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Πρόεδρο και Mέλη 
Εκτελεστικού Συμβουλίου ΚΟΕ, 
 
 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής  
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 – 2015 και έλεγχος χορηγιών. 

Αναφέρομαι στην επιστολή που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ με 
ημερομηνία 2 Ιουνίου 2016 (αντίγραφο επισυνάπτεται) και σας πληροφορώ ότι ο 
Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής κ. Χριστάκης Χατζηιωσήφ παρουσιάστηκε στη 
μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΛΦΑ» στις 
30/5/2016 κατόπιν δικών μου οδηγιών. Υπενθυμίζω ότι της συγκεκριμένης 
εκπομπής είχε προηγηθεί αριθμός δημοσιευμάτων, κυρίως στην εφημερίδα 
«Πολίτης», με αναφορά στο θέμα του ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία των 
οικονομικών καταστάσεων της ΚΟΕ, και των εξόδων για τη διοργάνωση των 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) το 2009. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, 
ήταν ένα θέμα δημoσίoυ συμφέρovτoς επί του οποίου η Υπηρεσία μας όφειλε, ως 
εκ του ρόλου και της αποστολής της όπως εξηγώ στην παράγραφο 4 πιο κάτω, 
ειδικά εφόσον της ζητήθηκε, να εξηγήσει τα γεγονότα στο βαθμό που αυτά 
σχετίζονταν με ενέργειες της δικής μας Υπηρεσίας. 
2. Έχω ακούσει με προσοχή, και ξανά εκ νέου μετά την υπό αναφορά επιστολή 
σας, οπτικογραφημένη τη συγκεκριμένη εκπομπή, και ειλικρινά αδυνατώ να 
αντιληφθώ ποιο μέρος των δηλώσεων του κ. Χατζηιωσήφ εμπεριέχει, όπως 
αναφέρετε στην επιστολή σας, «κακεντρέχεια και δυσφημίσεις ανεπίτρεπτες και 
αντίθετες προς την πραγματικότητα». Ο κ. Χατζηιωσήφ εξήγησε με 
επαγγελματισμό, έντιμα και με ειλικρίνεια τα γεγονότα που σχετίζονται με την 
σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη του ελέγχου από την Υπηρεσία μας στην ΚΟΕ, 
φρόντισε δε να τονίσει εμφαντικά ότι δεν επιβεβαιώνουμε οποιαδήποτε 
δημοσίευματα στρέφονται κατά της ΚΟΕ, αφού αυτό ακριβώς θα είναι και το 
αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το 
δημόσιο χρήμα έτυχε διαχείρισης από την ΚΟΕ. Θα το εκτιμούσα συνεπώς αν 
μπορούσατε να μας υποδείξετε το μέρος των δηλώσεων του κ. Χατζηιωσήφ που 
θεωρείτε ότι εμπεριέχουν κακεντρέχειες και δυσφημίσεις, και τα πρόσωπα στα 
οποία αυτές αφορούν. Παρακαλούμε επίσης όπως επιβεβαιώσετε ότι η επιστολή 
σας ημερ. 2.6.2016 έχει αποσταλεί κατόπιν γνώσης και έγκρισης όλων των μελών 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, ως ενδείκνυται. Όσον δε αφορά τα 
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δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πολίτης» που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη 
συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ίδια την 
εφημερίδα, για τις πράξεις και ενέργειες της οποίας προφανώς ούτε σχέση, και 
πόσο μάλλον ούτε οποιαδήποτε ευθύνη, έχουμε. 
3. Παρέλκει να τονίσω τον απόλυτο σεβασμό της Υπηρεσίας μας στο τεκμήριο 
της αθωώτητας και στην προστασία της προσωπικότητας και υπόληψης κάθε 
προσώπου στα πλαίσια των ερευνών που διεξάγουμε. Ο σεβασμός αυτός είναι 
έμπρακτος και δεν θα διστάσουμε να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε αναφορά 
μας που, έστω και χωρίς πρόθεση, παραβίασε τις αρχές αυτές. Από την άλλη, 
θέλω ακόμη πιο εμφαντικά να τονίσω ότι δεν θα επιτρέψω, ούτε και θα αποδεχθώ, 
φίμωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και των λειτουργών της, μέσω συγκεκαλυμένων 
απειλών που τείνουν να προκαλέσουν φόβο. Άλλωστε, η προσπάθεια εκφοβισμού 
(intimidation risk) των ελεγκτών είναι από χρόνια διεθνώς γνωστή στις Ελεγκτικές  
Υπηρεσίες, άκρως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Δεν μπορώ δε παρά να 
εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι η επιστολή σας κοινοποιείται στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, πράξη που ενδεχομένως να 
εκληφθεί ως προσπάθεια προσωπικού εκφοβισμού του υπό αναφορά ανώτερου 
λειτουργού της Υπηρεσίας μας που είναι επιφορτισμένος με τη διενέργεια του 
ελέγχου της ΚΟΕ.  
4. Θεωρώ σημαντικό να σημειώσω ότι παγκοσμίως, οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
των Κρατών (Supreme Audit Institutions – SAIs) είναι επιφορτισμένες με το βάρος 
της προαγωγής της διαφάνειας στη δράση της διοίκησης. Στο εγχείριδιο “Citizen 
Engagement Practices by Supreme Audit Institutions” που εκδόθηκε to 2013 από 
το τμήμα DESA της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών («The Department of 
Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat) αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι (οι υπογραμμίσεις δικές μας): 
«On 22 December 2011, the 66th United Nations General Assembly adopted the 
resolution "Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and 
transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions." 
The General Assembly recognized that SAIs can accomplish their tasks 
objectively and effectively only if they are independent from the audited entity, and 
are protected from outside influence. In addition, the General Assembly 
acknowledged the important role of SAIs in promoting efficiency, accountability, 
effectiveness and transparency of public administration, which is conducive to 
the achievement of national development objectives and priorities. The United 
Nations General Assembly also took note with appreciation of the work of 
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), and 
encouraged Member States to apply the principles set out in its Lima and Mexico 
declarations. The General Assembly resolutions also encouraged Member States 
and relevant United Nations’ institutions to intensify their cooperation with 
INTOSAI. 
The Mexico Declaration (2007) on the independence of the Supreme Audit 
Institutions consists of eight core principles: 
• The existence of an appropriate and effective constitutional/statutory/legal 
framework and of de facto application provisions of this framework; 
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• The independence of SAI heads and members (of collegial institutions), 
including security of tenure and legal immunity in the normal discharge of their 
duties; 
• A sufficiently broad mandate and full discretion in the discharge of SAI 
functions; 
• Unrestricted access to information; 
• The right and obligation to report on their work; 
• The freedom to decide the content and timing of audit reports and to 

publish and disseminate them; 

• The existence of effective follow-up mechanisms on SAI recommendations;» 
Επίσης στα Διεθνή Πρότυπα των SAIs, με τίτλο «Αρχές Διαφάνειας και 
Λογοδοσίας» (Principles of Transparency and Accountability – ISSAI20) 
αναφέρεται ρητά, ως υπόδειξη προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες ότι, κατά κανόνα, 
ως αρχή, «SAIs communicate openly with the media or other interested 
parties on their operations and audit results and are visible in the public 
arena.” 

Κατά συνέπεια, ως θέμα αρχής, ο φορολογούμενος πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να 
ενημερωθεί κατά πόσο και με ποιο τρόπο τα εκατομμύρια ευρώ κρατικών 
χορηγιών που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην ΚΟΕ έτυχαν συνετής διαχείρισης. 
Για τούτο να είστε βέβαιοι ότι τα όποια ευρήματα μας από τους ελέγχους που 
έχουμε ξεκινήσει στην ΚΟΕ θα δημοσιοποιηθούν με τρόπο δίκαιο και 
αντικειμενικό, όπως πράττουμε πάντοτε.  
5. Θα αναμένουμε τις απαντήσεις σας, ειδικά για τη παράγραφο 2 πιο πάνω. 

 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
 - Υπουργό Οικονομικών 
 - Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
 - Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας  
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