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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 ΑνΑΔ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού ή τα 

αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 

λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 

Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 

Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 

αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (η “ΑνΑΔ”) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που ιδρύθηκε το 1974 με την επωνυμία “Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου”. Η 

λειτουργία της Αρχής διέπεται από τον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο 

(N.125(Ι)/1999), σύμφωνα με τον οποίο, η επωνυμία της άλλαξε σε “Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου”.  

Σκοπός της ΑΝΑΔ, σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο, είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης, μέσα στα πλαίσια και προτεραιότητες της εκάστοτε 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια των θεσμοθετημένων 

εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, η ΑνΑΔ έχει ως στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για 

προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση για την επίτευξη του σκοπού της. 

Αρμόδιος Υπουργός σύμφωνα με το νόμο, είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η ΑνΑΔ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 13 μέλη και στο οποίο 

εκπροσωπούνται η Κυβέρνηση και οι εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, λειτουργεί το 

Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο, σύμφωνα με το νόμο, κάθε εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλλει τέλος που δεν θα υπερβαίνει το 1% των καταβλητέων απολαβών σε 

κάθε έναν από τους εργοδοτούμενούς του, όπως εκάστοτε θα καθορίζεται. Από την υποχρέωση 

αυτή εξαιρείται η Κυβέρνηση υπό την ιδιότητά της ως εργοδότης. 

Σύμφωνα με τον Περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο (Ν.125(Ι)/199), οι οικονομικές 

δοσοληψίες της Αρχής, οι λογαριασμοί και η εν γένει οικονομική διαχείρισή της ελέγχονται από το 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το υπό αναφορά 

έτος ανατέθηκε σε ιδιώτη ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Καταθέσεως Στοιχείων 

και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους1 € 

Έσοδα 34.932.670 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 26.552.924 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 8.379.746 

 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/(μη 
επίτευξη 

προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Τέλος Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

31.066.000 32.510.484 1.444.484 4,65% 

Έσοδα από Επενδύσεις 1.309.500 1.443.523 134.023 10,23% 

Τόκοι 9.370 230 (9.140) (97,54%) 

Έσοδα από Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.559.130 681.877 (877.253) (56,27%) 

 Έσοδα έναντι 
συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων 

146.900 134.541 (12.359) (8,41%) 

Άλλα Έσοδα 19.100 162.015 142.915 748,25% 

Αμοιβή Διοικητικού 
Συμβουλίου 

18.600 17.906 694 3,73% 

Αποδοχές Προσωπικού 5.761.030 5.396.140 364.890 6,33% 

Οδοιπορικά 11.500 4.515 6.985 60,74% 

Έξοδα Λειτουργίας 
Γραφείου 

354.000 273.309 80.691 22,79% 

Διάφορα Έξοδα 1.428.390 1.041.234 387.156 27,10% 

Εγκαταστάσεις, 
Επιδιορθώσεις, Συντήρ. 
& Λειτουργία 

447.000 349.331 97.669 21,85% 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

26.730.000 19.535.984 7.194.016 26,91% 

 
1 Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα παρουσιάζουν την εικόνα της υλοποίησης του Προϋπολογισμού για το 
έτος 2019. 
Τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 είναι: 

- Έσοδα = €34.881.746 
- Δαπάνες εκτός φορολογίας = €26.834.824 
- Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία = €8.046.922 
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Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/(μη 
επίτευξη 

προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Συνεργασία με Διεθνείς 
Οργανισμούς 

20.000 - 20.000 100 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

1.080.030 367.621 712.409 65,96 

Μη Προβλεπόμενες 
Δαπάνες και 
Αποθεματικό 

86.950 - 86.950 100 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 4.785.495 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 707.543 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.20192 72 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   4.352.696 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 60.454 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     58.072 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων3 66.238 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

63.855 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 9 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   319.814 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 35.535 

 

 
2 Περιλαμβάνεται και ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, ο οποίος εργοδοτείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 

3 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.3.3 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Συνταξιούχοι 
 

€ 

Σύνολο 
 

€ 

Επιχορήγηση Ταμείου Ευημερίας  161.832 Δ/Ε Δ/Ε 161.832 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων  25.212 105 Δ/Ε 25.317 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης  

229.3864 9.000 94.7215 333.107 

Σύνολο 416.430 9.105 94.721 520.256 

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση λήφθηκαν από την ΑνΑΔ και δεν έχουν 

ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. Τα στοιχεία στις παραγράφους 2.1 και 2.2 που αφορούν στα 

αποτελέσματα έτους και στα εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις συνάδουν με τις ελεγμένες από 

ιδιώτη ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις.  

  

 
4 Τα ποσά που περιλαμβάνονται στη «Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης» περιλαμβάνει τις 
εισφορές της ΑνΑΔ στο Κυβερνητικό Σχέδιο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια, στο Σχέδιο 
Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για του Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους και για ομαδική 
ασφάλιση σοβαρών ασθενειών του μόνιμου προσωπικού της ΑνΑΔ. 

5 Το ποσό της «Συνεισφοράς στο Ταμείο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης» για συνταξιούχους περιλαμβάνει 
τις εισφορές της ΑνΑΔ στο Κυβερνητικό Σχέδιο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια και στο 
Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής. 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από την Κοινοπραξία “Joannides + 

Co Limited και Nexia Pojiadjis”, ιδιώτες ελεγκτές, ως ανάδοχους της σύμβασης για τον έλεγχο 

οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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