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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 

(γνωστός και ως «EACEA», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με 

την απόφαση 2009/336/ΕΚ της Επιτροπής1. Καθήκον του Οργανισμού είναι η διαχείριση 

προγραμμάτων, για τα οποία αποφασίζει η Επιτροπή, στους τομείς της εκπαίδευσης, των 

οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς 

εκτέλεσης έργων τεχνικού χαρακτήρα2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου 

που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του Οργανισμού. Τα ανωτέρω 

συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

ελεγκτών (κατά περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις3 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού4

                                                      

1 ΕΕ L 101 της 21.4.2009, σ. 26. 

 

για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και 

2 Στο παράρτημα II παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι 
δραστηριότητες του Οργανισμού. 

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 
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β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί. 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων 

λογαριασμών του Οργανισμού, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού 

περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή 

σφάλμα· την επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των 

λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

:  

6

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει 

κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων 

· και τη διατύπωση λογιστικών 

εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους 

λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 

διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί 

απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση του 

Οργανισμού.  

                                                      

5  Άρθρα 62 και 68, σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 και 58, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που 
εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση 

κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. 

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους 

λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται 

σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη 

συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής 

εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και 

σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών 

εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων 

λογαριασμών του Οργανισμού όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων 

οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και 

διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία 

ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. 

                                                      

7 Άρθρο 162 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
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Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν 

ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του 

την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για 

το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού 

κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 

κανονικές. 

10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

11. Το συνολικό ποσοστό της ανάληψης πιστώσεων ήταν υψηλό (98 % έναντι 97 % 

το 2013). Υψηλό (56 %) ήταν και το ποσοστό μεταφοράς ανειλημμένων πιστώσεων στο 

πλαίσιο του τίτλου ΙΙΙ (υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού), και αντιστοιχεί 

σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ8

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

. Οι εν λόγω πιστώσεις αφορούν κυρίως παραγγελίες υπηρεσιών 

ΤΠ που πραγματοποιήθηκαν το 2014 και για τις οποίες τα τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί 

στο τέλος του έτους (1,2 εκατομμύρια ευρώ), εν εξελίξει ελέγχους έργων (1 εκατομμύριο 

ευρώ), καθώς και υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσιεύσεων και μετάφρασης 

(0,9 εκατομμύρια ευρώ) που σχετίζονται με τα νέα προγράμματα που διαχειρίζεται ο 

Οργανισμός. 

12. Στο παράρτημα I

                                                      

8 Κατόπιν αναδιάρθρωσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού, το 2014 προστέθηκε ο 
τίτλος III «υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού». 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν 

σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο το προηγούμενο έτος. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Milan Martin 

CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 
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Παράρτημα I 

Παρακολούθηση των σχολίων του προηγούμενου έτους 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί 
/ ά.α.) 

2013 

Το ποσοστό της ανάληψης πιστώσεων ήταν υψηλό (97 %) τόσο για τον τίτλο Ι (δαπάνες 
προσωπικού) όσο και για τον τίτλο ΙΙ (διοικητικές δαπάνες). Μολονότι το ποσοστό μεταφοράς 
ανειλημμένων πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου ΙΙ ήταν σχετικά υψηλό (25 %), αυτό οφειλόταν 
κυρίως σε παραγγελίες υπηρεσιών και εξοπλισμού ΤΠ που πραγματοποιήθηκαν και 
παρελήφθησαν εν μέρει το 2013 και για τις οποίες στο τέλος του έτους δεν είχαν εκδοθεί 
τιμολόγια, καθώς και στον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού 
(αξιολόγηση έργων από εμπειρογνώμονες και έλεγχοι έργων). 

ά.α. 
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Παράρτημα ΙΙ 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 

(Βρυξέλλες) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης 
(άρθρα 165, 
παράγραφος 1, 
166, 
παράγραφος 1, 
167, 
παράγραφος 1, 
και 173, 
παράγραφος 1, 
ΣΛΕΕ) 

Συλλογή πληροφοριών 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών 
μελών. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας της Ένωσης. 

Αρμοδιότητες 
του Οργανισμού 
(κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 58/2003 
του Συμβουλίου, 
εκτελεστική 
απόφαση 
2013/776/ΕΕ της 
Επιτροπής με την 
οποία 
καταργείται η 
απόφαση 
2009/336/ΕΚ, 
απόφαση 
C(2013) 9189 της 
Επιτροπής όπως 
τροποποιήθηκε 
με την απόφαση 
C(2014) 4048) 

Στόχοι 
Στο πλαίσιο των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και 
της βιομηχανίας, έχουν ληφθεί πολυάριθμα μέτρα για την προαγωγή της 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών 
θεμάτων, του πολιτισμού, της νεολαίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριοι στόχοι των 
μέτρων αυτών είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική μεγέθυνση και την ακόμη στενότερη 
ένωση των λαών της Ευρώπης. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν διάφορα προγράμματα. 
Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των 
προγραμμάτων αυτών (π.χ. «Erasmus+», «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για 
τους Πολίτες», «πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»). 
Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει τα μέτρα βοήθειας της Ένωσης, εκτός από τα 
καθήκοντα για την άσκηση των οποίων απαιτείται διακριτική ευχέρεια 
προκειμένου οι πολιτικές επιλογές να μετατραπούν σε δράσεις. 
Καθήκοντα 
− Διαχείριση όλων των σταδίων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

της εκτέλεσης των προγραμμάτων της Ένωσης που του ανατίθενται και 
διενέργεια των αναγκαίων σχετικών ελέγχων, μέσω έγκρισης των σχετικών 
αποφάσεων, βάσει των εξουσιών που του έχουν μεταβιβαστεί από την 
Επιτροπή. 

− Έκδοση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα έσοδα και 
τις δαπάνες, καθώς και εκτέλεση, βάσει των εξουσιών που του έχουν 
μεταβιβαστεί από την Επιτροπή, των πράξεων που είναι αναγκαίες για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων της Ένωσης και, ιδίως, των πράξεων που 



 2 

ADB057206EL04-15PP-CH045-15APCFIN-RAS-EACEA_2014-TRAN.docx 8.9.2015 

συνδέονται με την έγκριση επιχορηγήσεων και τη σύναψη συμβάσεων. 
− Συγκέντρωση, ανάλυση και διαβίβαση στην Επιτροπή όλων των 

πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την καθοδήγηση της υλοποίησης 
των προγραμμάτων της Ένωσης. 

− Υλοποίηση, σε επίπεδο ΕΕ, του δικτύου ενημέρωσης για την εκπαίδευση 
στην Ευρώπη (Eurydice) και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των θεμάτων που αφορούν τη 
νεολαία μέσω της συλλογής, της ανάλυσης και της διάδοσης των 
πληροφοριών, καθώς και εκπόνηση μελετών και δημοσιεύσεων. 

Διοίκηση Διευθύνουσα επιτροπή  
Σύνθεση 
Απαρτίζεται από πέντε μέλη που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Καθήκοντα 
Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, κατόπιν έγκρισής 
του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, εγκρίνει τον διοικητικό 
προϋπολογισμό του Οργανισμού και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του. 
Διευθυντής 
Διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Εξωτερικός έλεγχος 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Εσωτερικός έλεγχος 
Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου. 
Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Aρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση του 
Οργανισμού 
το 2014 (2013) 

Προϋπολογισμός 
Το 2014 ο διοικητικός προϋπολογισμός του Οργανισμού ανήλθε σε 47 (51) 
εκατομμύρια ευρώ (χρηματοδότηση κατά 100 % από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
Ο Οργανισμός διαχειρίστηκε 693 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία 
περιλαμβάνονται 90 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των πιστώσεων C8 
(αυτόματη μεταφορά ανειλημμένων πιστώσεων) (850*) σχετικά με τα 
προγράμματα και τα έργα που του ανατέθηκαν από την Επιτροπή.  
Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
Έκτακτοι υπάλληλοι: Στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν 108 (105) θέσεις 
εκ των οποίων είχαν πληρωθεί: 101 (99) 
Συμβασιούχοι υπάλληλοι: 350 (348) θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, 
εκ των οποίων είχαν πληρωθεί: 336 (336) 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 437 (435) εκ των οποίων ασκούσαν: 
επιχειρησιακά καθήκοντα: 358, 
διοικητικά καθήκοντα: 79 
* στα οποία πρέπει να προστεθούν 11 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καλύπτουν 
αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο των πιστώσεων C4 (μεταφορά 
εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό) και P0/R0 (μεταφορά άλλων 
εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό) 
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Προϊόντα και 
υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν 
το 2014 (2013) 

Επικοινωνία 
− Περίπου 120 υπάλληλοι του Οργανισμού συμμετείχαν στις ενημερωτικές 

ημερίδες που διοργάνωσαν εθνικές υπηρεσίες/δομές και σε αρκετές άλλες 
ενημερωτικές συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες, επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων VALOR1 με αποτελέσματα έργων, διοργάνωση εκδηλώσεων σε 
συνεργασία με τις εποπτεύουσες γενικές διευθύνσεις (ΓΔ). 

− Διοργάνωση 12 εναρκτήριων συσκέψεων στις Βρυξέλλες για νέους 
συντονιστές έργων και εταίρους. 

− Διοργάνωση συνεδριάσεων θεματικών ενοτήτων και συνεδριάσεων με 
συντονιστές έργων σε διαφορετικά σημεία. 

Δραστηριότητες επιλογής 
− Δημοσίευση 13 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, καθώς και 4 

προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 
− Διαχείριση των περίπου 10 000 υποβληθεισών προτάσεων. 
− Επιλογή περίπου 4 000 έργων και 550 Πανεπιστημιακών Χαρτών Erasmus.  
Επισκέψεις παρακολούθησης 
− Διοργάνωση άνω των 386 αποστολών παρακολούθησης (επί τόπου ή στις 

Βρυξέλλες) με συμμετέχοντες στα έργα, με στόχο την παρακολούθηση της 
υλοποίησης 440 έργων. 

Μέτρα απλούστευσης 
− Επεκτάθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων (e-form) ώστε να 

καλύπτουν περισσότερες δράσεις, ήτοι το 86 % του συνόλου των 
αιτήσεων. 

− Επεκτάθηκε η απλουστευμένη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
(αποφάσεις αντί για συμφωνίες επιχορήγησης) όσον αφορά ορισμένες 
δράσεις. 

− Η μέθοδος υπολογισμού κατ’ αποκοπήν ποσών βελτιώθηκε και η 
εφαρμογή της επεκτάθηκε σε περισσότερες δράσεις. 

− Στο πλαίσιο της αξιολόγησης δράσεων, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο 
βαθμό οι εξ αποστάσεως ενημερώσεις εμπειρογνωμόνων και οι εξ 
αποστάσεως αξιολογήσεις έργων. 

− Καταρτίστηκαν πιστοποιητικά ελέγχου για την απλούστευση των 
οικονομικών εκθέσεων και θα αρχίσουν σταδιακά να χρησιμοποιούνται. 

− Οριστικοποιήθηκε και τέθηκε στη διάθεση των δικαιούχων ένα πακέτο 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την καλύτερη καθοδήγησή τους. 

Συνεργασία με τις εποπτεύουσες ΓΔ 
− Διοργάνωση τριών συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής και 

κατάρτιση τεσσάρων έγγραφων διαδικασιών για την έγκριση περαιτέρω 
αποφάσεων. 

− Περιοδικές συνεδριάσεις συντονισμού, όσον αφορά τα προγράμματα που 
έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, με τους επιχειρησιακούς διευθυντές των 
εποπτευουσών ΓΔ (τρεις/τέσσερις συνεδριάσεις ετησίως). 

− Συνδρομή προς τις εποπτεύουσες ΓΔ για την κατάρτιση της επόμενης 
γενιάς προγραμμάτων. 

− Παροχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφοριακών στοιχείων στην 
Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων. 
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− Στενή συνεργασία με τις εποπτεύουσες ΓΔ κατά την έναρξη των νέων 
προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. 

Υποστήριξη της πολιτικής 
− Συνεχής διαχείριση του δικτύου Eurydice για την υποστήριξη της πολιτικής 

στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία επεκτάθηκε επίσης στον τομέα της 
νεολαίας. 

− Κατάρτιση σειράς εκθέσεων από τη μονάδα Eurydice. 
Έλεγχοι 
Κατά τη διάρκεια του 2014, εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα 115 ελέγχων.  
Συμβάσεις και έργα 
Υπεγράφησαν 6 664 συμβάσεις και έκλεισαν 4 972 έργα. 
Εντολή 
− Η εντολή του Οργανισμού παρατάθηκε το 2014 ώστε να καταστεί εφικτή η 

διαχείριση νέων προγραμμάτων. Η Επιτροπή ενέκρινε τη νέα παράταση 
προκειμένου ο Οργανισμός να μπορέσει να διαχειριστεί κονδύλια της 
γραμμής 4 του προϋπολογισμού. 

1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έργων 
υποστηριζόμενων από προγράμματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού, της νεολαίας και της ιθαγένειας. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από τον Οργανισμό. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply EL 

 
 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
 
 

11. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια του Συνεδρίου. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις 

προσπάθειες που έχει ήδη ξεκινήσει για τον έλεγχο και την περαιτέρω μείωση του ποσοστού των 

μεταφορών. 
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