός ζήτησε έγκριση για απαλλοτρίωση της γης αλλά αυτό 

εµποδίζεται από την κυβερνητική πολιτική για τις Τουρκοκυπριακές περιουσίες». 

Όπως διαπιστώθηκε, µε επιστολή του ηµερ. 1.11.2007, το Επαρχιακό 

Κτηµατολόγιο Λάρνακας, ενηµέρωσε τον Οργανισµό ότι συµπληρώθηκε η 

χωροµετρική εργασία και ετοιµάστηκε σχέδιο, για την ορθότητα του οποίου ζήτησε 

επιβεβαίωση από τον Οργανισµό, για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης 

της επηρεαζόµενης τουρκοκυπριακής γης. Ο Οργανισµός επιβεβαίωσε την 

ορθότητα του σχεδίου στις 14.12.2007.  

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ανέγερση του 

σκοπευτηρίου χωρίς την αγορά/απαλλοτρίωση της τουρκοκυπριακής γης και 

χωρίς να ξεκαθαρίσει το θέµα της υποµίσθωσης της τουρκοκυπριακής γης στο 

Σκοπευτικό Όµιλο Λάρνακας. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα εκκρεµεί στο 

Κτηµατολόγιο Λάρνακας και ότι  στάληκε επιστολή µε την οποία ζητείται 

περαιτέρω πληροφόρηση. 

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

(i) Με βάση τη συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Αγρού και του Οργανισµού, ηµερ. 23.2.2006 για αγορά της 

απαλλοτριωθείσας γης, στην οποία ανεγέρθηκε το Εθνικό Κέντρο Υψηλού 

Αθλητισµού «Γλαύκος Κληρίδης», ο Οργανισµός δεσµεύτηκε να καταβάλλει 

κάθε χρόνο τοκοχρεωλύσιο ύψους £55.000 για το σχετικό δάνειο που 
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σύναψε το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού, ύψους £278.000.  Η πιο πάνω 

συµφωνία προνοεί ότι η απαλλοτριωθείσα γη θα µεταβιβαστεί και θα 

εγγραφεί στο όνοµα του Οργανισµού όχι αργότερα από τις 15.9.2006, χωρίς 

µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου να είχε µεταβιβαστεί. 

Παρόλο που ο Οργανισµός έχει δεσµευθεί µε την αποπληρωµή του δανείου, 

εξακολουθεί να µην κατέχει στοιχεία για το δάνειο, γεγονός που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι δεν ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος που αφορά στο δάνειο 

και στην αποπληρωµή του. 

(ii) Ενώ φαίνεται να έγιναν  κάποιες προσπάθειες αξιοποίησης του χώρου από 

µη τακτικούς χρήστες, η πλήρης αξιοποίηση του κέντρου εκκρεµεί.  Τα έσοδα 

του Κέντρου ανήλθαν σε £5.138, σε σύγκριση µε £1.740 το 2006 και τα 

έξοδα ανήλθαν σε £114.989, σε σύγκριση µε £98.927 το 2006. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι η καταβολή αποζηµιώσεων 

στους επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Η πλειοψηφία των 

επηρεαζόµενων ιδιοκτητών έχει αποζηµιωθεί και αναµένεται ότι µε την πληρωµή 

του νέου τοκοχρεωλύσιου ύψους £55.000 άνετα θα αποζηµιωθούν όλοι οι 

υπολειπόµενοι ιδιοκτήτες.  Κάθε Ιδιοκτήτης που πήρε την αποζηµίωση του 

υπογράφει δήλωση ότι δεν ενίσταται στη µεταβίβαση του αθλητικού κέντρου 

Γλαύκος Κληρίδης από το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγρού στο όνοµα του 

Οργανισµού.  

Αναφορικά µε την πιο πάνω πληροφόρηση, η Υπηρεσία µου σηµειώνει ότι το 

ποσό των £55.000 αφορά στο τοκοχρεωλύσιο για το δάνειο και όχι στην πληρωµή 

των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες, οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν από το 

ποσό του δανείου.  

(η) Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού.  Αναφορικά µε το Αθλητικό Κέντρο Λεµεσού 

παρόλο που έχει τονιστεί η σηµασία αξιοποίησης του χώρου στη συνεδρία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 8.3.2007, εντούτοις εντός του έτους 2007 δεν 

φαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης του χώρου. Τα έσοδα 

του Κέντρου ανήλθαν σε £43.104, σε σύγκριση µε £51.786 το 2006 και τα έξοδα 

σε £116.197, σε σύγκριση µε £98.640 το 2006. 
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Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι ο Οργανισµός έχει ως 

προτεραιότητα την αθλητική αξιοποίηση του χώρου που δεν έχει το ανάλογο 

οικονοµικό αντίκρισµα. 

11. Προγράµµατα. 

Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του, ο Οργανισµός έχει σχεδιάσει  και  

υλοποιήσει  µια σειρά από εθνικά προγράµµατα, τα σηµαντικότερα από τα οποία 

είναι το Σχέδιο Ταλέντων, το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης και το Εθνικό Σχέδιο 

Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (ΕΣΥΑΑ).  Γενικά διαπιστώθηκε ότι τόσο 

στους σχεδιασµούς όσο και στην παρακολούθησή τους υπάρχει περιθώριο 

βελτίωσης. 

(α) Σχέδιο Ταλέντων. 

(i) Κατά το 2007 δαπανήθηκε για το σχέδιο ποσό ύψους £249.979, σε σύγκριση 

µε £239.329 το 2006. 

(ii) Το Σχέδιο, το οποίο αφορά στον εντοπισµό νέων ταλέντων και στην 

αξιοποίησή τους, µε σκοπό τη διάκρισή τους σε µελλοντικές διεθνείς 

αθλητικές οργανώσεις, αρχικά εφαρµόστηκε το Μάιο του 2002. Όπως είχε 

διαµορφωθεί το Σχέδιο µετά την τελευταία αξιολόγηση που έγινε το 

Σεπτέµβριο του 2007 στις 31.12.2007,  περιλάµβανε 45 αθλητές, οι οποίοι 

χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες (Α και Β), ανάλογα µε τις επιτυχίες τους και τις 

αξιολογήσεις από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ). 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει προγραµµατισµένη συνεργασία µε το ΚΑΕΚ 

για παρακολούθηση και καθοδήγηση των αθλητών.  Η Επιτροπή Ταλέντων 

θα έπρεπε να καθορίσει γραπτώς πολιτική, για προγραµµατισµένες εξετάσεις 

από το ΚΑΕΚ για όλους τους αθλητές, για όλη τη διάρκεια παραµονής τους 

στο Σχέδιο. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε ότι οι αθλητές που εµπίπτουν 

στο σχεδιασµό Ταλέντων θα πρέπει να υπόκεινται σε 2 µε 3 υποχρεωτικούς 

εργοµετρικούς ελέγχους το χρόνο, σύµφωνα µε τον ετήσιο αγωνιστικό τους 

κύκλο.   
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(β) Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης.  Το υπό αναφορά Σχέδιο έχει ως σκοπό τη 

στήριξη των επίλεκτων αθλητών οι οποίοι προπονούνται για να λάβουν µέρος σε 

διεθνείς διοργανώσεις και ισχύει διαχρονικά από παλιά. Ανάλογα µε κάθε 

επικείµενη διεθνή διοργάνωση αθλητισµού ετοιµάζεται, µε βάση το Σχέδιο, 

σχετικός σχεδιασµός, όπως ο σχεδιασµός Ολυµπιακής Προετοιµασίας ΚΟΑ – ΚΟΕ 

2008, ο οποίος εφαρµόστηκε από τον Οκτώβριο του 2005 για τους επικείµενους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008.  Ο σχεδιασµός λειτουργεί σε συνεργασία µε την 

Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Σήµερα είναι ενταγµένοι σ’ αυτόν 14 αθλητές, 

οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σ΄ ένα από τα τρία επίπεδα. Με βάση το σχεδιασµό, 

καταβάλλεται µέσω της ΚΟΕ οικονοµική ενίσχυση για τους αθλητές και τους 

προπονητές τους. 

∆ιαπιστώθηκε ότι παρά τη βελτίωση που σηµειώθηκε από το 2004 (τήρηση 

φακέλων αθλητών, προσπάθεια παρακολούθησης από το ίδιο το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο), φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί η ουσιαστική παρακολούθηση του 

σχεδιασµού Ολυµπιακής Προετοιµασίας από τον Οργανισµό, για δε την 

παραολυµπιακή προετοιµασία δεν προωθήθηκε έγκαιρα η στήριξη των αθλητών 

και η αθλητική παρακολούθησή τους από τον Οργανισµό.  Γενικά διαπιστώθηκε 

ότι ο τρόπος προώθησης της συµµετοχής της Κύπρου στους Ολυµπιακούς και 

Παραολυµπιακούς αγώνες 2008 έχρηζε βελτίωσης για να συνάδει µε το ρόλο του 

Οργανισµού ως του πλέον αρµόδιου φορέα για την προώθηση υψηλών αθλητικών 

στόχων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, θα καταβληθεί προσπάθεια 

σε συνεργασία µε την ΚΟΕ για απλοποίηση του σχεδιασµού για να γίνει πιο 

πρακτικός ο τρόπος παρακολούθησής του. 

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

(i) Σχετικά µε το πιο πάνω Σχέδιο εγκρίθηκε Προϋπολογισµός για το 2007, 

ύψους £930.000 (για το 2006 ο Προϋπολογισµός ήταν £1.000.000).  Οι 

πραγµατικές δαπάνες για το 2007 ανήλθαν σε £966.806, σε σύγκριση µε 

£996.661 το 2006.  
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(ii) Προσωπικό ΕΣΥΑΑ.  Κατά το 2007 απασχολούνταν από τον Οργανισµό 18 

άτοµα ως συντονιστές για τους σκοπούς του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, ο 

Οργανισµός κατέβαλε τη µισθοδοσία για 611 προπονητές που 

προσλήφθηκαν από τα σωµατεία για το Σχέδιο. 

(iii) Συµβόλαια εργοδότησης.  Τα συµβόλαια για τους υπεύθυνους αθληµάτων 
και τους περιφερειακούς επιθεωρητές συνεχίζουν να µην καθορίζουν 
ελάχιστες ώρες εργασίας και επισκέψεων.  Παρόλο που η φύση των 
καθηκόντων τους είναι τέτοια που δεν µπορεί να καθοριστεί ωράριο, 
εντούτοις η Υπηρεσία µου έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να αναφέρεται ο 
ελάχιστος αριθµός ωρών εργασίας και ο ελάχιστος αριθµός επισκέψεων. 
Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, συµφωνήθηκε να γίνει 
προσπάθεια για καθορισµό ωρών εργασίας και ελάχιστος αριθµός 
επισκέψεων.  

(iv) Εργοδότηση δηµοσίου υπαλλήλου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δηµόσιος 
υπάλληλος εργοδοτήθηκε στη θέση ‘’Υπεύθυνου Αθλήµατος Ποδοσφαίρου’’. 
Σύµφωνα µε τον περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο του 1990, άρθρο 65, δεν 
επιτρέπεται σε δηµόσιο υπάλληλο να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα ή 
επιτήδευµα εκτός από την εργασία του στη δηµόσια υπηρεσία εκτός αν 
χορηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Οικονοµικών. Τέτοια άδεια δεν φαίνεται 
να έχει εξασφαλιστεί.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο άτοµο, 
σύµφωνα µε το παρουσιολόγιο που τηρείται στον Οργανισµό, παρουσιάζεται  
σχεδόν καθηµερινά µεταξύ 10.30 π.µ. - 12.30 µ.µ.. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, όταν τον προσέλαβε ο 
Οργανισµός δεν γνώριζε τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα του ατόµου αυτού 
και µε τη λήξη του συµβολαίου του δεν θα του ανανεωθεί το συµβόλαιο 
εργοδότησης. 

(v) Τον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 
εταιρεία για επιστηµονική αξιολόγηση του ΕΣΥΑΑ.  Αρκετές από τις 
συστάσεις της έρευνας όπως διαπιστώθηκε  δεν έχουν υιοθετηθεί, παρόλο 
που στην απαντητική επιστολή του Οργανισµού ηµερ.11.6.2007, αναφέρεται 
ότι τα συµπεράσµατα της έρευνας αποτελούνται από 22 σηµεία (ως 
συστάσεις) τα οποία  ο Οργανισµός έχει  ήδη  υιοθετήσει. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, οι εισηγήσεις της 

έρευνας σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι πρακτικά δυνατό να εφαρµοστούν.  

Για όσες κρίνεται ότι µπορούν να εφαρµοστούν  θα εξεταστούν τρόποι 

υλοποίησής τους για αναβάθµιση του προγράµµατος. 

12. Ιδιωτικές Σχολές Γυµναστικής. 

Στην Έκθεση της Υπηρεσίας µου για το έτος 2004 αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε 

µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία της υποδοµής για την εφαρµογή των περί 

Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού Κανονισµών (Κ.∆.Π.38/95) που προνοούν και 

ρυθµίζουν θέµατα λειτουργίας σχολών γυµναστικής/γυµναστηρίων  όπως εγγραφή 

σε µητρώο, έκδοση άδειας λειτουργίας και τήρηση µητρώου 

Γυµναστών/Εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές 

γυµναστικής. 

Κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 παρατηρήθηκε σχετική πρόοδος σε ό,τι αφορά 

στον εντοπισµό και καταγραφή των σχολών που λειτουργούν, όµως εξακολουθεί 

να παρατηρείται καθυστέρηση στη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον εκείνων που 

δεν συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του Νόµου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η λήψη δικαστικών µέτρων 

θα αυξηθεί ιδιαίτερα µε τη στελέχωση του τµήµατος των Ιδιωτικών Σχολών 

Γυµναστικής. 

(α) Καταγραφή και έλεγχος σχολών γυµναστικής.  Από τα στοιχεία και 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί µέχρι τις 31.12.2007, έχουν καταγραφεί 

συνολικά 188 γυµναστήρια που λειτουργούν, από τα οποία µόνο τα 25 έχουν 

άδεια λειτουργίας (13%) ενώ άλλα 13 έχουν εγκριθεί για έκδοση άδειας (7%). 

(β) Γυµναστήρια που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση 

του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού, οι περί  Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής 

Κανονισµοί του 1995 (Κ.∆.Π. 38/95) ισχύουν και για τα γυµναστήρια  που 

βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Τη θέση αυτή υιοθέτησε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 

απόφασή του ηµεροµηνίας 7.3.2006. 

Μέχρι σήµερα έχει γίνει έλεγχος µόνο σε δύο γυµναστήρια ξενοδοχείων. 



 - 33 -

Όπως µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, θα ζητηθεί από τον 
Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού νέα λίστα καταλόγου µε τις ξενοδοχειακές 

µονάδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες γυµναστικής ή εκµάθηση κάποιου 

αθλήµατος και θα τεθεί χρονοδιάγραµµα επισκέψεων. 

(γ) Στελέχωση του τοµέα των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής.  Ο πιο πάνω 

τοµέας του Οργανισµού στελεχώνεται από µόνο ένα άτοµο, γεγονός που 

δυσχεραίνει την όλη διαδικασία τόσο του ελέγχου, όσο και της έκδοσης 
κατηγορητηρίων στις σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Νοµοθεσίας. 

Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι µέχρι τις 31.12.2007, στάληκαν για κατηγορητήριο 

στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού, οι φάκελοι µόνο 19  γυµναστηρίων. Όπως 
µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, το θέµα της στελέχωσης του 

τοµέα των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής 

Προσωπικού του Οργανισµού και είναι υπό εξέταση.  

(δ) Τέλη άδειας λειτουργίας.  Από 13.12.2005 εκκρεµεί στους Νοµικούς 

Συµβούλους γνωµάτευση για τον καθορισµό της διαδικασίας της τροποποίησης 

των τελών και την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. 

Όπως µε  πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, η όλη διαδικασία είναι υπό 

εξέλιξη και αναµένεται από 1.1.2009 να εφαρµοστούν τα νέα τέλη όπως αυτά θα 

εγκριθούν από τη Βουλή. 

(ε) Λήψη δικαστικών µέτρων.  Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου 

διαπιστώθηκε ότι  είχαν σταλεί µόνο 19 υποθέσεις στο Νοµικό Σύµβουλο, εκ των 

οποίων οι 8 έχουν εκδικασθεί, οι 4 είναι στη διαδικασία εκδίκασης, για τις 5 
κατατέθηκε κατηγορητήριο και οι υπόλοιπες 2 θα κατατεθούν σύντοµα. 

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 £500 πρόστιµο. 

(στ) Μητρώο Γυµναστών/Εκπαιδευτών.  Παράλληλα µε την τήρηση µητρώου 

αδειών λειτουργίας, οι Κανονισµοί προνοούν την τήρηση µητρώου στο οποίο θα 
εγγράφονται, µετά από αίτησή τους προς τον Οργανισµό, οι Γυµναστές/ 

Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολές γυµναστικής 

(Κ.∆.Π.38/95 Μέρος ΙΙ (Άρθρο 3/6)). 
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Μέχρι σήµερα έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο µητρώο 221 άτοµα, από τα 

οποία τα 160 έχουν εγκριθεί,  15 αιτητές έχουν απορριφθεί ενώ 46 αιτητές 

εξακολουθούν να είναι υπό εξέταση. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ακόµη δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, όσον αφορά στην εισήγηση που έγινε στην επιστολή µου µε αρ. Φακ. 

7.42.0.2(11), ηµερ. 31.5.2006, για τον τύπο πιστοποιητικού εγγραφής, ταυτότητα 

Γυµναστή και  εάν θα επιβάλλεται τέλος εγγραφής.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Οργανισµού, τέλος εγγραφής στο 
µητρώο των Εκπαιδευτών/Γυµναστών δεν προνοείται από τους περί Ιδιωτικών 
Σχολών γυµναστικής Κανονισµούς του 1995. Ο Οργανισµός κρίνει ότι η διαδικασία 
που τηρείται  µέχρι σήµερα στο µητρώο των εκπαιδευτών/γυµναστών είναι 
ικανοποιητική και η εισήγηση της Υπηρεσίας µου για ενδεχόµενη τροποποίηση 
των Κανονισµών ούτως ώστε να καταβάλλεται τέλος εγγραφής από τους 
Εκπαιδευτές/Γυµναστές οι οποίοι θα εντάσσονται στο εν λόγω µητρώο, είναι υπό 
µελέτη. 

13. Θέµατα προσφορών και συµβολαίων. 

(α) Αδυναµίες στις διαδικασίες προσφορών.  Από τον έλεγχο της διαδικασίας 
προσφορών, εντοπίστηκαν λάθη, αδυναµίες ή/και παραλείψεις κυρίως σε ότι 
αφορά στην τήρηση των προνοιών του σχετικού Νόµου και των Κανονισµών 
Προσφορών, κατά την ετοιµασία των όρων/προδιαγραφών των διαγωνισµών 
καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της 
Υπηρεσίας µου υποβάλλονταν στον Οργανισµό, ο οποίος προχωρούσε – εκεί 
όπου ήταν εφικτό – στη λήψη διορθωτικών µέτρων. 

(β) Αθλητικές Εστίες ΓΣΠ.  

(i) Οι Αθλητικές Εστίες ανεγείρονται σε γη που είναι εγγεγραµµένη επ’ ονόµατι 
της Αρχιεπισκοπής, η οποία στον τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρεται ως Επίτροπος 
Εµπιστεύµατος του ΓΣΠ και της Ευγενίας Α. Θεοδότου.  Σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο που υπογράφηκε µεταξύ εργολάβου και ΓΣΠ, µε βάση ποσά προνοίας, 
το έργο θα κόστιζε £1.475.000 και θα το επιχορηγούσε εξ ολοκλήρου ο 
Οργανισµός.  Στο έργο, το οποίο έπρεπε να συµπληρωθεί τον Απρίλιο 2004, 
διαπιστώθηκε σοβαρή καθυστέρηση πέραν των 30 µηνών, ο προϋπολογισµός του 
υπερέβη τα £2 εκ. + Φ.Π.Α. ενώ ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις πέραν των 
£600.000. 
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(ii) Τον Ιούλιο 2006 µε επιστολή µου προς τον Πρόεδρο του Οργανισµού 

παρατήρησα µεταξύ άλλων ότι: 

• Ο ΚΟΑ ενέκρινε το έργο χωρίς την ετοιµασία σοβαρής µελέτης για τη 

βιωσιµότητά του και τον τρόπο διαχείρισης/λειτουργίας του.  Η Υπηρεσία µου 

θεωρεί ότι µια σοβαρή και αντικειµενική µελέτη θα καταδείκνυε ότι το έργο δεν είναι 

βιώσιµο.  Η µελέτη που έγινε δεν λαµβάνει υπόψη τη δαπάνη εκτέλεσης του 

έργου, η οποία εκτιµήθηκε σε £1.075.000 + Φ.Π.Α. και η οποία τελικά αναµένεται 

να είναι υπερδιπλάσια, ενώ η εκτίµηση των ετήσιων εξόδων λειτουργίας και 

συντήρησης (£82.000) είναι πολύ χαµηλή. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της εκτέλεσης του έργου χωρίς να υπάρχει 

συµφωνία µε το ΓΣΠ για τη διαχείρισή του.  Η εν λόγω συµφωνία θα έπρεπε να 

καθορίζει σαφώς τις ευθύνες του ΓΣΠ, ως Εργοδότη του κατασκευαστικού 

συµβολαίου, το καθεστώς διαχείρισης και λειτουργίας του έργου και τις 

ασφαλιστικές δικλίδες σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους όρους της 

συµφωνίας, ιδιαίτερα σε οικονοµικά θέµατα. 

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε στην έναρξη της κατασκευής του έργου χωρίς 

προηγουµένως να υπογραφεί συµφωνία µεταξύ ΓΣΠ και µελετητών/ 

επιβλεπόντων, η οποία να τύχει της έγκρισής του, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

διαδικασία για έργα επιχορηγούµενα από τον ίδιο.  

• Ο ΚΟΑ συναίνεσε να ανατεθεί από το ΓΣΠ το κατασκευαστικό συµβόλαιο 

απευθείας στον Εργολάβο που εκτέλεσε προηγουµένως το Στάδιο, χωρίς το 

συµβόλαιο να τύχει της έγκρισής του, σύµφωνα µε την υφιστάµενη διαδικασία για 

επιχορηγούµενα έργα.  Το συµβόλαιο µε τον Εργολάβο είναι ελλιπές και 

ετεροβαρές υπέρ του εργολάβου, κυρίως γιατί αφήνει εκκρεµές το θέµα των νέων 

τιµών µονάδων για εργασίες και υλικά που δεν περιλαµβάνονται στο προηγούµενο 

συµβόλαιο για το Στάδιο και τα οποία αφορούν σε πολύ µεγάλο µέρος του έργου. 

• Τα σχέδια, οι εκτιµήσεις δαπάνης και η διαχείριση του συµβολαίου από τους 

µελετητές – επιβλέποντες ήταν ελλιπή και ανεπαρκή και δεν διασφάλιζαν τα 

συµφέροντα του Εργοδότη. 
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• Ο Εργολάβος µε δικαιολογία τη µη αξιολόγηση/πληρωµή των απαιτήσεων του, 

εργάζεται µε αργό ρυθµό που δεν εγγυάται τη συµπλήρωση του έργου σε 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

(iii) Μέχρι το ∆εκέµβριο 2007, ο ΚΟΑ επιχορήγησε το έργο µε το ποσό των 

περίπου £1.778.196. 

(iv) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, αφού προχώρησε στη διερεύνηση 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης/αξιοποίησης του έργου από τον ιδιωτικό τοµέα, 
χωρίς όµως να υπάρξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον, υπέβαλε πρόταση και το 
Υπουργικό Συµβούλιο, σε συνεδρία του στις 4.7.2007, αποφάσισε τα ακόλουθα : 

Να εγκρίνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονοµική υποχρέωση της 
Κυβέρνησης, την ανάθεση της διαχείρισης του έργου των Αθλητικών Εστιών ΓΣΠ, 
στην παρούσα του κατάσταση, στο ΓΣΠ. 

Να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους £356.418, το οποίο αφορά τη συµπλήρωση 
του έργου χωρίς τους διαχωρισµούς του δευτέρου ορόφου, από τον 
προϋπολογισµό του ΚΟΑ. 

Το ποσό των £356.418 έχει ήδη καταβληθεί στο ΓΣΠ το 2007. 

(γ) Νέο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεµεσό. 

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

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

Ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονική παράταση, η οποία καλύπτει 
ολόκληρη  την  καθυστέρηση  του έργου, και  για αποζηµίωση ύψους περίπου 
£3,5 εκ. και υποστήριζε ότι για την καθυστέρηση ευθυνόταν κυρίως ο Εργοδότης, 
ο οποίος, µεταξύ άλλων, καθυστέρησε την πληρωµή των πιστοποιητικών του 
Αρχιτέκτονα για περίπου 6 µήνες. 
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Απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε 

πληροφόρησε ότι υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην πληρωµή των διατακτικών 

του έργου, σε αναµονή της έγκρισης του Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού. 

Οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2005 και συµφωνήθηκε κατ’ 

αρχήν η καταβολή του ποσού των £1,6 εκ. ως αποζηµίωση στον Εργολάβο.  Με 

επιστολή της Υπηρεσίας µου προς τον Οργανισµό τον Οκτώβριο 2005, 

υποδεικνύετο ότι, ενώ οι γενικές αρχές της κατ’ αρχήν συµφωνίας κρίνονται 

ικανοποιητικές, εντούτοις το ποσό των £1,6 εκ. θεωρείτο  υπερβολικό  και  δεν 

έπρεπε  να  υπερβαίνει τα £1,3 εκ..  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού µε 

επιστολή του πληροφόρησε τον Ιανουάριο 2006 τον Οργανισµό ότι, λόγω της 

θέσης της Υπηρεσίας µου για το ύψος της αποζηµίωσης, το Υπουργείο 

προχώρησε µε πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο ενέκρινε 

αποζηµίωση ύψους £1,5 εκ. στον Εργολάβο για το σύνολο των απαιτήσεών του. 

Εκκρεµεί η απάντηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού σε επιστολή 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, ηµεροµηνίας 14.11.2006, µε την οποία 

το Υπουργείο ζητά να πληροφορηθεί κατά πόσο ο Οργανισµός θα προχωρήσει σε 

έρευνα για την πιθανή ύπαρξη ευθυνών για τα γεγονότα που οδήγησαν στην 

καταβολή της αποζηµίωσης στον Εργολάβο, µε το ποσό του £1,5 εκ.   

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2007 ότι το όλο θέµα 

παραπέµφθηκε στους Νοµικούς Συµβούλους, η γνωµάτευση των οποίων µέχρι 

τον Απρίλιο 2008 δεν ετοιµάστηκε, αφού δεν υποβλήθηκε οτιδήποτε στον 

Οργανισµό.  Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, όταν ετοιµαστεί η συγκεκριµένη 

γνωµάτευση από τους Νοµικούς Συµβούλους, θα απαντηθεί και η πιο πάνω 

επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Σε σχέση µε την παραλαβή του έργου, διαπιστώθηκε ότι το 80% αυτού 

παραλήφθηκε προσωρινά στις 11.11.2005, ενώ στις 23.6.2006 παραλήφθηκε 

προσωρινά όλο το έργο.  Η τελική παραλαβή αναµένεται να γίνει τον Ιούνιο 2008 

(περίοδος συντήρησης 24 µήνες).   

Για ό,τι αφορά τον τελικό λογαριασµό του έργου, ο εργολάβος τον υπέβαλε το 

Μάιο 2006 και στη συνέχεια ο ιδιώτης Επιµετρητής τον εξέτασε, υποβάλλοντας το 

∆εκέµβριο 2006 τον προσωρινό τελικό λογαριασµό στον Οργανισµό 



 - 38 -

(πιστοποιητικό πληρωµής αρ. 34), ο οποίος τον αποδέχθηκε.  Μέχρι τον Απρίλιο 

2008 ο τελικός λογαριασµός του έργου εξεταζόταν από τους ιδιώτες Μελετητές και 

σύµφωνα µε αυτούς αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθεί η εξέτασή του.  

(ii) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις.  Όπως ανέφερα στην Έκθεση µου για το 

2006, από επιτόπιο έλεγχο των εργασιών και µελέτη των προνοιών του 

συµβολαίου που διεξήχθη το Νοέµβριο 2005, διαπιστώθηκε ότι τα κύρια τεχνικά 

χαρακτηριστικά των περισσότερων κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων (Air 

Handling Units) που είχαν εγκατασταθεί, και τα οποία καθορίζουν ουσιαστικά το 

µέγεθος και κατ’ επέκταση την αξία τους, διέφεραν σηµαντικά σε σχέση µε τα 

προβλεπόµενα στο συµβόλαιο.  Επειδή οι χώροι τους οποίους εξυπηρετούν τα εν 

λόγω µηχανήµατα είχαν παραµείνει οι ίδιοι µε αυτούς που προνοούσε το 

συµβόλαιο, ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού όπως ενηµερώσει 

την Υπηρεσία µου για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκαν οι σηµαντικές 

αλλαγές στο µέγεθος των περισσότερων κεντρικών µονάδων κλιµατισµού. 

Οι επεξηγήσεις που έδωσαν τον Ιούλιο 2006 οι σύµβουλοι µελετητές για τις 

αλλαγές που έκαναν  στις συγκεκριµένες µηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν 

κρίθηκαν ικανοποιητικές από τον Οργανισµό, και τους ζητήθηκε όπως υποβάλουν 

τεκµηριωµένα τα απαιτούµενα στοιχεία. 

Επειδή τα στοιχεία/επεξηγήσεις που υπέβαλαν εκ νέου το Σεπτέµβριο 2007 οι 

σύµβουλοι, δεν δικαιολογούσαν κατά την άποψη µου την αλλαγή στο µέγεθος των 

κλιµατιστικών µονάδων που εγκαταστάθηκαν, ζήτησα από το Γενικό ∆ιευθυντή του 

Οργανισµού, όπως εξετάσει το ενδεχόµενο καταλογισµού ευθυνών στους 

συµβούλους – στα πλαίσια των προνοιών του µεταξύ τους συµβολαίου – για τις 

ουσιώδεις τροποποιήσεις που έγιναν εκ των υστέρων στη µελέτη, λαµβάνοντας 

υπόψη και το επιπρόσθετο κόστος που ενδεχοµένως επέφεραν. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία µου οποιεσδήποτε 

ενέργειες του Οργανισµού.  

(iii) Απαιτήσεις ιδιωτών µελετητών.  Για το έργο υπάρχουν απαιτήσεις και από 
τους ιδιώτες µελετητές για αναπροσαρµογή της πληρωµής τους επί του τελικού 

κατασκευαστικού κόστους του έργου (£8 εκ. - £8,5 εκ.) αντί επί της εκτιµηµένης 

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



 - 39 -

Οργανισµού και των συµβούλων.  Η Υπηρεσία µου συµφώνησε το Φεβρουάριο 
2006 µε τη θέση του Οργανισµού όπως η αµοιβή των συµβούλων υπολογιστεί 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σύµβασης.  Ο Οργανισµός δεν έχει αποδεχθεί τις 

απαιτήσεις των συµβούλων και το θέµα παραπέµφθηκε τον Απρίλιο 2006 σε 
διαιτησία. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού µε πληροφόρησε τον Ιούνιο 2007 ότι υπογράφηκε 

συµφωνία παραποµπής σε διαιτησία, η οποία αναµενόταν να αρχίσει σύντοµα.  Σε 
συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, ηµεροµηνίας 23.1.2008, 

ζητήθηκε όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες επιταχύνουν τις διαδικασίες για να συνέλθει 

η Επιτροπή, που διορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Νοέµβριο 2007, για 
επίλυση των διαφορών του Οργανισµού µε τους ιδιώτες µελετητές του έργου.  

Μέχρι τον Απρίλιο 2008 η πιο πάνω διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. 

(δ) Κατασκευή Πολυπροπονητηρίου στο χώρο του Μακάριου Αθλητικού 
Κέντρου στη  Λευκωσία - Προβλήµατα και καθυστερήσεις στην πρόοδο του 
συµβολαίου.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο παρατηρήθηκαν αρκετά 

προβλήµατα που επηρέασαν σηµαντικά την πρόοδο των κατασκευαστικών 
εργασιών.  Μεταξύ άλλων, επειδή ο Οργανισµός δεν προέβη στην επιβαλλόµενη 

εδαφολογική µελέτη στο στάδιο της µελέτης, µετά την έναρξη των εργασιών 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεωλογικού ρήγµατος και κατέστη αναγκαίο να γίνει 
σηµαντική αλλαγή στον τρόπο θεµελίωσης, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η 

συµπλήρωση του όλου έργου.  Επίσης παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση 

στην πρόοδο των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίως εργολάβου.  Το έργο 
τελικά παραλήφθηκε το Μάρτιο 2004 και ο τελικός λογαριασµός υποβλήθηκε από 

τον Εργολάβο τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, ο οποίος, σύµφωνα µε τον Οργανισµό, 

ήταν ελλιπής, ενώ πλήρη στοιχεία υποβλήθηκαν από  αυτόν  το  Νοέµβριο 2005.  
Το ∆εκέµβριο 2005, ο ιδιώτης Επιµετρητής του έργου υπέβαλε τον τελικό 

λογαριασµό στον Οργανισµό, και κατά τη διάρκεια των επόµενων δύο χρόνων 

έγιναν διάφορες αλλαγές σ’ αυτόν κατόπιν απαιτήσεων του Οργανισµού.  Ο 
Εργολάβος απαίτησε αποζηµίωση περίπου £617.000 για το συνολικό χρόνο 

καθυστέρησης του έργου, τον οποίο θεωρεί ως δικαιολογηµένο.  Επειδή 

καθυστέρησε η εξέταση και έγκριση του τελικού λογαριασµού και της 
αποζηµίωσης, ο Εργολάβος προχώρησε µε καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο, 

διεκδικώντας συνολικές αποζηµιώσεις πέραν του £1 εκ.. 
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Ο Οργανισµός, απαντώντας σε σχετικές παρατηρήσεις µου, ανέφερε ότι η αλλαγή 
στο σχεδιασµό αναµφίβολα επηρέασε την πρόοδο του έργου, αλλά αυτό δεν 

µπορούσε να αποφευχθεί, ενώ το θέµα της καθυστέρησης µελετάται, ώστε να 

διαφανεί ποια ήταν δικαιολογηµένη και ποια αδικαιολόγητη.  Επιπλέον µε 
πληροφόρησε ότι την ετοιµασία µελετών θα την αναθέτει πλέον σε ιδιώτες 

συµβούλους, οι οποίοι θα ετοιµάζουν τις µελέτες και έρευνες, οι οποίες πρέπει να 

προηγούνται των προκηρύξεων των διαγωνισµών για τα έργα. 

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

βρίσκεται σε διαβουλεύσεις  µε τον Εργολάβο και θα γίνει προσπάθεια 

διακανονισµού του θέµατος προτού προχωρήσει δικαστικώς η όλη υπόθεση.  
Παρατήρησα ότι προηγουµένως θα πρέπει να αποφασισθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού το µέρος της καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται ο 

Εργοδότης και το µέρος για το οποίο ευθύνεται ο Εργολάβος. 

Τον Ιανουάριο 2008, ο τελικός λογαριασµός του συµβολαίου υποβλήθηκε εκ νέου 

στον Οργανισµό από τον ιδιώτη Επιµετρητή, ενώ ακόµα εκκρεµεί η απόδοση 

τυχόν ευθυνών για τη διαχείριση του συµβολαίου, θέµα για το οποίο θα 
αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού. 

Επειδή όλα τα πιο πάνω θέµατα βρίσκονται ακόµα σε εκκρεµότητα, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού σε συνεδρία του στις 28.1.2008 αποφάσισε τον 
ορισµό ad-hoc Επιτροπής για σκοπούς διαπραγµάτευσης µε τον Εργολάβο για τη 

µεταξύ τους διαφορά στο έργο, οι εργασίες της οποίας άρχισαν τον Απρίλιο 2008. 

(ε) Κατασκευή Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου στη Λάρνακα. 

(i) Οικοδοµικές εργασίες.  Ενώ το έργο παραλήφθηκε προσωρινά από τους 

ιδιώτες µελετητές το Φεβρουάριο 2005, παρουσιάστηκαν σ’ αυτό αστοχίες και 

κακοτεχνίες µετά την παραλαβή του, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του, 
εκτός εάν εκτελούνταν αρκετές και σοβαρές εργασίες επιδιόρθωσης.  Αυτές τελικά 

εκτελέστηκαν από τον Εργολάβο, από το Νοέµβριο 2005 µέχρι τον Ιανουάριο 

2006.  Το έργο παραλήφθηκε από τους ιδιώτες µελετητές χωρίς την προηγούµενη 
έγκριση του Εργοδότη και χωρίς να γίνουν οι αναγκαίοι προβλεπόµενοι έλεγχοι 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του συµβολαίου, τόσο στις κολυµβητικές δεξαµενές όσο 

και στα µηχανήµατα, και ως εκ τούτου δεν µπορούσε να παραδοθεί στον 
Εργοδότη για χρήση. 
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Ο Οργανισµός προχώρησε µε τη διεξαγωγή έρευνας για το θέµα, διορίζοντας 
εξωυπηρεσιακό Ερευνητή, ο οποίος το Μάρτιο 2006 υπέβαλε την έκθεσή του στον 

Οργανισµό.  Σύµφωνα µε το πόρισµα, το συµβόλαιο µεταξύ ΚΟΑ και Συµβούλων 

παραβιάστηκε, ως αποτέλεσµα επαγγελµατικής αµέλειας των Συµβούλων, από 
την οποία ο Οργανισµός υπέστη ζηµιά.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, 

στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27.3.2006, αποφάσισε να παραπέµψει την πιο 

πάνω έκθεση στο Νοµικό Σύµβουλο για τα περαιτέρω.  Επίσης, σε νέα συνεδρία 
του, στις 18.4.2006, αποφάσισε όπως ο Νοµικός Σύµβουλος και οι Τεχνικές 

Υπηρεσίες του Οργανισµού συνεργαστούν για τη διεκδίκηση του ποσού της ζηµιάς 

του Οργανισµού από τους Συµβούλους, ώστε να διασφαλιστούν τα συµφέροντα 
του Οργανισµού.  Ωστόσο, µέχρι τον Απρίλιο 2008 αναµενόταν ακόµα η 

γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού για το θέµα. 

Από νέο έλεγχο της Υπηρεσίας µου τον Απρίλιο 2008, παρατήρησα ότι : 

(α) Η τελευταία φορά που οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού ζήτησαν από 

το Νοµικό Σύµβουλο όπως ενηµερώσει τον Οργανισµό σχετικά µε στοιχεία που 

τυχόν χρειάζεται για τις επιπτώσεις στον Οργανισµό από την επαγγελµατική 
αµέλεια των Συµβούλων ήταν η 24.4.2007.  Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, δεν 

στάληκε άλλη επιστολή στο Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού για το θέµα. 

(β) Η καθυστέρηση στο χειρισµό του θέµατος έχει ήδη βλάψει σοβαρά τα 
συµφέροντα του Οργανισµού και εισηγήθηκα όπως ληφθούν άµεσα µέτρα για 

λήψη µέτρων κατά των Συµβούλων και ανάκτηση της ζηµιάς που υπέστη ο 

Οργανισµός. 

(ii) Προσφορά αρ. 84∆/2005 για την προµήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσµάτων.  Όπως ανέφερα στην προηγούµενη 

έκθεσή µου, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των εργασιών το Μάρτιο 2007, 
διαπιστώθηκε ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων που είχε εγκατασταθεί 

δεν ήταν σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του 

διαγωνισµού. Ωστόσο, ο πίνακας ήταν ακριβώς ο ίδιος µε αυτόν που 
περιλαµβανόταν στην προσφορά του Αναδόχου, είχε γίνει αποδεκτός από τον 

Οργανισµό και είχε περιληφθεί στα έγγραφα του συµβολαίου χωρίς αυτό να 

εντοπισθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών, τόσο από τους ιδιώτες 
συµβούλους όσο και από την επιτροπή αξιολόγησης του Οργανισµού. 
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Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Ανάδοχος δεν είχε προµηθεύσει 

το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) το οποίο είχε περιλάβει στην 

προσφορά του, όπως επίσης δεν είχε παραδώσει σηµαντικό µέρος των 

ανταλλακτικών, τα οποία µε βάση τις πρόνοιες του συµβολαίου θα έπρεπε να 

παραδοθούν µαζί µε τον πίνακα. 

Το Μάρτιο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού προς τον οποίο υπέβαλα 

τις παρατηρήσεις µου, µε πληροφόρησε ότι ο πίνακας που εγκαταστάθηκε, 

παρόλο ότι παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού, πράγµατι είναι ο ίδιος µε αυτόν που υπέβαλε ο Aνάδοχος µε την 

προσφορά του, είχε γίνει αποδεκτός και είχε περιληφθεί στα έγγραφα του 

συµβολαίου, ωστόσο µπορούσε να γίνει αποδεκτός από τον Οργανισµό 

θεωρώντας τις αποκλίσεις από τις προδιαγραφές ως δευτερεύουσες. Επίσης, µε 

πληροφόρησε ότι θα ζητείτο από τον Aνάδοχο όπως προµηθεύσει τον Οργανισµό 

µε το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) που προβλεπόταν στο 

συµβόλαιο και ότι δεσµεύτηκε να παραδώσει τα ανταλλακτικά που προβλέπονταν 

σε αυτό, και για το σκοπό αυτό ο Οργανισµός κατακρατούσε το ποσό των £29.271 

σε αναµονή της συµπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Παράλληλα, 

εξεταζόταν το ενδεχόµενο αποκοπής χρηµάτων λόγω της απόκλισης του πίνακα 

και της καθυστέρησης στην παράδοσή του, ενώ ζητήθηκε από τους συµβούλους 

όπως υποβάλουν τις απόψεις/εξηγήσεις τους σχετικά µε τα πιο πάνω. Τέλος, 

εξεταζόταν το ενδεχόµενο ευθυνών των συµβούλων επειδή δεν εντόπισαν την 

παράλειψη του προσφοροδότη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µε απαιτήσεις ο 

δεύτερος προσφοροδότης. 

Τελικά,  αφού οι σύµβουλοι βεβαίωσαν το ∆εκέµβριο 2007 ότι το µεν σύστηµα 

αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) δεν ήταν αναγκαίο – ενόψει της 

επιβεβαίωσης του κατασκευαστή ότι το σύστηµα χρονοµέτρησης έχει 

ενσωµατωµένη µπαταρία διάρκειας τεσσάρων ωρών - και τα ανταλλακτικά που 

προβλέπονταν από το συµβόλαιο είχαν παραδοθεί και δεν υπήρχε άλλη 

εκκρεµότητα από µέρους του Αναδόχου, ο Οργανισµός προχώρησε στην 

πληρωµή του ποσού που κατακρατούσε. 
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(στ) Αλλαγή επιφάνειας τεσσάρων οµοσπονδιακών γηπέδων αντισφαίρισης 
από χωµάτινη σε σκληρή.  Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο το Μάρτιο 

του 2008 διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκε η περί Συµβάσεων Νοµοθεσία, 

Ν.12(Ι)/2006 σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης 

του έργου, αφού αυτή έγινε απευθείας στον Αρχιτέκτονα/Σύµβουλο της 

Οµοσπονδίας χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης υπέρβαση 

65,5% από την εκτιµηµένη αξία δαπάνης, λόγω επιπλέον εργασιών αξίας περίπου 

£47.000.  Ενώ οι επιπλέον εργασίες θα έπρεπε, µε βάση τις διαδικασίες του 

Οργανισµού, να εγκριθούν εκ των προτέρων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν 

την εκτέλεσή τους, αυτές εκτελέστηκαν χωρίς έγκριση.  Επιπλέον, ενώ ο ιδιώτης 

Μελετητής απέστειλε στις 11.2.2008 αναλυτικό σηµείωµα του κόστους των 

εργασιών αυτών στον Οργανισµό για εξέταση και έγκριση, µέχρι το τέλος Μαρτίου 

2008 αυτές ακόµη εξετάζονταν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού. 

Παρατήρησα ότι ο Οργανισµός είναι δεσµευµένος µε τις αποφάσεις που πάρθηκαν 

από τον ιδιώτη Μελετητή, αφού όλες οι επιπλέον εργασίες εκτελέστηκαν από τον 

εργολάβο.  Παρατήρησα επίσης ότι οι επιπλέον εργασίες προέκυψαν από το 

γεγονός ότι η πραγµατική κατάσταση του υπεδάφους διέφερε από αυτή που 

λήφθηκε υπόψη στη µελέτη, η οποία και βασίστηκε στα αρχικά σχέδια κατασκευής 

των γηπέδων (1999), και ότι τα προβλήµατα αυτά θα αντιµετωπίζονταν αν πριν 

την ανάθεση της µελέτης του έργου γινόταν η δέουσα γεωτεχνική έρευνα, µε την 

εκσκαφή ενός ή περισσότερων δοκιµαστικών λάκκων.  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα 

µε έκθεση του ιδιώτη Μελετητή, οι εργασίες που εκτελέστηκαν το 1999 δεν 

πληρούσαν τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Τον Απρίλιο του 2008 ζήτησα όπως ενηµερωθώ από τον Οργανισµό για τα πιο 

πάνω θέµατα, περιλαµβανοµένων και ευθυνών που προκύπτουν από το γεγονός 

ότι η αρχική κατασκευή των γηπέδων (1999) δεν έγινε σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. 
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(ζ) Ανακαίνιση Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού.  Από έλεγχο που έγινε τον 
Μάρτιο του 2008 στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

• Το κτίριο του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου Λεµεσού ανεγέρθηκε παλαιότερα  εξ ολοκλήρου 

από τον Οργανισµό σε κρατική γη που παραχωρήθηκε στον Οργανισµό µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 2.2.1989.  Εδώ και 4 χρόνια  

εκκρεµεί αίτηση που υπέβαλε ο Οργανισµός στο Κτηµατολόγιο για εκµίσθωση του 

χώρου, ώστε ιδιοκτησιακά να ανήκει ο χώρος στον Οργανισµό, µε καταβολή 
σχετικού µισθώµατος στο Κράτος.  Λόγω της εκκρεµότητας αυτής, αλλά και για 

άλλους λόγους, η Πολεοδοµική Αρχή απέρριψε αίτηση του Οργανισµού για 

παραχώρηση πολεοδοµικής άδειας για την ανακαίνιση του κτιρίου.  Έτσι το έργο 
εκτελείται χωρίς πολεοδοµική άδεια και άδεια οικοδοµής. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ενέκρινε την απευθείας ανάθεση 

της µελέτης του έργου σε ιδιώτη Μελετητή, τον οποίο υπέδειξε η ∆ιαχειριστική 
Επιτροπή της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας (ΚΙΟ), χωρίς να τηρηθεί η 

περί Συµβάσεων Νοµοθεσία Ν.12(Ι)/2006 σχετικά µε την προκήρυξη διαγωνισµού 

για την ανάθεση της µελέτης του έργου. 

• Η διαδικασία προκήρυξης των προσφορών για την εκτέλεση του έργου έγινε 

από την ΚΙΟ.  Ενόψει του ότι το κτίριο ανεγέρθηκε από τον Οργανισµό µε δικά του 

έξοδα σε κρατική γη, η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να γίνει από τον Οργανισµό και 
όχι από την ΚΙΟ. 

• Για το έργο, µε εκτιµηµένη αξία δαπάνης £35.000, υποβλήθηκαν δύο 

προσφορές, εκ των οποίων η χαµηλότερη ανήλθε στις £85.641.  Μετά από 
απαίτηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισµού για αφαίρεση ή τροποποίηση 

κάποιων εργασιών από τη χαµηλότερη προσφορά για µείωση του κόστους, έγιναν 

αποκοπές ύψους £20.852, µειώνοντας το ποσό της προσφοράς στις £64.789.  Στη 
συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού αποφάσισε την κατακύρωση 

της προσφοράς στο χαµηλότερο προσφοροδότη για το ποσό αυτό, το οποίο 

υπερβαίνει κατά 85% την εκτιµηµένη δαπάνη. 

• Ενώ στο Παράρτηµα Όρων του Συµβολαίου καθορίζεται ο χρόνος διάρκειας 

του έργου σε 2 µήνες από την υπογραφή του συµβολαίου, στο υπογραµµένο 

συµβόλαιο ο χρόνος αυτός άλλαξε σε 3½ µήνες, αλλάζοντας µε αυτό τον τρόπο 
ουσιώδη όρο των προσφορών. 
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(η) Αναβατόριο (ski lift) στο Χιονοδροµικό Κέντρο Τροόδους.  Από έλεγχο 

που έγινε τον Απρίλιο του 2008 στο έργο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα : 

• Σε επιστολή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 

(ΗΜΥ), ηµεροµηνίας 16.2.2007, προς τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας 

Χιονοδρόµων Κύπρου (ΟΧΚ), ζητείται όπως διακοπεί άµεσα η λειτουργία του πιο 

πάνω εξοπλισµού, αφού δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των 

σχετικών Κανονισµών του 2004 (Κ.∆.Π. 74/2004).  Λόγω του προβλήµατος αυτού, 

η ΟΧΚ αιτήθηκε επιχορήγησης για αντικατάσταση του υφιστάµενου αναβατορίου 

µε νέο  (µεταχειρισµένο) λόγω µικρότερου κόστους, τόσο από τον ΚΟΑ όσο και 

από τον ΚΟΤ.  Οι δύο Οργανισµοί αποφάσισαν όπως επιχορηγήσουν την 

αντικατάσταση του αναβατορίου µε £150.000 έκαστος (για τον ΚΟΑ, απόφαση 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 3.7.2007). 

• Η ΟΧΚ απέστειλε γενικές προδιαγραφές του απαιτούµενου µεταχειρισµένου 

αναβατορίου σε κατασκευάστριες εταιρείες και σε ιδιωτικούς χιονοδροµικούς 

σταθµούς του εξωτερικού.  Λήφθηκαν 5 προσφορές, και µετά από αξιολόγησή 

τους από την ΟΧΚ, υπογράφηκε στις 4.9.2007 συµφωνία µε µια από τις 

ενδιαφερόµενες εταιρείες για το ποσό των €525.000, δηλαδή περίπου £307.269.  

Η τιµή αυτή περιλαµβάνει µόνο την προµήθεια και εγκατάσταση του αναβατορίου. 

• Η προµήθεια και εγκατάσταση του αναβατορίου επιδοτείται κατά περίπου 

97,6% από τους δύο Ηµικρατικούς Οργανισµούς, για τους οποίους οι διαδικασίες 

ανάθεσης των Συµβάσεων διέπονται από την περί Συµβάσεων Νοµοθεσία 

Ν.12(Ι)/2006.  Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής θα έπρεπε, ο Οργανισµός να 

απαιτήσει από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή την ΟΧΚ, να ακολουθήσει τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στην πιο πάνω Νοµοθεσία, δηλαδή να 

προχωρήσει µε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού και όχι να αναθέσει την 

εργασία µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης λόγω του επείγοντος.  Επίσης, η 

επίκληση του επείγοντος δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή επειδή : (α) µέχρι τον 

Απρίλιο 2008 δεν είχε αρχίσει η εγκατάσταση του αναβατορίου.  (β) Το επείγον 

δηµιουργήθηκε από παράλειψη της ΟΧΚ, αφού γνώριζε έγκαιρα ότι για το θέµα 

απαιτήσεων ασφαλείας των Κανονισµών θα έπρεπε να συµµορφωθεί µέχρι την 

1.5.2006.  
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• ∆εν υποβλήθηκαν από την ΟΧΚ έγγραφα προσφορών για απόψεις στον 

ΚΟΑ (άρθρο 70, Εσωτερικών Οικονοµικών Κανονισµών του ΚΟΑ) και δεν 

τηρήθηκαν τα Κριτήρια Επιχορήγησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του 

Οργανισµού (2003).  Στα εν λόγω κριτήρια καθορίζονται λεπτοµερώς όλες οι 

απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε ο 

Οργανισµός να εξετάζει αιτήµατα επιχορηγήσεων και να τροχοδροµείται η 

υλοποίησή τους εντός του εκάστοτε ετήσιου Προϋπολογισµού. 

• Ενώ ο Οργανισµός κατέβαλε ήδη στην ΟΧΚ το επιχορηγούµενο ποσό των 

£150.000, µέχρι τις αρχές Απριλίου 2008 δεν έγινε η εγκατάσταση του 

αναβατορίου στην προβλεπόµενη θέση του.  Παρατήρησα ότι µε βάση τα κριτήρια 

επιχορήγησης αθλητικών έργων, δεν επιτρέπεται η πλήρης καταβολή της 

επιχορήγησης πριν τη συµπλήρωση του έργου (δηλαδή την εγκατάσταση και 

παραλαβή του). 

• Σε επιστολή της Υπηρεσίας µου προς τον Οργανισµό τον Απρίλιο του 2008 

ζήτησα όπως ερευνηθούν τα πιο πάνω θέµατα. 

(θ) Προσφορά αρ. 29∆/2007 για τη φωταγώγηση της κύριας πίστας του ∆ία 
στον Όλυµπο της ΟΧΚ.  Από τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν 

στον πιο πάνω διαγωνισµό, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε χωρίς να υπάρχουν διαθέσιµες οι αναγκαίες 

πιστώσεις στον Προϋπολογισµό, όπως προνοείται στους Κανονισµούς 

Προσφορών (Κ∆Π 492/2004). 

(ii) Η τιµή του χαµηλότερου προσφοροδότη του οποίου η προσφορά συστηνόταν 

για κατακύρωση, ήταν ψηλότερη κατά περίπου 29% της εκτίµησης δαπάνης, 

χωρίς η σηµαντική αυτή διαφορά να σχολιασθεί στις εκθέσεις αξιολόγησης 

των συµβούλων και της επιτροπής αξιολόγησης του Οργανισµού. 

(iii) Ενώ η έκθεση αξιολόγησης του Οργανισµού φαινόταν να είχε ετοιµαστεί από 

τριµελή επιτροπή, οι δύο από τις τρεις υπογραφές ανήκαν στο ίδιο άτοµο.  

Οι παρατηρήσεις/διαπιστώσεις µου στάληκαν τον Ιανουάριο 2008 στο Γενικό 

∆ιευθυντή του Οργανισµού, χωρίς µέχρι σήµερα να σταλεί στην Υπηρεσία µου η 

απάντησή του. 
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(ι) Προσφορές µικρότερων ποσών.  Από τον έλεγχο ορισµένων προσφορών 

που αφορούσαν σε µικρότερα ποσά, διαπιστώθηκαν διάφορες ελλείψεις και 

αδυναµίες που αφορούσαν στη µη κατάθεση εγγυητικής, µη έγκαιρη προκήρυξη 

προσφοράς και λήψη απόφασης για κατακύρωση µετά τη λήξη προσφοράς. 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 

 

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2008 
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