
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση του 

Οργανισμού

(2017/C 417/25)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (γνωστός και ως «ENISA», εφεξής «ο 
Οργανισμός»), με έδρα στην Αθήνα και το Ηράκλειο (1), ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο οποίος, κατόπιν διαφόρων τροποποιήσεων, αντικαταστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 526/2013 (3). Κύρια αποστολή του Οργανισμού είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να προλαμβάνει και να 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, με αφετηρία τις εθνικές προσπάθειες και τις προσπάθειες της 
Ένωσης.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό (4).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) 10 11

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (1) 69 69

(1) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από τον Οργανισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
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 και, 
αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

1) τους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (5) και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού (6) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

2) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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(1) Η έδρα των υπαλλήλων του Οργανισμού που ασχολούνται με επιχειρησιακά καθήκοντα μεταφέρθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2013.
(2) ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.
(4) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του: www.enisa. 

europa.eu.
(5) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, 

την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

(6) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

http://www.enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu


Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 
2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες 
που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

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

7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

8. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού, η διοίκηση φέρει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα. 
Επίσης, η διοίκηση είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση του Οργανισμού 
φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

9. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας του Οργανισμού 
να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς του και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

10. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

11. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών 
στους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι, 
οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή η μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια και η μη 
συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από 
κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς.
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12. 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, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης 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, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

13. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε την επιχορήγηση που λαμβάνεται από την Επιτροπή και αξιολογούμε τις 
διαδικασίες που εφαρμόζει ο Οργανισμός για την είσπραξη τυχόν τελών και άλλων εσόδων.

14. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών, εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και 
ο Οργανισμός αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

15. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών του Οργανισμού, όπως ορίζει το άρθρο 208, παράγραφος 4, του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ (7).

16. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

17. Το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον 
τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), και συγκεκριμένα 0,3 εκατομμύρια ευρώ ή το 25 % των ανειλημμένων πιστώσεων (έναντι 
0,15 εκατομμυρίων ευρώ ή 22 % το 2015). Αυτό το υψηλό επίπεδο οφείλεται κυρίως στις μεταφορές από τον τίτλο Ι (δαπάνες 
προσωπικού) και τον τίτλο ΙΙI (επιχειρησιακές δαπάνες) και συνδέεται πρωτίστως με επενδύσεις σε ΤΠ και ένα υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο, δαπάνες που ανέκυψαν περί τα τέλη του οικονομικού έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

18. Όπως απαιτείται από τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού, εκπονήθηκαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις των 
επιδόσεών του για το 2014 και το 2015, των οποίων οι τελικές εκθέσεις παραδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2015 και τον Μάιο 
του 2016, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση για το 2014 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες που 
έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2014 συνδέονται σαφώς με τη νομική εντολή του Οργανισμού, του 
οποία η αποτελεσματικότητα κρίθηκε ικανοποιητική. Ωστόσο, διαπιστωνόταν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ως προς το ζήτημα 
της διαίρεσης του Οργανισμού μεταξύ Ηρακλείου και Αθήνας, στην οποία οφείλονται ορισμένες δύσκαμπτες εργασιακές πρακτικές 
και η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας. Η αξιολόγηση για το 2015 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το έργο του Οργανισμού 
και τα παραγόμενα από αυτόν αποτελέσματα ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη και ότι ο Οργανισμός ικανοποιεί αποτελεσματικά τις προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων μερών. Ωστόσο, η έκθεση υπογράμμιζε την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ του Οργανισμού και των 
ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία θεωρούν την εντολή και την απήχησή του εξαιρετικά περιορισμένες. Ανταποκρινόμενος στα 
ανωτέρω, ο Οργανισμός εφαρμόζει σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο.

19. Το 2016 ο Οργανισμός μετέθεσε άλλους οκτώ υπαλλήλους στην Αθήνα, μειώνοντας σε 14 τον αριθμό αυτών που 
παραμένουν στο Ηράκλειο. Όπως έχει τονιστεί ήδη στην έκθεση του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013, με τη συγκέντρωση 
όλων των υπαλλήλων σε έναν τόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εξόδων.
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(7) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

20. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που 
διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί / ά. 
α.)

2015

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), και 
συγκεκριμένα 0,15 εκατομμύρια ευρώ ή 22 % (έναντι 0,6 εκατομμυρίων 
ευρώ ή 49 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές συνδέονται με επενδύσεις 
σε υποδομές ΤΠ, οι οποίες παραγγέλθηκαν, όπως είχε προγραμματιστεί, 
προς το τέλος του έτους.

ά.α.

2015

Για το 2016 ο Οργανισμός σχεδιάζει τη μετεγκατάσταση ορισμένων 
διοικητικών υπαλλήλων από το Ηράκλειο στην Αθήνα, παρόλο που 
ο βασικός κανονισμός του προβλέπει ότι το προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο κυρίως με τη διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να έχει 
τη βάση του στο Ηράκλειο.

Εν εξελίξει
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

17. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) κατάρτισε χάρτη πορείας για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και καθόρισε προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, ο ENISA χρησιμοποιεί λογισμικό για τη διαχείριση των σχέσεων 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη (SRM), με σκοπό να υποστηριχθεί η ευθυγράμμιση των αναγκών και των προσδοκιών των 
ενδιαφερόμενων μερών και να ενισχυθεί η στρατηγική αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Οι μεταφορές είναι επομένως δικαιολογημένες και αφορούν την προμήθεια του λογισμικού (SRM), η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2016 μαζί με την αγορά υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Οργανισμού.

18. Προκειμένου να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του ο Οργανισμός βελτίωσε τις εγκαταστάσεις βιντεοδιάσκεψης που 
διαθέτει ενώ χρησιμοποιεί λογισμικό χωρίς τη χρήση έντυπου υλικού («Paperless») το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες του (πρόκειται για λογισμικό ηλεκτρονικής ροής εργασίας το οποίο δεν 
χρησιμοποιεί καθόλου έντυπο υλικό). Αμφότερα τα μέτρα απέφεραν βελτίωση της επικοινωνίας εντός του Οργανισμού.

Όσον αφορά τον ENISA και τις εξωτερικές σχέσεις του, ο Οργανισμός συζήτησε με τις αρχές της χώρας υποδοχής τη δυνατότητα 
πλήρους μετεγκατάστασης του προσωπικού του στα γραφεία του στην Αθήνα.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση του Οργανισμού συζητούν για τη μελλοντική πορεία του Οργανισμού και για 
τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσεγγίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να ενισχυθεί η απήχηση του Οργανισμού στους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτει. Η ομάδα επικοινωνίας 
εντάχθηκε σε ένα νέο τμήμα και μετονομάστηκε σε «Σχέσεις και Διοίκηση Ενδιαφερόμενων Μερών», με στόχο την 
αποτελεσματικότητα εντός και εκτός του Οργανισμού. Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια αξιολογούνται διαρκώς 
προκειμένου να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ΕΕ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια των πληροφοριών και την 
απαιτούμενη προς τούτο ενημέρωση. Όπως επεξηγείται και στο σημείο 17, ο ENISA επένδυσε σε ένα εργαλείο διαχείρισης σχέσεων 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη (SRM).

19. Το 2016 μετακινήθηκαν στα γραφεία στην Αθήνα επτά άτομα από το προσωπικό του Οργανισμού και άλλα δύο άτομα 
μετακινήθηκαν το 2017, λόγω των περιορισμών που υφίστανται από την τοποθεσία του Ηρακλείου. Μέχρι το τέλος του 2017 
αναμένεται ότι στο Ηράκλειο θα παραμένουν συνολικά οκτώ άτομα. 
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