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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

ΑΑΕΚ Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
 

  

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. 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 ενώπιων 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.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΑΕΚ/01/2021 

 
 

1 
 

1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο Ανώτατος συντονιστικός φορέας στον 

τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα 

τυχερά παιγνίδια και αποτελεί μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. 

Η ΑΑΕΚ έχει, μεταξύ άλλων, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 

 συντονίζει όλους τους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί όλα τα σχετικά μέτρα/ 

παρεμβάσεις  

 αναλαμβάνει τη χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

 προωθεί νομοθετικά μέτρα 

 προωθεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

 προωθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση/διαφώτιση 

 αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχα διεθνή και εθνικά Σώματα/Οργανισμούς 

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Τα πιο κάτω στοιχεία, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, λήφθηκαν από τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 2.048.653 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 1.899.041 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 2.031.327 

Πλεόνασμα 17.326 

 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
προϋπολογισμού 

δαπανών/υπερβάσεις 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
υπερβάσεων 

 € € € % 

Έσοδα  2.000.000* 2.048.653 48.653 2,43 

Λειτουργικές Δαπάνες 1.552.991* 1.445.062 107.929 6,95 

Κόστος Προσωπικού 677.009* 586.265 90.744 13,40 

* Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2019 Νόμο 

του 2019 (Ν. 32(ΙΙ)/2019) 
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2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 244.061 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 3.789 

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 17** 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   €541.955** 

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

€31.880 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 €34.486 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο  Ταμείο Προνοίας  

€33.220 

 

** Τα στοιχεία λήφθηκαν από τον Οργανισμό, καθώς δεν περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του, και δεν έτυχαν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

2.3.2  Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

 € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους  7.185** 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους  15.604 

Ταμείο Προνοίας 21.521** 

Σύνολο 44.310 
 

** Τα στοιχεία λήφθηκαν από τον Οργανισμό, καθώς δεν περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του, και δεν έτυχαν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

  

                                                           
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, 

εξαιρουμένων τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 ετοιμάστηκαν από 

τους ανεξάρτητους ελεγκτές Baker Tilly Klitou and Partners Ltd, μετά από προκήρυξη 

διαγωνισμού από την ΑΑΕΚ για τον έλεγχο και ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Η 

έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή περιλαμβάνει  «Γνώμη με επιφύλαξη»   η οποία στηρίζεται στο ότι η 

αναγνώριση κάποιων εξόδων γίνεται με βάση τις ταμειακές ροές και λόγω αυτού, δε μπορούν να 

γνωρίζουν   το μέγεθος της επίδρασης  που έχουν στα έξοδα και στα στο πλεόνασμα  της  Αρχής, 

εάν γινόταν η καταχώρηση των εξόδων με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εξόδων, όπως 

απαιτείται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Στην επιστολή προς τη Διοίκηση που ετοιμάστηκε από τους ανεξάρτητους ελεγκτές Baker Tilly 

Klitou and Partners Ltd αναφέρονται τα πιο κάτω θέματα  

α. Έλλειψη προσωπικού: Ανεπαρκής στελέχωση σε λογιστικό προσωπικό που οδηγεί σε μή   

ορθό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών, με αποτέλεσμα  την εκτέλεση διαδικασιών 

και αρμοδιοτήτων από ένα άτομο με όλους τους επακόλουθους κινδύνους. 

β. Καταγραφή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού: Η κατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 

δεν περιλαμβάνει τον κωδικό και το κόστος κάθε αντικειμένου με αποτέλεσμα να 

καθίσταται  δύσκολη η βεβαίωση της ύπαρξης του εξοπλισμού κατά την φυσική απογραφή. 

γ. Αναγνώριση Εξόδων: Η αναγνώριση κάποιων εξόδων γίνεται με βάση τις ταμειακές ροές 

και έτσι δεν μπορεί να είναι γνωστό το μέγεθος της επίδρασης  στα έξοδα και στα συνολικά 

κέρδη της ΑΑΕΚ, εάν γινόταν η καταχώρηση των εξόδων με βάση την αρχή των 

δεδουλευμένων εξόδων, όπως απαιτείται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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