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Κατάσταση των οργανισμών και  
των λοιπών οργάνων της Ένωσης  
που καλύπτει η παρούσα έκθεση  

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 
 

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 

ACER 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας 

 

EMA 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων 

Υπηρεσία του 
BEREC 

Οργανισμός για την 
υποστήριξη του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

 

EMCDDA 

Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας 

CdT 
Μεταφραστικό Κέντρο  
των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

EMSA 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα 

Cedefop 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για  
την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

 

ENISA 
Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια 

CEPOL 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κατάρτιση στον τομέα 
της επιβολής του νόμου 

 

EPPO Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

Chafea 

Εκτελεστικός Οργανισμός 
για τους Καταναλωτές,  
την Υγεία, τη Γεωργία και 
τα Τρόφιμα 

 

ERA 
Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

CINEA 

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός για το Κλίμα, 
τις Υποδομές και το 
Περιβάλλον  

ERCEA 
Εκτελεστικός οργανισμός 
του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας 
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Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 
 

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 

CPVO 
Κοινοτικό Γραφείο 
Φυτικών Ποικιλιών  

ESA 
Οργανισμός Εφοδιασμού 
της Ευρατόμ 

EACEA 
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού  

ESMA 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών 

EASA 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας  

ETF 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

EASO 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο 

 

EUIPO 
Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΑΤ 
Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών 

 

eu-LISA 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας 
στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης 

ECDC 
Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων 

 

EU-OSHA 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία 

ECHA 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων 

 
Eurofound 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας 

EΟΠ 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος 

 

Eurojust 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη συνεργασία στον τομέα 
της ποινικής δικαιοσύνης 
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Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 
 

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία 

EFCA 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ελέγχου της Αλιείας 

 

Ευρωπόλ 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα 
της Επιβολής του Νόμου 

EFSA 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων 

 
EUSPA 

Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το διαστημικό πρόγραμμα 

EIGE 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ισότητα των Φύλων 

 
FRA 

Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

EIOPA 

Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών 
Συντάξεων  

Frontex 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής 

EISMEA 

Εκτελεστικός Οργανισμός 
για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας 
και τις ΜΜΕ  

HaDEA 
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός για την Υγεία 
και τον Ψηφιακό τομέα 

ΕΙΤ 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας  

REA 
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Έρευνας 

ELA Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
 

SRB 
Ενιαίο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης 
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Κεφάλαιο 1  

Οι οργανισμοί της ΕΕ και ο έλεγχος του ΕΕΣ 
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Εισαγωγή 
1.1. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής των οικονομικών 
της ΕΕ1. Με την ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των 
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της, συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας 
παρατίθενται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων μας, τις επισκοπήσεις μας και τις γνώμες που 
διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή επί άλλων αποφάσεων με 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική διαχείριση2. 

1.2. Στο πλαίσιο της εντολής αυτής, προβαίνουμε σε ετήσια εξέταση των λογαριασμών, 
καθώς και των σχετικών εσόδων και πληρωμών, των θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ. Στην εντολή μας δεν εμπίπτουν οι τρεις οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Μελετών για Θέματα Ασφάλειας και το Δορυφορικό Κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίοι χρηματοδοτούνται από εισφορές των κρατών μελών και 
ελέγχονται από άλλους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές3. 

1.3. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου που 
διενεργήσαμε επί των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ (αναφερόμενων 
συλλογικά ως «οι οργανισμοί») για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και πρόσθετα 
αποτελέσματα ελέγχου σχετικά με συγκεκριμένους οργανισμούς, προερχόμενα από άλλες 
εργασίες, όπως ειδικοί έλεγχοι ή γνωμοδοτήσεις. Στην παρούσα έκθεση, για λόγους 
απλούστευσης, αναφερόμαστε στους οργανισμούς χρησιμοποιώντας τα ακρωνύμιά τους, αντί 
της πλήρους ονομασίας τους. Κατάλογος με τις πλήρεις ονομασίες και τα ακρωνύμια όλων 
των οργανισμών παρατίθεται στην αρχή της έκθεσης. Η έκθεση διαρθρώνεται ως εξής: 

o στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται οι οργανισμοί και η φύση των ελέγχων μας· 

o στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου μας 
και γίνεται αναφορά σε άλλα, σχετικά με συγκεκριμένους οργανισμούς, αποτελέσματα 
ελέγχου και γνώμες· 

o στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται η δήλωση διασφάλισης για καθέναν από τους 
44 οργανισμούς, συνοδευόμενη από τις γνώμες και τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών τους, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και την 

                                                             
1 Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2 Διαθέσιμες στον ιστότοπό μας: http://eca.europa.eu. 

3 Επισκόπηση 01/2014, με τίτλο «Κενά, αλληλοεπικαλύψεις και προκλήσεις: πανοραμική 
επισκόπηση των ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο», 
σημείο 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EL:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ELC.pdf
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κανονικότητα των σχετικών εσόδων και πληρωμών, μαζί με θέματα και παρατηρήσεις 
που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες αυτές. 

1.4. Συνολικά, από τον έλεγχο στον οποίο υποβάλαμε τους οργανισμούς για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 προέκυψαν θετικά αποτελέσματα, παρόμοια με 
αυτά που είχαμε αναφέρει για προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των δηλώσεων διασφάλισης 
που εκδώσαμε για κάθε οργανισμό, διατυπώσαμε: 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων 
των οργανισμών, 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί όλων των οργανισμών, 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί όλων των οργανισμών, πλην του eu-
LISA για τον οποίο διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη. 

1.5. Παρ' όλα τα ανωτέρω, για την πλειονότητα των οργανισμών, στις ενότητες περί 
επισήμανσης ειδικού θέματος και περί λοιπών θεμάτων, καθώς και στις παρατηρήσεις που 
δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις ελεγκτικές γνώμες, εφιστούμε την προσοχή σε τομείς στους 
οποίους υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.   
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Οι οργανισμοί της ΕΕ 

Τα διαφορετικά είδη οργανισμών βοηθούν την ΕΕ στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών της 

1.6. Οι οργανισμοί της ΕΕ συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες που συστήνονται με 
πράξη του παράγωγου δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών, επιστημονικών ή 
διαχειριστικών καθηκόντων που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη χάραξη και την 
υλοποίηση πολιτικών. Οι οργανισμοί βρίσκονται εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη και 
επηρεάζουν σημαντικά τομείς ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων 
πολιτών, όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. 

1.7. Τρία είναι τα είδη των οργανισμών της ΕΕ: οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, οι 
εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής και τα λοιπά όργανα. Οι διαφορές μεταξύ τους 
περιγράφονται κατωτέρω (βλέπε σημεία 1.8-1.10). 

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες πολιτικής 

1.8. Οι 33 αποκεντρωμένοι οργανισμοί4 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη και 
την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως τεχνικά, επιστημονικά, επιχειρησιακά 
ή ρυθμιστικά καθήκοντα. Ο ρόλος τους συνίσταται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων 
αναγκών πολιτικής και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, με τη συγκέντρωση 
τεχνικής και εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο εθνικών 
αρχών. Οι οργανισμοί συστήνονται για αόριστο χρονικό διάστημα με κανονισμό του 
Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής υλοποιούν προγράμματα της 
ΕΕ 

1.9. Οι επτά εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής5 διεκπεραιώνουν εκτελεστικά και 
επιχειρησιακά καθήκοντα που αφορούν διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως η υποστήριξη 

                                                             
4 ACER, Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, ΕΑΤ, ECDC, ECHA, 

ΕΟΠ, EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, 
EU-OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA και Chafea (ο οποίος έπαυσε να υπάρχει 
από 1ης Απριλίου 2021). 



 15 

 

των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (CINEA) και τη 
διαχείριση ορισμένων έργων του «Ορίζων Ευρώπη» (REA). Η λειτουργία των εν λόγω 
οργανισμών προβλέπεται για ορισμένο χρονικό διάστημα (προς το παρόν, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2028). 

Τα λοιπά όργανα έχουν συγκεκριμένες εντολές 

1.10. Τα τέσσερα λοιπά όργανα είναι το EIT, η EPPO, ο ESA και το SRB. Το EIT είναι ένα 
ανεξάρτητο, αποκεντρωμένο όργανο της ΕΕ, το οποίο συνενώνει επιστημονικούς, 
επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς πόρους, με σκοπό την ενίσχυση, μέσω επιχορηγήσεων, 
της ικανότητας της ΕΕ για καινοτομία. Η EPPO είναι ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο ESA ανέλαβε 
να εξασφαλίζει τον τακτικό και δίκαιο εφοδιασμό όλων των χρηστών της ΕΕ με πυρηνικά 
καύσιμα, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ. Το SRB είναι η κύρια αρχή του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης. Αποστολή του είναι 
η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των τραπεζών που τελούν υπό πτώχευση ή που 
ενδέχεται να πτωχεύσουν, με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και 
στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ. Επιπλέον της παρούσας έκθεσης, κάθε 
χρόνο καταρτίζουμε επίσης έκθεση σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του SRB6. 

Πρόσφατες αλλαγές 

1.11. Ο αριθμός των οργανισμών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Η παρούσα 
έκθεση καλύπτει 44 οργανισμούς, όπως φαίνεται στο γράφημα 1.1, ήτοι τρεις περισσότερους 
σε σχέση με αυτούς που αφορούσε η αντίστοιχη έκθεσή μας για το 2020. Οι τρεις νέοι 
οργανισμοί είναι: 

o η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA), που άρχισε τις δραστηριότητές της 
στις 17 Οκτωβρίου 2019 και είναι οικονομικά αυτόνομη από τις 26 Μαΐου 2021, 

o η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 και είναι 
οικονομικά αυτόνομη από τις 24 Ιουνίου 2021, 

o ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), 
που ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 20217.  

                                                             
6 Βλέπε την έκθεσή μας για το οικονομικό έτος 2020. 

7 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.12. Η παρούσα έκθεση καλύπτει επίσης τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους 
Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea). Στις 31 Μαρτίου 2021, ο Chafea 
εκκαθαρίστηκε και τα καθήκοντά του ανέλαβε ο νεοσυσταθείς HaDEA, καθώς και ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA) και 
ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA). 

1.13. Επιπλέον, τρεις οργανισμοί είδαν την εντολή τους να τροποποιείται το 2021, σε δύο 
περιπτώσεις μάλιστα αυτό συνοδευόταν από αλλαγή της ονομασίας τους: 

o το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που λειτουργούσε μέχρι 
τότε με την ίδια ονομασία, 

o ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), που 
λειτουργούσε μέχρι τότε με την ονομασία «Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GSA)», 

o η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), που το 2022 αντικαταστάθηκε 
από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA). 

1.14. Επιπροσθέτως, πέντε οργανισμοί είδαν την εντολή τους να ανανεώνεται το 2021, 
σε τέσσερις περιπτώσεις μάλιστα αυτό συνοδευόταν από αλλαγή της ονομασίας τους: 

o ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον 
(CINEA), που λειτουργούσε μέχρι τότε με την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός 
Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)», 

o ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), που 
λειτουργούσε μέχρι τότε με την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), 

o ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ 
(EISMEA), που λειτουργούσε μέχρι τότε με την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)», 

o ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA), που 
λειτουργούσε μέχρι τότε με την ίδια ονομασία, 

o ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA), που λειτουργούσε μέχρι τότε με 
την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)». 

                                                             
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού. 
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Γράφημα 1.1 – Χρονογραμμή και σχηματική απεικόνιση της εξέλιξης 
των οργανισμών 

 
Σημ.: Το κάθε έτος που αναφέρεται στο γράφημα είναι το έτος έναρξης ισχύος της ιδρυτικής πράξης 
του εκάστοτε οργανισμού (ή του οργανισμού που αυτός διαδέχθηκε). 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1 οργανισμός1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

ESA

Cedefop, Eurofound

ΕΟΠ, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EISMEA

ECDC, ENISA, ERA, EUSPA, Frontex
Cepol, EFCA, Chafea

ECHA, EIGE, CINEA, EACEA
FRA, REA

EIT, ERCEA
ACER, Υπηρεσία του BEREC, Ευρωπόλ

EASO, EΑΤ, EIOPA, ESMA
eu-LISA

SRB

EPPO

ELA

HaDEA

Λοιπά όργανα
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Εκτελεστικοί οργανισμοί
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1.15. Τώρα που ο Chafea δεν υπάρχει πλέον, όλοι οι εκτελεστικοί οργανισμοί της 
Επιτροπής έχουν την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά 
όργανα είναι διάσπαρτοι σε διάφορα κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως φαίνεται 
στο γράφημα 1.2. Την απόφαση για την έδρα τους λαμβάνει είτε μόνο του το Συμβούλιο είτε 
το Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Γράφημα 1.2 – Έδρα των οργανισμών στα κράτη μέλη 

 
Σημ.: Για να μεταβείτε απευθείας στην επιμέρους δήλωση διασφάλισης για συγκεκριμένο οργανισμό, 
κάντε κλικ στην ονομασία του στο γράφημα. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.16. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1.3, οι οργανισμοί της ΕΕ δραστηριοποιούνται σε 
πολλούς και διάφορους τομείς, σε συνεργασία με τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και 
βάσει της καθοδήγησης που αυτές εκδίδουν. 
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Γράφημα 1.3 – Οι οργανισμοί της ΕΕ καλύπτουν ευρεία θεματολογία 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχε η Επιτροπή. 

Συνεργαζόμενη ΓΔ Οργανισμός
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CdT
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ΕΟΠ
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Οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και υπό 
διαφορετικούς τομείς του ΠΔΠ 

1.17. Το 2021, ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των οργανισμών (εξαιρουμένου του 
SRB) ανήλθε σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020), ποσό 
που αντιστοιχεί στο 2,5 % του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021 (έναντι 2,3 % 
το 2020), όπως φαίνεται στο γράφημα 1.4. 

1.18. Ο προϋπολογισμός του SRB για το 2021 ανήλθε σε 9,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ (έναντι 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020) και συνίστατο στις εισφορές των τραπεζών 
για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (9,6 δισεκατομμύρια ευρώ), καθώς και για 
τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών του SRB (119 δισεκατομμύρια ευρώ). 

1.19. Οι προϋπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων 
καλύπτουν τα έξοδα του προσωπικού τους, καθώς και τις διοικητικές και επιχειρησιακές 
δαπάνες τους. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Οι δικοί τους προϋπολογισμοί, συμποσούμενοι 
σε 326 εκατομμύρια ευρώ το 2021 (έναντι 273 εκατομμυρίων ευρώ το 2020), καλύπτουν μόνο 
τα έξοδα του προσωπικού τους και τις διοικητικές δαπάνες τους. Το ποσό (πιστώσεις 
πληρωμών) που δαπανήθηκε το 2021 από τους εκτελεστικούς οργανισμούς για την 
υλοποίηση προγραμμάτων για λογαριασμό της Επιτροπής ανήλθε σε 13,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ (έναντι 14,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020). 
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Γράφημα 1.4 – Πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών το 2021 

 
Πηγή: Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021· οριστικοί 
ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 και ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων των εκτελεστικών οργανισμών για το 2021, κατόπιν επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ. 

1.20. Οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκτελεστικών, 
χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι υπόλοιποι 
χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τέλη και επιβαρύνσεις που καταβάλλουν οι 
αντίστοιχοι κλάδοι, καθώς και από άμεσες εισφορές των χωρών που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητές τους. Στο γράφημα 1.5 παρουσιάζεται η κατανομή των προϋπολογισμών των 
οργανισμών ανά πηγή εσόδων. 
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Γράφημα 1.5 – Προϋπολογισμοί των οργανισμών ανά πηγή εσόδων για 
το 2021 

 
* Οι λογαριασμοί του EUSPA για το 2021 παρουσιάζουν οριστικό προϋπολογισμό 44,1 εκατομμυρίων 
ευρώ, ενώ τα πραγματικά έσοδα ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από έσοδα με ειδικό προορισμό, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ως εγγραφή «προς υπόμνηση». 

Σημ.: Δεν περιλαμβάνονται διάφορα λοιπά έσοδα ή αποθεματικά του προϋπολογισμού. 

Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2021, κατόπιν επεξεργασίας τους από το 
ΕΕΣ. 
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1.21. Στο γράφημα 1.6 παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2021, 
αναλυόμενοι ανά είδος δαπάνης (τίτλος Ι – έξοδα προσωπικού, τίτλος ΙΙ – διοικητικές δαπάνες 
και τίτλος ΙΙΙ – επιχειρησιακές δαπάνες, καθώς και άλλοι τίτλοι που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν), 
και όχι ανά δραστηριότητα. Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν υλοποιούν μεγάλα 
επιχειρησιακά προγράμματα δαπανών, αλλά εκτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή ρυθμιστικά 
καθήκοντα. Ως εκ τούτου, οι προϋπολογισμοί των περισσότερων συνίστανται κυρίως σε 
έξοδα προσωπικού και διοικητικές δαπάνες. Γενικώς, οι προϋπολογισμοί για τα έξοδα 
προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες των οργανισμών αντιπροσωπεύουν περί το 14 % του 
συνόλου των πιστώσεων πληρωμών που διατίθενται για τον τίτλο 7 (Ευρωπαϊκή δημόσια 
διοίκηση) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό 
για την Επιτροπή είναι 47 %, για το Κοινοβούλιο 18 %, για την ΕΥΕΔ 9 % και για το Συμβούλιο 
5 %. 
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Γράφημα 1.6 – Δαπάνες των οργανισμών το 2021 ανά τίτλο του 
προϋπολογισμού 

 
* Οι λογαριασμοί του EUSPA για το 2021 παρουσιάζουν οριστικό προϋπολογισμό 44,1 εκατομμυρίων ευρώ, 
ενώ τα πραγματικά έσοδα ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από έσοδα με ειδικό προορισμό, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ως εγγραφή «προς υπόμνηση». 

** Το αριθμητικό στοιχείο που αναφέρεται στο SRB συνίσταται σε δύο μέρη: στο μέρος I, που περιλαμβάνει 
119 εκατομμύρια ευρώ για τη διοίκηση του Συμβουλίου, και στο μέρος ΙΙ, που περιλαμβάνει 
9 574 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο. Το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβάνει το αποθεματικό. 

Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2021, κατόπιν επεξεργασίας τους από το ΕΕΣ. 
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1.22. Στο γράφημα 1.7 παρουσιάζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούσε ο 
κάθε οργανισμός στο τέλος του 2021. Συνολικά, οι οργανισμοί απασχολούσαν 
14 431 υπαλλήλους (έναντι 12 881 το 2020). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον πραγματικό 
αριθμό των θέσεων που καταλάμβαναν μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, 
καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Βάσει των 
πινάκων προσωπικού που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ, 
διαπιστώνουμε ότι περί το 17 % του συνόλου των υπαλλήλων της ΕΕ απασχολείται στους 
οργανισμούς. Συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό για την Επιτροπή είναι 50 %, για το 
Κοινοβούλιο 14 %, για το Συμβούλιο 6 % και για την ΕΥΕΔ 4 %. 
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Γράφημα 1.7 – Αριθμός υπαλλήλων ανά οργανισμό στο τέλος του 2021 

 
Πηγή: Στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΕΕΣ. 

1.23. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1.8, τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ των εισφορών από 
τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ χρηματοδοτούνται υπό διάφορους τομείς του ΠΔΠ. 
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Γράφημα 1.8 – Χρηματοδότηση των οργανισμών από τον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ανά τομέα του ΠΔΠ 

 
* Ο ECHA χρηματοδοτείται κυρίως από τον τομέα 1 του ΠΔΠ και, σε μικρότερο βαθμό, από τον τομέα 3. 

Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2021, κατόπιν επεξεργασίας τους από το 
ΕΕΣ. 
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ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού και της χορήγησης απαλλαγής έχουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο γράφημα 1.9 παρουσιάζεται η χρονογραμμή 
της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. 
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Γράφημα 1.9 – Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής που εφαρμόζεται 
στους περισσότερους οργανισμούς 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

1.25. Εντούτοις, στην περίπτωση των δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενων 
αποκεντρωμένων οργανισμών (CPVO και EUIPO), την αρμοδιότητα της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού και της χορήγησης απαλλαγής έχει το διοικητικό συμβούλιο ή η επιτροπή 
προϋπολογισμού, αντιστοίχως, και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο8. Ομοίως, 
για το SRB η ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του και χορήγησης απαλλαγής 
αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου του. 

                                                             
8 Επισκόπηση 01/2014, με τίτλο «Κενά, αλληλοεπικαλύψεις και προκλήσεις: πανοραμική 

επισκόπηση των ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο», 
σημείο 84. 
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Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ διευκολύνει τη συνεργασία 
μεταξύ των οργανισμών και την επικοινωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

1.26. Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EU Agencies Network, EUAN) συστάθηκε από 
τους οργανισμούς ως πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, την 
αύξηση της προβολής τους, τον εντοπισμό τομέων στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα και την προώθηση των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό αλλαγών, καθώς 
και για την ανάληψη δράσεων με δεδομένη την προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Συνιστά 
αναγνώριση της ανάγκης των οργανισμών να επικοινωνούν με περισσότερο συντονισμένο 
τρόπο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες σχετικά με ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος και λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τη συγκέντρωση και τη διάδοση 
πληροφοριών μεταξύ όλων των οργανισμών. Το 2015, το EUAN ενέκρινε την πρώτη πολυετή 
στρατηγική του, η οποία περιλάμβανε προτεραιότητες που υλοποιούνται μέσω των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, στα οποία συγκεκριμενοποιούνται οι δραστηριότητες και οι στόχοι 
του. Το 2020, το EUAN ενέκρινε τη δεύτερη πολυετή στρατηγική του (2021-2027)9 που 
ενσωματώνει τον πολιτικό και στρατηγικό προσανατολισμό της Επιτροπής και διαρθρώνεται 
γύρω από δύο στρατηγικούς πυλώνες:  

o το EUAN ως πρότυπο διοικητικής αριστείας, 

o το EUAN ως εδραιωμένος θεσμικός εταίρος. 

1.27. Την προεδρία του EUAN αναλαμβάνει εκ περιτροπής διαφορετικός οργανισμός 
κάθε χρόνο. Τις συνεδριάσεις της ολομέλειας που πραγματοποιούνται δις ετησίως συντονίζει 
η Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης. Στο πλαίσιο του EUAN λειτουργούν δέκα θεματικά υποδίκτυα 
(βλέπε γράφημα 1.10), που αλληλεπιδρούν επίσης με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία, 
με τη σειρά τους, μπορούν να συμμετέχουν στα υποδίκτυα ως μέλη. Το ΕΕΣ συμμετέχει 
ενεργά σε ορισμένες από αυτές τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των υποδικτύων, 
διαδίδοντας ορθές πρακτικές και παρέχοντας πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου. 

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2020. 

https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf
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Γράφημα 1.10 - Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης και υποδίκτυα του EUAN 

 
Πηγή: EUAN. 

1.28. Στο επίκεντρο των εργασιών του EUAN και στον πυρήνα αμφότερων των πολυετών 
στρατηγικών βρίσκεται η πτυχή της ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και εμπειρογνωσίας. 
Παραδείγματα συνεργασίας είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών στους τομείς της αποκατάστασης 
σε περίπτωση καταστροφής, της λογιστικής, των κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
των σχετικών με την COVID-19 ζητημάτων και της προστασίας των δεδομένων. 

  

Κοινή Υπηρεσία 
Υποστήριξης

του EUAN

Δίκτυο ανάπτυξης 
επιδόσεων

Δίκτυο οικολογικού 
προσανατολισμού

Δίκτυο των αρμόδιων
για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπαλλήλων 
των οργανισμών

Επικεφαλής του δικτύου
επικοινωνίας και 

ενημέρωσης

Δίκτυο επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων

των οργανισμών της ΕΕ

Συμβουλευτική επιτροπή
για τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών

Διοργανικό δίκτυο
υπολόγων

Διοργανικό δίκτυο
προσφυγών

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί
που επιβάλλουν τέλη

Διοργανικό νομικό
δίκτυο
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Ο έλεγχός μας 

Διατυπώνουμε δήλωση διασφάλισης για κάθε οργανισμό 

1.29. Όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ελέγξαμε: 

o τους λογαριασμούς και των 44 οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις (δηλαδή τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την 
κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις) και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού (που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του 
προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις) για το οικονομικό έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και 

o τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
αυτοί. 

1.30. Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου μας, υποβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή στις άλλες αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές 
(βλέπε σημείο 1.24), μία δήλωση διασφάλισης σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 
κάθε οργανισμού, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
αυτοί βασίζονται. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω δηλώσεις διασφάλισης συνοδεύονται από 
σημαντικές παρατηρήσεις ελέγχου. 

1.31. Το ΕΕΣ διενεργεί επίσης ελέγχους, δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις και γνωμοδοτεί επί 
συγκεκριμένων ζητημάτων, ορισμένα εκ των οποίων αφορούν τους οργανισμούς της ΕΕ. Στο 
γράφημα 2.12 παρατίθεται κατάσταση με τις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ που αναφέρονται σε 
οργανισμούς και δημοσιεύθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 30ής Ιουνίου 2022. 

Η προσέγγιση του ελέγχου μας βασίζεται σε εκτίμηση των 
βασικών κινδύνων 

1.32. Ο έλεγχός μας σχεδιάζεται με γνώμονα τους βασικούς κινδύνους που εντοπίζονται 
βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου προηγούμενων ετών. Όσον αφορά το οικονομικό 
έτος 2021, ο έλεγχος διενεργήθηκε βάσει της εκτίμησης κινδύνου που διενεργήσαμε, η οποία 
παρουσιάζεται συνοπτικά στο γράφημα 1.11 κατωτέρω. 



 32 

 

Γράφημα 1.11 – Εκτίμηση των βασικών κινδύνων 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Αξιοπιστία των 
λογαριασμών 
των 
οργανισμών 

Οι λογαριασμοί των οργανισμών καταρτίζονται βάσει των 
λογιστικών κανόνων που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα 
για τον δημόσιο τομέα. Κατά το παρελθόν, εντοπίσαμε μικρό αριθμό 
ουσιωδών σφαλμάτων στους λογαριασμούς των οργανισμών.

Νομιμότητα 
και 
κανονικότητα 
των εσόδων 

Ο συνολικός κίνδυνος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
εσόδων είναι χαμηλός.
Ορισμένοι οργανισμοί αυτοχρηματοδοτούνται εν μέρει ή 
εξ ολοκλήρου. Στις περιπτώσεις αυτές, ειδικοί κανονισμοί διέπουν τη 
χρέωση και είσπραξη των τελών και άλλων εισφορών στα έσοδα. Το 
επίπεδο κινδύνου που επηρεάζει την κανονικότητα των εσόδων 
αυτών των οργανισμών είναι μέτριο. 

Νομιμότητα 
και 
κανονικότητα 
των 
πληρωμών 
(δαπάνες)
Ο κίνδυνος είναι 
συνολικά μέτριος, 
αλλά με αποκλίσεις

Τίτλος I - Έξοδα προσωπικού
Η διαχείριση των μισθών γίνεται κατά κύριο λόγο από την 
υπηρεσία PMO της Επιτροπής, η οποία ελέγχεται τακτικά από 
το ΕΕΣ.

Τίτλος II – Διοικητικές δαπάνες
Οι οργανισμοί δεν καταφέρνουν πάντοτε να επιτύχουν 
ικανοποιητικά επίπεδα διαφάνειας και οικονομικής 
αποδοτικότητας στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών που 
διέπονται από πολύπλοκους κανόνες και διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων.
Tίτλος III - Επιχειρησιακές δαπάνες
Το επίπεδο κινδύνου των επιχειρησιακών δαπανών διαφέρει 
μεταξύ των οργανισμών, καλύπτοντας όλο το φάσμα των 
επιπέδων κινδύνου, από το χαμηλό έως το υψηλό. Το επίπεδο 
κινδύνου εξαρτάται από το συγκεκριμένο είδος επιχειρησιακών 
δαπανών που πραγματοποιεί κάθε οργανισμός. Γενικώς, οι 
κίνδυνοι είναι παρόμοιοι με εκείνους που αφορούν τον τίτλο II, 
ωστόσο τα διακυβευόμενα ποσά είναι πολύ υψηλότερα.

Κίνδυνος για τη 
χρηστή 
δημοσιονομική 
διαχείριση 

Τα περισσότερα από τα προβλήματα που εντοπίσαμε αφορούσαν 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που δεν διασφάλιζαν τη 
βέλτιστη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα.

Διαχείριση του 
προϋπολογισμού 

Από προηγούμενους ελέγχους προέκυπτε υψηλό ποσοστό 
μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων σε επόμενα έτη. 
Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές δικαιολογούνταν συνήθως από τον 
πολυετή χαρακτήρα των πράξεων ή οφείλονταν σε άλλους 
παράγοντες που εξέφευγαν του ελέγχου των οργανισμών. 

ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος

ΜΕΤΡΙΟΣ κίνδυνος

ΧΑΜΗΛΟΣ κίνδυνος
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Άλλοι κίνδυνοι 

1.33. Η πανδημία COVID-19 δεν άφησε ανεπηρέαστες τις εργασίες μας: δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις στις οποίες οι ισχύοντες ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι ρυθμίσεις τηλεργασίας 
δεν μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε επιτόπιους ελέγχους, να συγκεντρώσουμε 
πρωτότυπα έγγραφα και να συνομιλήσουμε διά ζώσης με υπαλλήλους των οργανισμών. Ως εκ 
τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών μας πραγματοποιήθηκε μέσω επισκοπήσεων 
εγγράφων και εξ αποστάσεως συνομιλιών με τους ελεγχόμενους. Μολονότι η μη διενέργεια 
επιτόπιων ελέγχων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη εντοπισμού, τα αποδεικτικά στοιχεία 
που συγκεντρώσαμε από τους οργανισμούς μάς επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες 
μας και να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Κάνουμε χρήση των εργασιών άλλων ελεγκτών 

1.34. Προς υποστήριξη των εργασιών μας επί των οργανισμών, χρησιμοποιούμε κατά 
περίπτωση τις εργασίες άλλων ελεγκτών. Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για τις εργασίες που 
αφορούν την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ. Οι οικονομικές καταστάσεις των 
34 αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων, ήτοι όλων πλην των CPVO, EUIPO και 
ESA, ελέγχονται από εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες. Κατ’ εφαρμογήν των ελεγκτικών 
προτύπων, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αφού εξετάσουμε την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία των ελεγκτών, την επαγγελματική ικανότητά τους, καθώς 
και το εύρος και την ποιότητα των εργασιών τους. Εντούτοις, όλες οι ελεγκτικές γνώμες που 
περιέχει η παρούσα έκθεση είναι δικές μας και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη τους. 

Παραπέμπουμε τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης στην 
OLAF και την EPPO, τα αρμόδια όργανα της ΕΕ 

1.35. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
για ζητήματα σχετικά με εικαζόμενη απάτη ή σχετικά με άλλες παράνομες δραστηριότητες 
που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και με την EPPO για ζητήματα που αφορούν 
πιθανολογούμενα εγκλήματα εις βάρος αυτών των οικονομικών συμφερόντων. Κοινοποιούμε 
στην OLAF ή στην EPPO κάθε υπόνοια που ανακύπτει στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών 
μας, μολονότι οι έλεγχοί μας δεν σχεδιάζονται ειδικά για τον εντοπισμό των περιπτώσεων 
απάτης. 

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών στο 
ΕΕΣ 

1.36. Η ψηφιοποίηση παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των ελέγχων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των ελέγχων που 
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βασίζονται στη στατιστική δειγματοληψία με ελέγχους βάσει του συνολικού πληθυσμού. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ελεγκτές εστιάζουν στις πιθανώς προβληματικές περιπτώσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται ως εξαιρέσεις από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους που 
διενεργούνται επί του συνόλου του πληθυσμού. Επιπλέον, μπορούν να ελέγχουν την 
ευλογοφάνεια των αναφερόμενων πληροφοριών μέσω της ανάλυσης δεδομένων, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η εξέταση πρακτικών και τάσεων και ο εντοπισμός ασυνήθων πράξεων. 
Στο γράφημα 1.12 παρουσιάζονται τα κύρια οφέλη του ψηφιακού ελέγχου στο περιβάλλον 
της ΕΕ. Βραχυπρόθεσμα, το σημαντικότερο κέρδος είναι η αυξημένη διασφάλιση, 
μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μόλις επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, υπάρχει και το 
ενδεχόμενο εξοικονόμησης χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, σε αρχικό στάδιο, η ψηφιοποίηση των 
ελεγκτικών διαδικασιών απαιτεί συνήθως σημαντική επένδυση χρόνου. 

Γράφημα 1.12 – Κύρια οφέλη από τις ψηφιακές ελεγκτικές διαδικασίες 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

1.37. Μολονότι οι τεχνικές του ψηφιακού ελέγχου μπορούν να εξασφαλίσουν 
σημαντικές οικονομίες, εάν εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα, χρειάζεται παρ’ όλα αυτά 
συμπληρωματική ανάλυση από τους ελεγκτές. Ο έλεγχος απαιτεί σε μεγάλο βαθμό την 
άσκηση επαγγελματικής κρίσης. Είναι κάτι που η τεχνολογία μπορεί μεν να υποβοηθήσει, 
αλλά που ποτέ δεν παύει να εξαρτάται από την πείρα του ελεγκτή. Επιπλέον, πολλές 
ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν, τουλάχιστον όχι πλήρως, λόγω 
της φύσης τους και του τρόπου με τον οποίο είναι διαρθρωμένα τα πληροφοριακά 
συστήματα των ελεγχομένων. 

Με την τυποποίηση και την αυτοματοποίηση σχετικά απλών ελεγκτικών διαδικασιών 
αποφεύγονται τα ανθρώπινα σφάλματα

Οι ελεγκτές εστιάζουν σε περισσότερο περίπλοκες και αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες

Ταχύτερη επεξεργασία και πιθανή εξοικονόμηση χρόνου από τις 
οικονομίες κλίμακας

Η υποβολή σε ελεγκτικές δοκιμασίες ολόκληρου του πληθυσμού παρέχει στη 
διοίκηση και στα ενδιαφερόμενα μέρη μεγαλύτερη διασφάλιση
Λιγότερο αποδιοργανωτική ελεγκτική διαδικασία, καθώς αυτή λαμβάνει 
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε πραγματικό χρόνο

Ενισχυμένη διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων της ΕΕ

Οφέλη για τον ελεγκτή

Οφέλη για τον ελεγχόμενο

Οφέλη για τους πολίτες
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1.38. Όπως αναφέραμε σε εκθέσεις προηγούμενων ετών10, το ΕΕΣ θεωρεί τον ετήσιο 
έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ ως πρόσφορη ευκαιρία να δοκιμαστούν οι δυνατότητες των 
αυτοματοποιημένων ελεγκτικών διαδικασιών. Ο έλεγχος των οργανισμών περιλαμβάνει περί 
τις 200 ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως οι πληρωμές, οι μισθοί, οι 
συμβάσεις, ο προϋπολογισμός, οι προσλήψεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί. Όπως φαίνεται 
στον πίνακα 1.1, έχουμε αυτοματοποιήσει τουλάχιστον εν μέρει περί το ένα δέκατο αυτών. 
Επεκτείναμε σε όλους τους οργανισμούς την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν τους 
μισθούς και την εξαγωγή δεδομένων. Οι δοκιμασίες που αναφέρονταν στη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών, καθώς και στην 
αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών κάλυψαν και πάλι μόνο τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς της ΕΕ, καθώς αυτοί έχουν αρκετά παρόμοιο περιβάλλον ΤΠ. 

                                                             
10 Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, 

σημεία 2.34-2.41. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf
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Πίνακας 1.1 – Επισκόπηση των ψηφιακών ελεγκτικών διαδικασιών που 
εφαρμόζουμε 

Ψηφιακές ελεγκτικές 
διαδικασίες Εξελίξεις το 2021 Καλυπτόμενοι 

οργανισμοί 

Έξι ψηφιακές ελεγκτικές 
διαδικασίες για τη 
δοκιμασία της νομιμότητας 
και της κανονικότητας των 
αναλήψεων υποχρεώσεων 
και των πληρωμών βάσει 
του συνολικού πληθυσμού. 

Το ίδιο πεδίο αναφοράς 
όπως και πέρσι 

Μόνο οι εκτελεστικοί 
οργανισμοί 

Δέκα αναλυτικές 
διαδικασίες σχετικές με 
τους μισθούς. 

Διεύρυνση του πεδίου 
αναφοράς στους 
αποκεντρωμένους 
οργανισμούς και στα λοιπά 
όργανα 

Όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ 

Πέντε ψηφιακές ελεγκτικές 
διαδικασίες για την 
αξιοπιστία των ετήσιων 
λογαριασμών. 

Λεπτομερής ελεγκτική 
δοκιμασία για τη μείωση 
του αριθμού των 
εξαιρέσεων που αφορούν 
κυρίως τη συμφωνία του 
ισοζυγίου του καθολικού με 
την αντίστοιχη κατάταξη. 

Μόνο οι εκτελεστικοί 
οργανισμοί 

Αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες εξαγωγής 
δεδομένων για την 
ανάκτηση στοιχείων από τα 
συστήματα 
χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών των 
ελεγχομένων. 

Διεύρυνση του πεδίου 
αναφοράς στους 
αποκεντρωμένους 
οργανισμούς και στα λοιπά 
όργανα 

Όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ  

Πηγή: ΕΕΣ. 

1.39. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόσαμε απέδωσαν επιτυχώς τα 
ακόλουθα αποτελέσματα. 

o Οι ψηφιοποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες με αντικείμενο, αφενός, τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των αναλήψεων υποχρεώσεων, των πληρωμών και των μισθών και, 
αφετέρου, την αξιοπιστία των λογαριασμών, επέτρεψαν την υποβολή σε ελεγκτικές 
δοκιμασίες του συνόλου του πληθυσμού σε πολύ λίγο χρόνο. Αυτές οι 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες συνέβαλαν στη βελτίωση του βαθμού της 
αποκομιζόμενης βεβαιότητας, καθώς και της ποιότητας και της αποδοτικότητας του 
ελέγχου μας. 
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o Με τις αυτοματοποιημένες αναλυτικές διαδικασίες οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους 
ένα διαδραστικό εργαλείο για τον προσδιορισμό πρακτικών και τάσεων, καθώς και για 
τη διερεύνηση ασυνήθων πράξεων. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα γραφικές 
αναφορές που επιτρέπουν στους ελεγκτές να διακρίνουν τέτοιες πρακτικές και να 
εξετάζουν αν απαιτείται περαιτέρω εξέταση των υποκείμενων δεδομένων. 

o Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες μάς επέτρεψαν να εντοπίσουμε σφάλματα στην 
παρουσίαση των προσωρινών ετήσιων λογαριασμών και να τα επισημαίνουμε για 
διόρθωση πριν από την υποβολή των οριστικών ετήσιων λογαριασμών. 

o Η αυτοματοποιημένη ανάκτηση μεγάλων όγκων δικαιολογητικών οργανώθηκε 
αυτόματα για χρήση από τους ελεγκτές, με όφελος σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και 
κόπου. 

1.40. Πρόθεσή μας είναι να διερευνήσουμε τις δυνατότητες επέκτασης της χρήσης των 
τεχνικών ψηφιακού ελέγχου και σε άλλους τομείς, όπως επίσης και στο σύνολο των 
οργανισμών. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζουμε σοβαρά εμπόδια, καθώς, όπως 
φαίνεται στο γράφημα 1.13, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στη χρήση των 
τυποποιημένων εργαλείων ΤΠ, ιδίως σε επίπεδο αποκεντρωμένων οργανισμών. Εκτός αυτού, 
μολονότι ορισμένοι οργανισμοί διαθέτουν τα ίδια συστήματα ΤΠ, διαπιστώσαμε αποκλίσεις 
στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις λειτουργικές δυνατότητές τους. Αυτή η 
ασυνέπεια συνιστά έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα για την επέκταση της χρήσης των 
διαδικασιών ψηφιακού ελέγχου. 
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Γράφημα 1.13 – Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στη χρήση των 
τυποποιημένων εργαλείων ΤΠ, ιδίως σε επίπεδο αποκεντρωμένων 
οργανισμών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών προερχόμενων από τους οργανισμούς. 

1.41. Για το 2022, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου, επιχειρούμε την ψηφιοποίηση 
ορισμένων πτυχών του ελέγχου που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι 
οργανισμοί της ΕΕ. Το έργο βασίζεται στο πρόγραμμα eProcurement, το οποίο η Επιτροπή 
έθεσε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2017. Προς το παρόν το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο 
της ανάπτυξης, τελικά όμως θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και 
στα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ (περιλαμβανομένων των οργανισμών). Θα 
καλύπτει διατερματικά όλη τη διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης και προβλέπεται να 
αποτελεί μια πλήρως ολοκληρωμένη, αυτοματοποιημένη και άυλη λύση. Επίσης, 
παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του 
SUMMA, του νέου συστήματος για τη λογιστική, τα οικονομικά και τον προϋπολογισμό, που 
πρόκειται να αντικαταστήσει μέχρι το 2025 το ABAC, την τρέχουσα εσωτερική πλατφόρμα για 
τα χρηματοοικονομικά. Το 2022, τρεις οργανισμοί (CINEA, ERA και Eurojust) εφάρμοζαν το 
SUMMA πιλοτικά.

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Εργαλεία για τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική και την κατάρτιση αναφορών

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 
και λοιπά όργανα (37 συνολικά)

Εκτελεστικοί 
οργανισμοί 
(6 συνολικά)

ePreparation

eRequest

E-submission

E-evaluation

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(Business Intelligence)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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Κεφάλαιο 2  

Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
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Εισαγωγή 
2.1. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των ετήσιων 
ελέγχων των οργανισμών που διενήργησε το ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2021, 
περιλαμβανομένων των εργασιών επί ενός οριζόντιου θέματος που αφορά τον κίνδυνο 
σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και άλλων σχετικών με τους οργανισμούς ελεγκτικών 
εργασιών που πραγματοποίησε το ΕΕΣ το συγκεκριμένο έτος. Βάσει των ελεγκτικών εργασιών 
μας, προτείνουμε διάφορα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι οργανισμοί. 
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Τα αποτελέσματα των ετήσιων 
ελέγχων των οργανισμών για το 
οικονομικό έτος 2021 είναι στο σύνολό 
τους θετικά 
2.2. Συνολικά, ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών που διενεργήσαμε 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απέδωσε θετικά αποτελέσματα 
(βλέπε γράφημα 2.1). Παρ’ όλα αυτά, διατυπώσαμε παρατηρήσεις σχετικά με παρατυπίες και 
αδυναμίες που πλήττουν τις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αφορούν ιδίως τις συμβάσεις. 

Γράφημα 2.1 – Ετήσιες ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τους 
λογαριασμούς, τα έσοδα και τις πληρωμές των οργανισμών την 
περίοδο 2019-2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία 
των λογαριασμών όλων των οργανισμών 

2.3. Για το οικονομικό έτος 2021, το ΕΕΣ διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
για τους λογαριασμούς και των 44 οργανισμών (βλέπε γράφημα 2.1). 

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος είναι σημαντική για την 
κατανόηση των λογαριασμών των EMA, Frontex, SRB και EIGE 

2.4. Στην ενότητα με τίτλο «Επισήμανση ειδικού θέματος» η προσοχή των αναγνωστών 
εφιστάται σε ζήτημα που παρουσιάζεται ή γνωστοποιείται στους λογαριασμούς και έχει 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΓΝΩΜΕΣ

Πληρωμές
Έσοδα
Λογαριασμοί

Χωρίς επιφύλαξη
Με επιφύλαξη
Αρνητική

2019 2020 2021



 42 

 

καθοριστική σημασία για την κατανόηση των λογαριασμών ή των εσόδων ή πληρωμών στα 
οποία αυτοί βασίζονται. Για το οικονομικό έτος 2021, τέτοια ενότητα παραθέτουμε στις 
εκθέσεις που αφορούν τους εξής τέσσερις οργανισμούς: EMA, Frontex, SRB και EIGE. 

2.5. Οι λογαριασμοί του EMA περιλαμβάνουν σημαντικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τη 
μίσθωση των πρώην εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Λονδίνο. Η μίσθωση αυτή λήγει 
το 2039 και δεν προβλέπεται η πρόωρη λήξη της. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις μπορούν να 
υπεκμισθωθούν ή να εκχωρηθούν με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Τον Ιούλιο του 2019, ο 
EMA κατέληξε σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη και υπεκμίσθωσε, από τον ίδιο μήνα, τα πρώην 
γραφεία του σε έναν υπενοικιαστή υπό όρους συναφείς με αυτούς της κύριας μίσθωσης. Η 
σύμβαση υπεκμίσθωσης λήγει τον Ιούνιο του 2039, με τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης του 
οργανισμού. Δεδομένου ότι ο EMA παραμένει συμβαλλόμενο μέρος της κύριας σύμβασης 
μίσθωσης, συνεχίζει να φέρει ευθύνη για το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την κύρια μίσθωση, σε περίπτωση που ο υπομισθωτής δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό εκτιμώμενο εναπομένον μίσθωμα, τα 
συναφή έξοδα λειτουργίας και η ασφάλιση του εκμισθωτή που οφείλει να καταβάλλει ο EMA 
έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης ανέρχονταν σε 383 εκατομμύρια ευρώ. 

2.6. Ο Frontex χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις εισφορές των εκτός 
ΕΕ χωρών του χώρου Σένγκεν. Οι λογαριασμοί του Frontex περιλαμβάνουν γνωστοποίηση ότι 
ο υπολογισμός των εισφορών των εκτός ΕΕ χωρών του χώρου Σένγκεν δεν ήταν σωστός. Ως εκ 
τούτου, οι εισφορές των εν λόγω χωρών ήταν κατά 2,6 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερες από 
τις οφειλόμενες. Το ποσό αυτό αντισταθμίστηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, 
δεδομένου του πλεονάσματος του 2021, το γεγονός αυτό δεν είχε επίπτωση στα έσοδα 
εκμετάλλευσης της κατάστασης οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021. 

2.7. Το SRB εμπλέκεται σε διαφορά που αφορά την είσπραξη των εισφορών προς το 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, καθώς και σε διαφορά που αφορά τα καθήκοντα που εκτελεί με 
την ιδιότητά του ως αρχής εξυγίανσης. Οι λογαριασμοί του SRB περιλαμβάνουν 
γνωστοποίηση στην οποία περιγράφονται οι σχετικές με εκ των προτέρων εισφορές 
διοικητικές προσφυγές και ένδικες διαδικασίες μεταξύ ορισμένων τραπεζών και εθνικών 
αρχών εξυγίανσης και του SRB, καθώς και άλλες νομικές διαδικασίες κατά του SRB ενώπιον 
του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πιθανός αντίκτυπος 
των διαδικασιών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις του για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις 
και τις υποχρεώσεις) αποτελεί αντικείμενο ειδικού ετήσιου ελέγχου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού του ΕΜΕ. 

2.8. Το EIGE γνωστοποίησε στους λογαριασμούς του ενδεχόμενη υποχρέωση που θα 
πραγματωθεί σε περίπτωση που το ανώτατο δικαστήριο της Λιθουανίας αποφανθεί εις βάρος 
του σε εκκρεμή υπόθεση που αφορά προσωρινά απασχολούμενους μέσω σχετικής εταιρείας. 
Η πιθανή χρηματοοικονομική επίπτωση εκτιμάται σε 22 000 ευρώ. 
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2.9. Επιστήσαμε την προσοχή στις γνωστοποιήσεις τριών οργανισμών (EASO, EUSPA και 
SRB) που αναφέρονταν στις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας στις δραστηριότητές τους. Αντιμέτωπη με αυξημένα αιτήματα βοήθειας από τα 
κράτη μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες από την Ουκρανία, η EASO ζήτησε πρόσθετους 
ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους. Οι δραστηριότητες του EUSPA επηρεάστηκαν 
αρνητικά από τη διακοπή της χρήσης των ρωσικών εκτοξευτών Soyuz για την εκτόξευση των 
δορυφόρων του Galileo. Κατά τις εκτιμήσεις του SRB, ο πόλεμος αύξησε τους κινδύνους που 
επαπειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως τους πιστωτικούς κινδύνους που 
συνδέονται με τα ανοίγματα τραπεζών προς εταίρους τους στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την 
Ουκρανία και τα δάνεια προς εγχώριες εταιρείες με εξαιρετική έκθεση στις επιπτώσεις του 
πολέμου. 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των οργανισμών 

2.10. Για το οικονομικό έτος 2021, το ΕΕΣ διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των οργανισμών (βλέπε γράφημα 2.1). 

Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος διευκολύνει την καλύτερη 
κατανόηση των εσόδων του SRB 

2.11. Ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος παρατίθεται επίσης στην έκθεσή μας 
για το SRB και αφορά το ζήτημα που περιγράφεται στο σημείο 2.7 ανωτέρω, ήτοι το γεγονός 
ότι τμήμα των εσόδων του SRB που αφορούν τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο δικαστικής διαφοράς. Πρόκειται για 
ζήτημα ιδιαίτερης βαρύτητας για τη γνώμη μας σχετικά με τα έσοδα του SRB, διότι, ανάλογα 
με την έκβαση της διαφοράς, το SRB ενδέχεται να υποχρεωθεί να επανυπολογίσει τις 
εισφορές ορισμένων τραπεζών. 

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζήτημα ειδικής 
σημασίας για τα έσοδα του SRB 

2.12. Στην ενότητα με τίτλο «Λοιπά θέματα» παρατίθενται σημαντικά ζητήματα, πέραν 
αυτών που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στους λογαριασμούς, τα οποία ωστόσο είναι 
διευκολύνουν την κατανόηση των λογαριασμών ή των εσόδων και πληρωμών στα οποία 
αυτοί βασίζονται. 
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2.13. Ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν καθιερώνει ένα 
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο δικλίδων, το οποίο να εξασφαλίζει την αξιοπιστία των 
πληροφοριακών στοιχείων που παρέχουν οι τράπεζες στο SRB για τον υπολογισμό των εκ των 
προτέρων εισφορών προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Εντούτοις, το SRB υποβάλλει τα 
πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς ελέγχους, 
καθώς και σε ορισμένους κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο τραπεζών. Επιπλέον, το SRB 
δεν μπορεί να δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους προσαρμοσμένους στους 
κινδύνους υπολογισμούς των εισφορών που πραγματοποιεί για κάθε τράπεζα, καθώς αυτά 
αλληλοσυνδέονται και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με άλλες 
τράπεζες. Αυτό ενδέχεται να επηρεάζει τη διαφάνεια των υπολογισμών αυτών. 

2.14. Επισημαίνουμε ότι, για τον υπολογισμό των εισφορών του 2021 και του 2022, το 
SRB έχει βελτιώσει τη διαφάνεια προς όφελος των τραπεζών με την εισαγωγή ενός σταδίου 
διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, το SRB τους κοινοποίησε στοιχεία που 
τους επέτρεψαν να προσομοιώσουν τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών για 
το 2021 και το 2022. 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 
και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί των οργανισμών, πλην του eu-LISA 

2.15. Για το οικονομικό έτος 2021, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για 43 από τους 44 οργανισμούς (βλέπε γράφημα 2.1). 

2.16. Για τον eu-LISA, εκδώσαμε γνώμη με επιφύλαξη. Από τις 28 πληρωμές που 
ελέγξαμε, οι έξι δεν ήταν σύννομες (βλέπε πλαίσιο 2.2). Τρεις από αυτές αφορούσαν 
επιμέρους σύμβαση με την οποία υλοποιούνταν σύμβαση-πλαίσιο, χωρίς να προσδιορίζονται 
οι λεπτομέρειες των απαιτούμενων υπηρεσιών (ποσότητες και προθεσμίες παράδοσης), με 
συνέπεια να μην δημιουργείται σαφής νομική δέσμευση. Εντοπίσαμε επίσης και άλλες 
πληρωμές, εκτός του αρχικού δείγματός μας, που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη σύμβαση 
και είχαν τον ίδιο μη σύννομο χαρακτήρα. Οι τρεις άλλες μη σύννομες πληρωμές από το 
αρχικό δείγμα μας αφορούσαν τρεις διαφορετικές επιμέρους συμβάσεις, που απέκλιναν 
ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συμβάσεις-πλαίσια. Οι συνολικές δαπάνες που 
αντιπροσωπεύουν οι συμβάσεις αυτές ανέρχονται σε 18,11 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 6,2 % του συνόλου των πιστώσεων πληρωμών που ήταν διαθέσιμες το 2021. 
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Πλαίσιο 2.1 

Προβλήματα του eu-LISA με τον προγραμματισμό του 
προϋπολογισμού και τη σύναψη συμβάσεων 

Για το οικονομικό έτος 2019, είχαμε αναφερθεί στους κινδύνους που συνδέονται με την 
πρακτική της διάθεσης πόρων στον eu-LISA, πριν από την έγκριση της νομοθεσίας που 
καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προς ανάπτυξη συστήματα ΤΠ. 
Διαπιστώσαμε ότι οι κίνδυνοι αυτοί πραγματώθηκαν: η συνακόλουθη πίεση από άποψη 
χρόνου που ασκήθηκε στον οργανισμό να δεσμεύσει και να δαπανήσει συγκεκριμένα 
κεφάλαια πριν από την πάροδο συγκεκριμένης προθεσμίας είχε ως αποτέλεσμα 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης και υλοποίησης 
συμβάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης περιλαμβάνονταν η απουσία 
πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες και τις προθεσμίες παράδοσης των υπηρεσιών 
που είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο επιμέρους σύμβασης, καθώς και τροποποιήσεις του 
αντικειμένου, της διάρκειας ή της αξίας της σύμβασης, οι οποίες υπερέβαιναν την 
ευελιξία που επιτρέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Κατά συνέπεια, διατυπώσαμε 
γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών του 
eu-LISA για το 2021. Ήδη και πέρσι διατυπώσαμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών που είχε πραγματοποιήσει ο 
οργανισμός το 2020 λόγω παρόμοιων προβλημάτων μη συμμόρφωσης κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων. 

 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (1) 

Ο eu-LISA οφείλει να βελτιώσει τις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης των 
συμβάσεων, ιδίως από την άποψη του προσδιορισμού των αγοραζόμενων υπηρεσιών 
και αγαθών στις επιμέρους συμβάσεις και του περιορισμού των τροποποιήσεων του 
αντικειμένου, της διάρκειας και της αξίας των συμβάσεων μόνον εντός του περιθωρίου 
ευελιξίας που επιτρέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. 

Ο eu-LISA οφείλει επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στον 
πολυετή προγραμματισμό του προϋπολογισμού του, ώστε τα κεφάλαια που χρειάζονται 
για την ανάπτυξη συστημάτων να του χορηγούνται μόνον αφότου εγκρίνεται η 
νομοθεσία (περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση ή των εκτελεστικών 
κανονισμών) που ορίζει τις σχετικές απαιτήσεις και εφόσον το πεδίο αναφοράς του 
έργου μπορεί να προσδιορίζεται με αρκετή ακρίβεια. 
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Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος συμβάλλει στην καλύτερη 
κατανόηση των πληρωμών του Frontex  

2.17. Οι λογαριασμοί του Frontex περιλαμβάνουν γνωστοποίηση σχετικά με πληρωμές 
ύψους 18,1 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2021 για την ανάληψη 
υποχρέωσης εις βάρος του προϋπολογισμού του 2020, η οποία μεταφέρθηκε στο 2021, χωρίς 
ο οργανισμός να την καταχωρίσει ως νομική δέσμευση πριν από τη λήξη του 2020, όπως 
απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ. Αναφέραμε το ζήτημα αυτό στην ειδική ετήσια 
έκθεσή μας για το 202011. Οι συνολικές πληρωμές το 2021 ανέρχονταν σε 18 375 458 ευρώ. Ο 
Frontex επανόρθωσε αυτή τη μη συμμόρφωση αναλαμβάνοντας συνακολούθως νομικές 
δεσμεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. 

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζητήματα ειδικής 
σημασίας για τις πληρωμές του HaDEA 

2.18. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/17312 
της Επιτροπής εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ SANTE να ενεργεί ως προσωρινός 
διευθυντής του HaDEA, έως ότου ο οργανισμός αποκτήσει την επιχειρησιακή ικανότητα να 
εκτελεί τον δικό του προϋπολογισμό. Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής της 
ΓΔ SANTE μεταβίβασε την αρμοδιότητα αυτή σε έναν άλλον υπάλληλο της ΓΔ SANTE, 
διορίζοντάς τον ως προσωρινό διευθυντή του HaDEA. Το άρθρο 26 του δημοσιονομικού 
κανονισμού του HaDEA επιτρέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί του προϋπολογισμού. 
Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εξ ολοκλήρου μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας του προσωρινού διευθυντή, καθώς αυτό θα αποτελούσε παραβίαση της 
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής. 

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν τομείς που επιδέχονται 
βελτίωση στην περίπτωση 33 οργανισμών 

2.19. Συνολικά, διατυπώσαμε 77 παρατηρήσεις που αφορούν 33 οργανισμούς, 
αναφερόμενοι σε τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Στις παρατηρήσεις αυτές 

                                                             
11 Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, 

σημείο 3.30.15. 

12 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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περιλαμβάνονται οι δύο που αποτέλεσαν τη βάση για τη θεμελίωση της γνώμης με 
επιφύλαξη που διατυπώσαμε για τον eu-Lisa, καθώς και αυτή που περιλαμβάνεται στην 
ενότητα περί λοιπών θεμάτων για τον HaDEA. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι, για το οικονομικό 
έτος 2020, είχαμε διατυπώσει 60 παρατηρήσεις. Στην πλειονότητά τους, οι παρατηρήσεις 
αφορούν αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων, στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Οι αδυναμίες των 
διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων παραμένουν οι κύρια πηγή παράτυπων πληρωμών. 

2.20. Στο γράφημα 2.2 και στο γράφημα 2.3 παρουσιάζονται ο αριθμός των 
διαφορετικών ειδών παρατηρήσεων που διατυπώνουμε για 33 οργανισμούς σε όλη την 
έκθεση. 

Γράφημα 2.2 – Αριθμός παρατηρήσεων ανά οργανισμό 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
αδυναμία οδήγησε σε 
παράτυπες πληρωμές 

Προσλήψεις
Συστήματα διαχείρισης και δικλίδων
(εξαιρουμένων των συμβάσεων και των προσλήψεων)

Διαχείριση του προϋπολογισμού

Γνώμη με επιφύλαξη / αρνητική
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Γράφημα 2.3 – Αριθμός παρατηρήσεων ανά είδος συχνά 
εμφανιζόμενων αδυναμιών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι αδυναμίες στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων αυξάνονται και 
παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή παράτυπων πληρωμών 

2.21. Σκοπός των κανόνων περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι η διασφάλιση του 
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προσφερόντων και η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
στην πλέον συμφέρουσα τιμή, με παράλληλη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Ελέγξαμε τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων και στους 44 οργανισμούς. Για 22 από αυτούς (ACER, 
Υπηρεσία του BEREC, CdT, CEPOL, CPVO, EASO, ΕΑΤ, ΕΟΠ, EIGE, EIOPA, EISMEA, ELA, EMA, 
EMSA, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust και Frontex), 
επισημάναμε συμβάσεις με διαφόρων ειδών αδυναμίες, χαρακτηριστικές των δημόσιων 

Συμβάσεις

Προσλήψεις

Διαχείριση του προϋπολογισμού

Συστήματα διαχείρισης και δικλίδων
(εξαιρουμένων των συμβάσεων και των προσλήψεων)

Απουσία ανταγωνισμού / εσφαλμένο είδος 
διαδικασίας

περιπτώσεις κατά τις οποίες η αδυναμία οδήγησε σε παράτυπες πληρωμές

Αξιολόγηση των προσφορών

Εκτέλεση της σύμβασης

Άλλο

Διορισμός των μελών της επιτροπής

Προκήρυξη κενής θέσης

Διαδικασία αξιολόγησης 

Άλλο

Σχετικές με τέλη/έσοδα

Καθυστερημένες πληρωμές

Σημαντικές μεταφορές πιστώσεων σε επόμενα έτη

Άλλο

Μητρώο εξαιρέσεων

Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων

Κατασταλτικές/προληπτικές δικλίδες ελέγχου

Διαχείριση των ανειλημμένων υποχρεώσεων

Σύγκρουση συμφερόντων (οριζόντιο έργο για το 2021

Άλλο
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συμβάσεων (βλέπε γράφημα 2.3), μεταξύ των οποίων πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 
μεν το οικονομικό έτος 2021, αλλά προέρχονταν από παράτυπες διαδικασίες που είχαν 
επισημανθεί σε προηγούμενα έτη. Στο πλαίσιο 2.2 παρατίθενται παραδείγματα συνήθων 
παρατυπιών στην εκτέλεση των συμβάσεων. 

Πλαίσιο 2.2 

Παράδειγμα παράτυπης εκτέλεσης συμβάσεων 

Ο CEPOL είχε συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού 
γραφείου που ίσχυε μέχρι τον Μάρτιο του 2022. Το πεδίο αναφοράς της σύμβασης δεν 
κάλυπτε ορισμένες εκτός ΕΕ χώρες. Μέχρι το τέλος του 2020, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
για αυτές τις χώρες καλύπτονταν από άλλες συμβάσεις. Το καλοκαίρι του 2021, παρά την 
απρόβλεπτη κατάσταση ως προς τις μετακινήσεις, διαφάνηκε η πιθανότητα ο 
οργανισμός να πρέπει να οργανώσει δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε τρίτες 
χώρες. Κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης και των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών, ο 
CEPOL αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την ισχύουσα σύμβαση-πλαίσιο για την κάλυψη 
των εκδηλώσεων σε αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν 
περιλαμβάνονταν στο αντικείμενό της. Η κατάσταση αυτή αντέβαινε στον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Ο CEPOL καταχώρισε αυτή την απόφαση στο μητρώο εξαιρέσεων. Οι σχετικές 
πληρωμές, ύψους 76 590 ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν το 2021 είναι παράτυπες. 

2.22. Επισημαίνουμε αύξηση του αριθμού των παρατηρήσεων σχετικά με τις συμβάσεις, 
τις οποίες έχουμε διατυπώσει τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (από 20 για το 2019 και 18 
για το 2020 σε 34 για το 2021), καθώς και του αριθμού των εμπλεκόμενων οργανισμών 
(από 11 το 2019 και 14 το 2020 σε 22 το 2021). Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.4, από το 
οικονομικό έτος 2019 και εξής, διατυπώνουμε κάθε χρόνο νέες παρατηρήσεις σχετικά με τις 
συμβάσεις για δύο οργανισμούς (CEPOL και EMA). 
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Γράφημα 2.4 – Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με αδυναμίες και 
παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις αυξάνονται διαρκώς την 
τελευταία τριετία 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

2019 2020 2021

Συνολικός αριθμός 
παρατηρήσεων 

αναφερόμενων στη 
σύναψη συμβάσεων

Παρατήρηση του υπό 
εξέταση έτους που 
επηρεάζει τις πληρωμές

Παρατήρηση του υπό 
εξέταση έτους που δεν 
επηρεάζει τις πληρωμές

Παρατηρήσεις από 
προηγούμενα έτη που 
επηρεάζουν τις 
πληρωμές

CEPOL

EMA

Eurofound

Υπηρεσία του BEREC

ΕΑΤ

ACER

EASO

CdT

Cedefop

ΕΟΠ

EIGE

EIOPA

ENISA

ESMA

EUIPO

eu-LISA

Eurojust

Ευρωπόλ

CPVO

EASA

EFSA

EISMEA

ELA

EMSA

ERA

ERCEA

eu-OSHA

Frontex

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός 
οργανισμών για τους 
οποίους 
διατυπώσαμε 
παρατήρηση σχετικά 
με τη σύναψη 
συμβάσεων σε 
συγκεκριμένο έτος
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Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (2) 

Τα σφάλματα στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων παραμένουν το συχνότερο 
είδος σφάλματος που εντοπίζουμε κατά τους ελέγχους των οργανισμών. Οι 
εμπλεκόμενοι οργανισμοί πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες αυτές, 
διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, κατά τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνουν τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους. 

Συγκεκριμένα, όταν εκτελούν συμβάσεις-πλαίσιο, οφείλουν να χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά επιμέρους συμβάσεις για την προμήθεια των αγαθών ή των υπηρεσιών 
που καλύπτονται από τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο. Επίσης, για την τροποποίηση των 
υφιστάμενων συμβάσεων, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους που θέτει ο 
δημοσιονομικός κανονισμός. 

Τα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων χαρακτηρίζονται από 
αδυναμίες 

2.23. Οι οργανισμοί διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διέπονται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (βλέπε σημεία 1.6 και 1.7). Τα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων είναι 
καθοριστικά για τη σωστή λειτουργία των οργανισμών της ΕΕ και συνιστούν απαίτηση που 
θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός προς υποστήριξη της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. 

2.24. Για 16 οργανισμούς (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, ΕΑΤ, EIOPA, EISMEA, EIT, ELA, 
ENISA, EPPO, ESMA, Ευρωπόλ, EUSPA, Frontex και HaDEA) επισημαίνουμε αδυναμίες στα 
συστήματα διαχείρισης και δικλίδων, πέραν αυτών που αφορούν τις συμβάσεις (βλέπε 
σημεία 2.20-2.21) ή τις προσλήψεις (βλέπε σημείο 2.26). Για αυτούς τους 16 οργανισμούς, οι 
παρατηρήσεις μας περιλαμβάνουν πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 
ανυπαρξία προληπτικών ή κατασταλτικών δικλίδων, πλημμελή διαχείριση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού και των νομικών δεσμεύσεων ή μη αναφορά 
κάποιων ζητημάτων στο μητρώο εξαιρέσεων. Στο γράφημα 2.3 παρουσιάζονται τα 
συνηθέστερα είδη αδυναμιών που εντοπίσαμε στις εσωτερικές δικλίδες. Στο πλαίσιο 2.3 
παρατίθενται παραδείγματα τέτοιων αδυναμιών που αφορούν τον κίνδυνο σύγκρουσης 
συμφερόντων. 



 52 

 

Πλαίσιο 2.3 

Προβλήματα διακυβέρνησης και συγκρούσεις συμφερόντων 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα των 
οργανισμών της ΕΕ 

Ο ρόλος των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών – ΕΑΤ, EIOPA και ESMA – συνίσταται 
στη διασφάλιση μιας ενωσιακής προοπτικής και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι ιδρυτικοί κανονισμοί τους 
περιλαμβάνουν διάφορες διατάξεις που διασφαλίζουν ότι τα μέλη των συμβουλίων 
εποπτών «ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
Ένωσης συνολικά» και δεν «ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες […], από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα»13. 

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, τα μέλη του 
συμβουλίου εποπτών που βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στις συζητήσεις του συμβουλίου, ούτε να ψηφίζουν επί του συγκεκριμένου 
θέματος. Ωστόσο, τα μέλη αυτά μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση, εάν κανείς 
δεν προβάλει αντιρρήσεις (ΕΑΤ και EIOPA), εκτός εάν η πλειοψηφία των μελών ψηφίσει 
τον αποκλεισμό τους (ESMA). Αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία του 
συμβουλίου εποπτών, τουλάχιστον φαινομενικά. 

Τα προηγούμενα χρόνια, σε διάφορες ειδικές εκθέσεις μας αναφερθήκαμε στα 
προβλήματα διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και στις 
αρνητικές επιπτώσεις των προβλημάτων αυτών στους στόχους τους. 

Στην ειδική έκθεσή μας σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
για τις τράπεζες14, διαπιστώναμε ότι οι εθνικές αρχές εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στη 
δομή διακυβέρνησης της ΕΑΤ, δεδομένου ότι το συμβούλιο εποπτών της περιλαμβάνει 
εθνικούς εκπροσώπους, των οποίων ο διορισμός δεν υπόκειται σε καμία έγκριση 
οργάνου της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, καθώς τα μέλη 
του συμβουλίου ενδέχεται να ενεργούν για την προώθηση καθαρά εθνικών και όχι 
ευρύτερων ευρωπαϊκών συμφερόντων. 

Στην ειδική έκθεσή μας σχετικά με την εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα15, 
παρατηρούσαμε ότι η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών της EIOPA 

                                                             
13 Άρθρο 42 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010. 

14 Ειδική έκθεση 10/2019 του ΕΕΣ, με τίτλο: «Ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων για τις τράπεζες: άνευ προηγουμένου ο όγκος των διαθέσιμων 
πληροφοριών, απαραίτητοι όμως ο καλύτερος συντονισμός και η μεγαλύτερη εστίαση 
στους κινδύνους». 

15 Ειδική έκθεση 29/2018 του ΕΕΣ, με τίτλο: «Η συμβολή της EIOPA στην εποπτεία και στη 
σταθερότητα του ασφαλιστικού τομέα ήταν σημαντική, οι προκλήσεις όμως είναι 
σοβαρές». 
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αποτελούσε συνάρτηση της ποιότητας της συμβολής των εθνικών αρχών και της 
προθυμίας τους να συνεργαστούν. Η τρέχουσα δομή διακυβέρνησης της EIOPA παρέχει 
στις εθνικές αρχές την εξουσία να επηρεάσουν τον βαθμό στον οποίο επισκοπούνται οι 
εργασίες τους, καθώς και τα συμπεράσματα αυτών των επισκοπήσεων. Το συμβούλιο 
εποπτών εγκρίνει όλα τα βασικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και τη στρατηγική 
εποπτείας της EIOPA. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της και να μην της 
επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους της. 

Στην ειδική έκθεσή μας σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος16, 
διαπιστώναμε ότι το προσωπικό της ΕΑΤ διεξήγαγε ενδελεχείς έρευνες για πιθανές 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, αν και εντοπίσαμε γραπτά στοιχεία που 
αποδεικνύουν απόπειρες άσκησης πιέσεων σε μέλη ομάδας κατά τη διάρκεια των 
συσκέψεών της σχετικά με τη διατύπωση πιθανής σύστασης. Τελικά, το συμβούλιο 
εποπτών απέρριψε το σχέδιο σύστασης. 

Στην ειδική έκθεσή μας σχετικά με τα επενδυτικά κεφάλαια17, διαπιστώσαμε ότι η ESMA 
αντιμετωπίζει προκλήσεις με την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων της. Στις 
προκλήσεις αυτές συγκαταλέγονται προβλήματα που οφείλονται στην ίδια τη δομή 
διακυβέρνησής της, η εξάρτησή της από την καλή θέληση των εθνικών αρχών και την 
προθυμία του δικού της συμβουλίου εποπτών. Διαπιστώσαμε ότι τόσο οι μεν όσο και το 
δε προτιμούσαν τα «μη επεμβατικά» εργαλεία σύγκλισης, η αποτελεσματικότητα των 
οποίων δεν έχει ακόμη αποδειχθεί και τα οποία συχνά δεν οδήγησαν σε αποτελεσματική 
και συνεπή εποπτεία. Η κατάσταση αυτή περιόριζε την αποτελεσματικότητα της ESMA. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό που εισηγηθήκαμε στην Επιτροπή ήταν να εξετάσει το 
ενδεχόμενο πρότασης αλλαγών στη δομή διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να αξιοποιήσουν τις εξουσίες τους 
αποτελεσματικότερα. Το 2019, ωστόσο, ο νομοθέτης δεν δέχθηκε την αναθεωρημένη 
δομή διακυβέρνησης που πρότεινε η Επιτροπή18. 

2.25. Στα σημεία 2.30-2.42 παρατίθενται περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις δυνητικής σύγκρουσης 
συμφερόντων, όταν ανώτεροι υπάλληλοί τους ή μέλη των συμβουλίων τους αναλαμβάνουν 
αμειβόμενη δραστηριότητα εκτός οργανισμού, ενόσω υπηρετούν στην ΕΕ ή όταν αποχωρούν 
από τον οργανισμό προκειμένου να αναλάβουν νέα καθήκοντα αλλού. 

                                                             
16 Ειδική έκθεση 13/2021 του ΕΕΣ, με τίτλο: «Οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση 

του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η υλοποίηση 
της οικείας πολιτικής ανεπαρκής». 

17 Ειδική έκθεση 04/2022 του ΕΕΣ, με τίτλο: «Επενδυτικά κεφάλαια: Οι δράσεις της ΕΕ δεν 
έχουν οδηγήσει ακόμη στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς προς όφελος των 
επενδυτών». 

18 Προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
1094/2010 και 1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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Οι αδυναμίες στις προσλήψεις αφορούν συχνά τη διαδικασία 
αξιολόγησης 

2.26. Για εννέα οργανισμούς (Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, ΕΑΤ, EIGE, EMA, EPPO, 
EUSPA, Frontex και SRB) επισημαίνουμε αδυναμίες που αφορούν διάφορες πτυχές των 
διαδικασιών πρόσληψης, περιλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης και των 
προκηρύξεων κενών θέσεων. Στο γράφημα 2.3 παρουσιάζονται τα συνηθέστερα είδη 
αδυναμιών που αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης. 

Οι αδυναμίες στη διαχείριση του προϋπολογισμού έχουν ως συνέπεια 
υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος ή 
καθυστερήσεις στις πληρωμές 

2.27. Για 10 οργανισμούς (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, FRA, 
Frontex και HaDEA) επισημαίνουμε αδυναμίες που αφορούν διάφορες πτυχές της διαχείρισης 
του προϋπολογισμού, όπως για παράδειγμα υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων στο 
επόμενο έτος και πολλές καθυστερήσεις στις πληρωμές. Στο γράφημα 2.3 παρουσιάζονται τα 
συνηθέστερα είδη αδυναμιών που αφορούν τη διαχείριση του προϋπολογισμού. 

2.28. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, οι πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που χορηγούνται για συγκεκριμένο οικονομικό έτος μπορούν, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις19, να μεταφερθούν στο επόμενο. Στο γράφημα 2.5 παρουσιάζεται 
για κάθε οργανισμό το επίπεδο των μεταφορών ανά τίτλο του προϋπολογισμού. Μολονότι ο 
δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ δεν ορίζει ανώτατα όρια για αυτές τις μεταφορές 
πιστώσεων και ο πολυετής χαρακτήρας των συναλλαγών δικαιολογεί ορισμένες από αυτές, 
υπερβολικά υψηλά επίπεδα μεταφορών πιστώσεων μπορεί να υποδηλώνουν καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας ή των σχεδίων σύναψης συμβάσεων. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την ύπαρξη διαρθρωτικού προβλήματος, 
αδυναμίες στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού ή ενδεχομένως παραβίαση της αρχής της 
ετήσιας διάρκειάς του. Τέτοιες αδυναμίες επισημαίνουμε για τέσσερις οργανισμούς (ACER, 
EACEA, eu-LISA και FRA). 

                                                             
19 Άρθρα 12 και 13 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. 
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Γράφημα 2.5 – Επίπεδο μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο 
οικονομικό έτος ανά τίτλο του προϋπολογισμού 

 
Πηγή: Οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών για το 2021, κατόπιν επεξεργασίας τους από το 
ΕΕΣ. 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (3) 

Προκειμένου να διευθετήσουν το ζήτημα των υπερβολικά υψηλών επιπέδων μεταφορών 
πιστώσεων, οι οργανισμοί οφείλουν να βελτιώσουν περαιτέρω τους κύκλους σχεδιασμού 
και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. 
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Οι οργανισμοί δίνουν συνέχεια στις παρατηρήσεις ελέγχου 
προηγούμενων ετών 

2.29. Παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συνέχειας που δίνουν οι 
οργανισμοί στις παρατηρήσεις προηγούμενων ετών. Στο γράφημα 2.6 φαίνεται ότι, για 
τις 139 παρατηρήσεις στις οποίες δεν είχε δοθεί συνέχεια στα τέλη του 2020, το 2021 τα 
διορθωτικά μέτρα είχαν ολοκληρωθεί σε 67 περιπτώσεις και βρίσκονταν σε εξέλιξη σε 39. 
Για 22 οργανισμούς (ACER, Υπηρεσία του BEREC, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EFSA, EISMEA, 
EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, 
Frontex και SRB) επισημαίνουμε συνολικά 48 παρατηρήσεις από προηγούμενα έτη που δεν 
έχουν υλοποιηθεί ακόμη, από τις οποίες οι 9 βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Γράφημα 2.6 – Προσπάθειες των οργανισμών να δώσουν συνέχεια στις 
παρατηρήσεις προηγούμενων ετών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

2.30. Στο πλαίσιο 2.4 παρατίθενται διευκρινίσεις σχετικά με τους διαφορετικούς 
χαρακτηρισμούς ως προς τη δοθείσα συνέχεια, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
έκθεση, καθώς και παραδείγματα συνήθων περιστάσεων για τις οποίες ισχύουν οι 
χαρακτηρισμοί αυτοί. 

Σύνολο: 139

Εκκρεμεί Εν εξελίξει Ολοκληρώθηκε ά.α.
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Πλαίσιο 2.4 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους διαφορετικούς χαρακτηρισμούς ως 
προς τη δοθείσα συνέχεια που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
έκθεση 

Ολοκληρώθηκε: Ο οργανισμός προέβη σε βελτιώσεις κατόπιν της παρατήρησης, οι 
οποίες υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και έχουν ελεγχθεί από το ΕΕΣ. 

Εν εξελίξει: Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί. 

Εκκρεμεί: Καμία αντίδραση στην παρατήρηση ή διαφωνία του οργανισμού. 

Άνευ αντικειμένου: Η παρατήρηση δεν ισχύει πλέον ή έληξε η σύμβαση εξαιτίας της 
οποίας αυτή διατυπώθηκε. Χρησιμοποιείται επίσης όταν, λόγω μεταβολής των 
συνθηκών, το κόστος αντιμετώπισης του ζητήματος υπερκεράζει τα οφέλη. 
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Αδυναμίες και ορθές πρακτικές ως 
προς την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της «περιστρεφόμενης 
πόρτας» 
2.31. Συμπληρωματικά προς τις τακτικές ελεγκτικές εργασίες μας σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
εσόδων και των πληρωμών τους, αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί 
αντιμετώπιζαν πιθανές περιπτώσεις «περιστρεφόμενης πόρτας». Στο πλαίσιο 2.5 επεξηγείται 
το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» και πώς αυτό σχετίζεται με τον κίνδυνο 
σύγκρουσης συμφερόντων και «αιχμαλωσίας των πολιτικών». 

Πλαίσιο 2.5 

Τι είναι το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» και γιατί 
είναι σοβαρό; 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζει την έννοια της 
«περιστρεφόμενης πόρτας» ως εξής: Η μετακίνηση μεταξύ θέσεων στον δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων και στον κίνδυνο 
αιχμαλωσίας των πολιτικών. Όταν τα καθήκοντα καλύπτουν κλειστά πεδία ή τομείς που 
ελέγχονταν άμεσα από τον πρώην δημόσιο λειτουργό, αυτό που λέγεται φαινόμενο της 
«περιστρεφόμενης πόρτας» μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει αθέμιτο πλεονέκτημα 
από άποψη πληροφοριών, σχέσεων ή οποιουδήποτε άλλου πλεονεκτήματος, του οποίου 
ο λειτουργός αυτός έχει επωφεληθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου δημόσιου 
αξιώματός του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο οι δημόσιοι λειτουργοί 
να μπουν στον πειρασμό να λάβουν αποφάσεις ή να θεωρηθεί ότι έλαβαν αποφάσεις όχι 
υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, αλλά προς όφελος πρώην ή μελλοντικού εργοδότη.20 

Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Eυρωπαία Διαμεσολαβήτρια διευκρινίζει ότι21 όταν ένας δημόσιος 
λειτουργός μετακινείται προς τον ιδιωτικό τομέα, συχνά γίνεται λόγος ότι έχει περάσει 
από την «περιστρεφόμενη πόρτα». Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την 
ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς πολύτιμες, εκ των έσω γνώσεις 
μπορούν να μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα ή καθώς πρώην δημόσιοι λειτουργοί 
ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στους πρώην συναδέλφους τους υπέρ ομάδας 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook, κεφ. 13.3.2. 

21 The European Ombudsman's work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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συμφερόντων ή νυν λειτουργοί να επηρεαστούν από την πιθανότητα μελλοντικής 
απασχόλησης. 

Η ανάληψη αμειβόμενης εξωτερικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σε 
θεσμικό ή άλλο όργανο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, μπορεί να 
εγκυμονεί κινδύνους παρεμφερείς με αυτούς που συνεπάγεται η ανάληψη νέων 
καθηκόντων μετά την αποχώρηση από την ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία. 

2.32. Αποφασίσαμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα λόγω της σημασίας του όχι μόνο για τη 
σωστή λειτουργία των οργανισμών της ΕΕ, αλλά και για την καλή φήμη τους και, γενικότερα, 
για την καλή φήμη της ΕΕ συνολικά. Οι οργανισμοί παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης φαινομένων «περιστρεφόμενης πόρτας», λόγω της εξάρτησής τους από έκτακτους 
υπαλλήλους, γεγονός που συνεπάγεται υψηλά ποσοστά εναλλαγής προσωπικού, καθώς και 
του μοντέλου διακυβέρνησης που εφαρμόζουν και το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά 
συμβούλια22 με μέλη που συνήθως υπηρετούν για σχετικά μικρά διαστήματα. Για ορισμένους 
οργανισμούς, ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από σημαντικές ρυθμιστικές εξουσίες (π.χ. ΕΑΤ, 
EIOPA και ESMA) ή διασυνδέσεις με τον συναφή κλάδο (π.χ. EASA, ECHA ή EFSA). 

Εξετάσαμε περιπτώσεις μεταξύ 2019 και 2021, κατά τις οποίες νυν ή πρώην ανώτεροι 
υπάλληλοι οργανισμών (εκτελεστικοί διευθυντές, διευθυντές και υπάλληλοι στους βαθμούς 
AD14-16) ανέλαβαν θέση αφού αποχώρησαν από τον οργανισμό ή εκτέλεσαν αμειβόμενη 
εξωτερική δραστηριότητα ενόσω εργάζονταν για οργανισμό. Αναλύσαμε επίσης παρόμοιες 
περιπτώσεις για νυν και πρώην μέλη διοικητικών συμβουλίων οργανισμών, τις οποίες 
ορισμένοι από αυτούς είχαν αξιολογήσει απλώς βάσει των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας 
τους. Η ανάλυσή μας κάλυψε 40 οργανισμούς. Υπόψη δεν ελήφθησαν μόνον ο Chafea, που 
έκλεισε το 2021, και οι τρεις οργανισμοί που άρχισαν να λειτουργούν ή κατέστησαν 
αυτόνομοι μόλις το 2021 (ELA, EPPO και HaDEA). Στο πλαίσιο 2.6 παρατίθενται οι 
εφαρμοστέοι νομικοί κανόνες.  

2.33. Στο γράφημα 2.7 παρουσιάζεται το εύρος των εργασιών μας. 

                                                             
22 Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει ποικίλες ονομασίες στους διάφορους οργανισμούς: 

παραδείγματος χάριν, ορισμένοι έχουν συμβούλιο εποπτών ή συμβούλιο διοίκησης και 
άλλοι διοικητικό συμβούλιο. Των εκτελεστικών οργανισμών, από την άλλη, ηγούνται 
διοικούσες επιτροπές. 
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Πλαίσιο 2.6 

Εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων 
του φαινομένου της «περιστρεφόμενης πόρτας» 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων 
«περιστρεφόμενης πόρτας» και ο σχετικός κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων τίθενται 
πρωτίστως στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ23. Οι 
κανόνες αυτοί ισχύουν για τους πρώην και νυν υπαλλήλους των θεσμικών και λοιπών 
οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένων των οργανισμών της. Στους κανόνες αυτούς 
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι: 

o Οι υπάλληλοι οφείλουν να ενημερώνουν τον οργανισμό τους, εάν προτίθενται να 
αναλάβουν νέα θέση εργασίας εντός δύο ετών από την αποχώρησή τους από την 
ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία. 

o Πριν από τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας σε πρώην υπάλληλο για την 
άσκηση εξωτερικής δραστηριότητας ή την ανάληψη νέας θέσης, ο οργανισμός 
οφείλει να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης. 

o Εάν οργανισμός θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, έχει τη 
δυνατότητα είτε να απαγορεύσει σε υπάλληλό του να αποδεχθεί νέα θέση είτε να 
δώσει τη συγκατάθεσή του υπό όρους. 

o Ένας οργανισμός οφείλει επίσης να απαγορεύει σε πρώην ανώτερους υπαλλήλους 
του την εκπροσώπηση ή την υπεράσπιση συμφερόντων έναντι του προσωπικού 
θεσμικού οργάνου κατά το 12μηνο που ακολουθεί την αποχώρησή τους από την 
υπηρεσία. 

o Ένας οργανισμός οφείλει να δημοσιεύει ετησίως κατάσταση με τις υποθέσεις που 
έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κινδύνου εκπροσώπησης ή υπεράσπισης 
συμφερόντων. 

Ωστόσο, οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 
οργανισμών, καθώς αυτά δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στο προσωπικό τους. Παρ’ όλα 
αυτά, εννέα οργανισμοί διαθέτουν εσωτερικούς κανόνες που αφορούν τα ζητήματα 
αυτά. 

 

                                                             
23 Άρθρα 12, 12β, 16 και 17 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και 

του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Γράφημα 2.7 – Οι εργασίες μας σχετικά με το φαινόμενο της 
«περιστρεφόμενης πόρτας» κάλυψαν τους ανώτερους υπαλλήλους των 
οργανισμών και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ορίζει σαφείς απαιτήσεις για τη 
συμμόρφωση και την παρακολούθηση 

2.34. Όπως αναφέρεται στο πλαίσιο 2.6, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης 
(περιλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας και 
τις συγκρούσεις συμφερόντων γενικότερα) δεν ισχύει εξ ορισμού για τα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων των οργανισμών, τα οποία δεν ανήκουν στο προσωπικό τους. Επίσης δεν αφορά 
τα μέλη επιστημονικών επιτροπών, ομάδων εμπειρογνωμόνων και άλλων παρεμφερών 
σχημάτων τους. Αυτό αφήνει νομικό κενό, καθώς δεν υπάρχει κοινή νομική βάση, η οποία να 
ορίζει το ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων για αυτές τις κατηγορίες προσώπων που εργάζονται 
για τους οργανισμούς της ΕΕ όσον αφορά τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και το 
φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας». Κάθε οργανισμός είναι αρμόδιος για τη θέσπιση 
των δικών του κανόνων σχετικά. 

Καλύπτονται
εν προκειμένω

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ανώτεροι υπάλληλοι
(εκτελεστικοί διευθυντές, διευθυντές και 
υπάλληλοι των βαθμών AD14, AD15 και AD16)

Μέλη διοικητικών συμβουλίων

Μη ανώτεροι υπάλληλοι Μέλη επιστημονικών επιτροπών, 
ομάδων εμπειρογνωμόνων κ.λπ.

Γενικοί κανόνες περί 
«περιστρεφόμενης πόρτας» στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 
(περιλαμβανομένων ειδικών διατάξεων για 
ανώτερους υπαλλήλους)

Εννέα οργανισμοί (EIT, EIOPA, EFSA, 
EMA, ESMA, EUIPO, Eυρωπόλ, FRA και SRB) 
έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς
κανόνες για τα μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ
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Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (4) 

Το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ πρέπει να απευθυνθεί στην Επιτροπή και στους 
νομοθέτες και να προτείνει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, ορίζοντας ένα ελάχιστο 
σύνολο κανόνων που θα ισχύουν για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των 
οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και το φαινόμενο της 
«περιστρεφόμενης πόρτας». Όπου κρίνεται σκόπιμο, παρόμοιοι κανόνες πρέπει επίσης 
να ισχύουν για τις επιστημονικές επιτροπές, τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και άλλα 
παρόμοια όργανα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης. 

2.35. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση του κινδύνου των φαινομένων 
«περιστρεφόμενης πόρτας» θέτει ελάχιστες υποχρεώσεις για τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
της ΕΕ (περιλαμβανομένων των οργανισμών της), προκειμένου να παρακολουθείται η 
συμμόρφωση νυν και πρώην υπαλλήλων με τις απαιτήσεις περί «περιστρεφόμενης πόρτας». 
Δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτή η παρακολούθηση, ούτε τα 
εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, οι 
περισσότεροι οργανισμοί δεν προβαίνουν σε καμία τέτοια δραστηριότητα παρακολούθησης 
(βλέπε σημείο 2.41) και, κατά συνέπεια, όσες περιπτώσεις «περιστρεφόμενης πόρτας» και 
παραβιάσεις των περιορισμών που επιβάλλονται σε αποχωρούντες υπαλλήλους σχετικά με 
τα νέα τους καθήκοντα δεν δηλωθούν το πιθανότερο είναι να παραμείνουν ανεντόπιστες. 

2.36. Οι κανόνες που αφορούν την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση φαινομένων 
«περιστρεφόμενης πόρτας» και του σχετικού κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων δεν είναι 
αρκούντως σαφείς σχετικά με την υποχρέωση των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ να 
δημοσιεύουν ετησίως κατάσταση των περιπτώσεων που αξιολογούνται στο πλαίσιο του 
κινδύνου άσκησης πίεσης για λογαριασμό ομάδων συμφερόντων ή υπεράσπισης 
συμφερόντων. Στο ζήτημα αυτό είχε ήδη αναφερθεί το 2017 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 
(βλέπε πλαίσιο 2.7). Έκτοτε δεν υπήρξε καμία αλλαγή στους κανόνες του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης. 
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Πλαίσιο 2.7 

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζήτησε περισσότερη διαφάνεια 
σχετικά με την αξιολόγηση των περιπτώσεων που συνδέονταν με 
τον κίνδυνο άσκησης πίεσης για λογαριασμό ομάδων συμφερόντων 
ή υπεράσπισης συμφερόντων 

Σε έκθεση του 201724, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δήλωνε ότι πληροφορίες πρέπει να 
δημοσιεύονται για όλες τις περιπτώσεις που αξιολογούνται, ανεξάρτητα του αν το 
θεσμικό όργανο θεώρησε ότι η γνωστοποιούμενη επαγγελματική δραστηριότητα θα 
κατέληγε ή θα μπορούσε να καταλήξει σε άσκηση πίεσης για λογαριασμό ομάδων 
συμφερόντων ή σε υπεράσπιση συμφερόντων. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 16, 
παράγραφοι 3 και 4. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ανέφερε ότι οι προς δημοσίευση 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν: 

— το ονοματεπώνυμο του εμπλεκόμενου ανώτερου υπαλλήλου, 

— την ημερομηνία αποχώρησης του εμπλεκόμενου ανώτερου υπαλλήλου από την 
υπηρεσία, 

— το είδος της θέσης που κατείχε ο εμπλεκόμενος ανώτερος υπάλληλος και 
περιγραφή των καθηκόντων που εκτελούσε την τελευταία τριετία της υπηρεσίας 
του στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, 

— το όνομα του μελλοντικού εργοδότη και περιγραφή του είδους των καθηκόντων 
που ο εμπλεκόμενος ανώτερος υπάλληλος θα αναλάβει στη νέα θέση, ή 
εναλλακτικά περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα εκτελεί ως 
αυτοαπασχολούμενος, 

— εάν ο μελλοντικός εργοδότης ή η ιδιόκτητη εταιρεία είναι καταχωρισμένος/-η στο 
Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, σύνδεσμο προς τη σχετική καταχώριση, 

— τη λεπτομερή αξιολόγηση της περίπτωσης από το θεσμικό όργανο, 
περιλαμβανομένου του συμπεράσματός του περί της χορήγησης άδειας, με ή χωρίς 
μέτρα μετριασμού, καθώς και δήλωση σχετικά με το κατά πόσον η προβλεπόμενη 
δραστηριότητα θα μπορούσε να καταλήξει σε άσκηση πίεσης για λογαριασμό 
ομάδων συμφερόντων ή σε υπεράσπιση συμφερόντων και, κατά συνέπεια, 
δικαιολογεί την επιβολή σχετικής απαγόρευσης. 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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Οι οργανισμοί συμμορφώνονται ως επί το πλείστον με τις 
νομικές υποχρεώσεις τους  

2.37. Όταν νυν ή πρώην υπάλληλος γνωστοποιεί στον οργανισμό την πρόθεσή του να 
αναλάβει νέα θέση, ο οργανισμός έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να εκδώσει σχετική 
απόφαση. Τέτοια προθεσμία δεν ορίζεται για εξωτερικές δραστηριότητες. Πριν από τη λήψη 
της απόφασης, ο οργανισμός οφείλει να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης. 
Η τυπική διαδικασία για την αξιολόγηση μιας τέτοιας περίπτωσης απεικονίζεται στο 
γράφημα 2.8. 
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Γράφημα 2.8 – Τυπική διαδικασία που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για 
την αξιολόγηση πιθανών περιπτώσεων «περιστρεφόμενης πόρτας» 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Χορήγηση άδειας για 
δραστηριότητα μετά τη 
λήξη της υπηρεσίας / 
εκτός υπηρεσίας
(τουλάχιστον 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία 
έναρξης) 

Αποστολή της αίτησης στην 
υπηρεσία ανθρώπινων πόρων ή 
στη διοίκηση (για τους 
εκτελεστικούς οργανισμούς, στη 
ΓΔ HR)

Απόφαση της διοίκησης 
της υπηρεσίας 
ανθρώπινων πόρων 
κατόπιν αξιολόγησης 
της αίτησης

Ύπαρξη
επιτροπής δεοντολογίας 
(υποβολή προς 
γνωμοδότηση)

Απουσία
επιτροπής δεοντολογίας
(υποβολή προς γνωμοδότηση 
στην επιτροπή ίσης 
εκπροσώπησης - άρθρο 16 του 
κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης)

Γνώμη
της επιτροπής 
δεοντολογίας

Γνώμη
της επιτροπής ίσης 
εκπροσώπησης

Αξιολόγηση της 
αίτησης από την 
αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή

Απόφαση επί της 
αίτησης
(εντός 30 εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή 
της)

Κοινοποίηση της 
απόφασης στους 
εμπλεκόμενους

Ενέργειες σε συνέχεια 
της απόφασης

Δημοσίευση των 
περιπτώσεων που 
έχουν αξιολογηθεί
Άρθρο 16, 
παράγραφος 4, 
του κανονισμού 
υπηρεσιακής 
κατάστασης

Συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά

• Υπεύθυνη δήλωση περί απουσίας 
σύγκρουσης συμφερόντων & 
απορρήτου

• Διευκρινίσεις για τη φύση των προς 
ανάληψη δραστηριοτήτων

Είδος της απόφασης

• Θετική αξιολόγηση ως προς τη μη 
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων 
/ έγκριση της αίτησης

• Η σύγκρουση συμφερόντων 
μπορεί να μετριαστεί με 
περιορισμούς, επομένως θετική 
αξιολόγηση / έγκριση

• Αρνητική αξιολόγηση / απόρριψη 
του αιτήματος

• Καμία απόφαση εντός της 
προθεσμίας των 30 ημερών

Για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς
• Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Για τους εκτελεστικούς οργανισμούς
• ΓΔ HR

Κριτήρια
• Άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης και ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις

Εμπλεκόμενοι

• Πρώην ή νυν υπάλληλοι

• Διοικητικό συμβούλιο

• Μονάδα ανθρώπινων πόρων
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2.38. Την τελευταία τριετία (2019-2021), μόνο 20 από τους 40 οργανισμούς που 
εξετάσαμε εξέταζαν πιθανές περιπτώσεις «περιστρεφόμενης πόρτας» συνδεόμενες με 
ανώτερους υπαλλήλους τους. Μόνο πέντε είχαν αξιολογήσει περιπτώσεις που αφορούσαν 
μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους, τα οποία είχαν αναλάβει νέα θέση ή εξωτερική 
δραστηριότητα. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.9, ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων που 
αξιολογήθηκαν ήταν 71, από τις οποίες οι 43 αφορούσαν ανώτερους υπαλλήλους και οι 28 
μέλη διοικητικών συμβουλίων. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονταν σε πληροφορίες που λάβαμε από 
τους οργανισμούς, οι οποίοι, με τη σειρά τους, είχαν βασιστεί ως επί το πλείστον σε 
υπεύθυνες δηλώσεις των εμπλεκόμενων υπαλλήλων ή μελών των διοικητικών συμβουλίων. 
Δεν πραγματοποιήσαμε έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων που δεν είχαν 
δηλωθεί. 

Γράφημα 2.9 – Οι περισσότεροι οργανισμοί αξιολόγησαν πολύ λίγες 
περιπτώσεις αν όχι καμία 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών προερχόμενων από τους οργανισμούς. 

2.39. Εξετάσαμε δείγμα με 17από αυτές τις περιπτώσεις και καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι, ως επί το πλείστον, οι οργανισμοί συμμορφώνονταν με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις. Οι εξαιρέσεις αναλύονται στα σημεία 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 
3.13.11 και 3.33.9. Οι παραβάσεις που εντοπίσαμε αφορούσαν την υποχρέωση δημοσίευσης 
της κατάστασης με τις περιπτώσεις που αξιολογούνται, συνεννόησης με την επιτροπή ίσης 
εκπροσώπησης ή έκδοσης επίσημης απόφασης εντός 30 εργάσιμων ημερών. 

Ανώτεροι υπάλληλοι Μέλη διοικητικών συμβουλίων

Περιπτώσεις που αφορούν απασχόληση μετά τη λήξη της υπηρεσίας στην ΕΕ

Περιπτώσεις που αφορούν εξωτερική δραστηριότητα

20 15 10 5
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Γράφημα 2.10 – Διαπιστώσαμε διαδικαστικές παραβάσεις σε 
έξι οργανισμούς 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (5) 

Οι οργανισμοί οφείλουν να ενισχύσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και δικλίδες τους 
αναφορικά με τα φαινόμενα «περιστρεφόμενης πόρτας», προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την πλήρη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες. Ειδικότερα, πρέπει: 

— να εκδίδουν επίσημες αποφάσεις εντός της ισχύουσας προθεσμίας· 

— να ζητούν τη γνώμη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης πριν εκδώσουν απόφαση 
για κάθε περίπτωση· 

— να δημοσιεύουν ετησίως κατάσταση με όλες τις υποθέσεις που έχουν αξιολογηθεί 
στο πλαίσιο του κινδύνου εκπροσώπησης ή υπεράσπισης συμφερόντων. 

Μόνο λίγοι οργανισμοί υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές 
απαιτήσεις, όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα πιθανής 
«περιστρεφόμενης πόρτας»  

2.40. Εννέα οργανισμοί είχαν θεσπίσει τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες, 
προκειμένου να καλύψουν την απουσία διατάξεων σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας που να 
ρυθμίζει τις δραστηριότητες των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους, όπως 
περιγράφονται στο πλαίσιο 2.6 (βλέπε πλαίσιο 2.8). 

Δεν δημοσιεύθηκε η 
κατάσταση των 

περιπτώσεων που 
αξιολογήθηκαν

Δεν ζητήθηκε η γνώμη
της επιτροπής ίσης 

εκπροσώπησης

Η απόφαση 
εκδόθηκε 

καθυστερημένα ή 
και καθόλου

Στην απόφαση δεν 
διευκρινίζονται οι 

λόγοι για τους 
επιβαλλόμενους 

περιορισμούς

ACER

EASA

EIOPA

ENISA

Ευρωπόλ

EUSPA
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Πλαίσιο 2.8 

Εννέα οργανισμοί (ΕΑΤ, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Ευρωπόλ, 
FRA και SRB) διαθέτουν ειδικές διατάξεις αναφερόμενες στον 
κίνδυνο φαινομένων «περιστρεφόμενης πόρτας» αναφορικά με τα 
μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους 

Οι εσωτερικοί κανόνες του EMA απαιτούν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
(τακτικά και αναπληρωματικά) να ενημερώνουν τον οργανισμό αμέσως για την πρόθεσή 
τους να αναλάβουν επαγγελματικές δραστηριότητες σε φαρμακευτικές εταιρείες. Από τη 
στιγμή που θα λάβει αυτή τη γνωστοποίηση, ο EMA οφείλει να αποκλείσει το 
εμπλεκόμενο πρόσωπο από την περαιτέρω συμμετοχή του στις δραστηριότητες του 
διοικητικού συμβουλίου. Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν επίσης για τα μέλη των 
επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εμπειρογνωμόνων του EMA. 

Το EIT διαθέτει κώδικα ορθής συμπεριφοράς, ο οποίος ρυθμίζει τις περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο 
κώδικας απαγορεύει στα μέλη να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση, αμειβόμενη ή μη, 
σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ερευνητικό κέντρο ή πανεπιστήμιο που συμμετέχει στις 
κοινότητες γνώσης και καινοτομίας ή που λαμβάνει επιχορηγήσεις από το EIT για μία 
διετία μετά την αποχώρησή τους από το συμβούλιο. 

2.41. Οι υπόλοιποι 31 οργανισμοί λαμβάνουν υπόψη μόνο τα δυνητικά φαινόμενα 
«περιστρεφόμενης πόρτας» που αφορούν τους νυν και τους πρώην υπαλλήλους τους. Ως εκ 
τούτου, μόνο ένα μικρό τμήμα των περιπτώσεων «περιστρεφόμενης πόρτας» που αφορούν 
μέλη διοικητικών συμβουλίων υποβάλλονται σε οποιοδήποτε είδος αξιολόγησης (βλέπε 
γράφημα 2.11). Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια πραγματική περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων ή τη δημιουργία σχετικής εντύπωσης, με πιθανό αποτέλεσμα: 

o να μην λαμβάνονται αποφάσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, αλλά υπέρ του 
συμφέροντος του μελλοντικού εργοδότη του εμπλεκόμενου μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου· 

o την εξασφάλιση αθέμιτων πλεονεκτημάτων υπέρ ορισμένων οντοτήτων του ιδιωτικού 
τομέα από την άποψη των εκ των έσω πληροφοριών ή των σχέσεων / της 
εκπροσώπησης συμφερόντων. 
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Γράφημα 2.11 – Λίγες είναι οι περιπτώσεις αξιολόγησης φαινομένων 
«περιστρεφόμενης πόρτας» που αφορούν μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων των οργανισμών 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών προερχόμενων από τους οργανισμούς. 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (6) 

Οι οργανισμοί οφείλουν να καθιερώσουν εσωτερικούς κανόνες για τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων τους, οι οποίοι να αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων 
γενικώς και τα φαινόμενα «περιστρεφόμενης πόρτας» συγκεκριμένα. 

2.42. Γενικώς, διαπιστώσαμε ότι οι οργανισμοί βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις 
υπεύθυνες δηλώσεις των εμπλεκόμενων υπαλλήλων τους για τον εντοπισμό πιθανών 
περιπτώσεων «περιστρεφόμενης πόρτας» και των σχετικών κινδύνων σύγκρουσης 
συμφερόντων. Οι περισσότεροι δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια, προκειμένου να 
διαπιστώνουν κατά πόσον οι νυν υπάλληλοί τους εκτελούν αδήλωτες εξωτερικές 
δραστηριότητες ή κατά πόσον πρώην υπάλληλοί τους έχουν αναλάβει νέες θέσεις χωρίς να 
ενημερώσουν τον οικείο οργανισμό. Ομοίως, δεν παρακολουθούν αν πρώην υπάλληλοί τους 
συμμορφώνονται με τυχόν περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί όσον αφορά τα νέα τους 
καθήκοντα. Ωστόσο, εντοπίσαμε τέσσερα παραδείγματα ορθών πρακτικών οργανισμών που 
έχουν καθιερώσει σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης (βλέπε πλαίσιο 2.9). 

Μέλη διοικητικών 
συμβουλίων

Ανώτεροι υπάλληλοι

Μέσος αριθμός 
θέσεων

Αριθμός 
αποχωρήσεων

Αριθμός 
περιπτώσεων που 

αξιολογήθηκαν

1 435 659 25

121 45 38
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Πλαίσιο 2.9 

Μόνο τέσσερις οργανισμοί (Υπηρεσία του BEREC, SRB, ΕΑΤ και 
ESMA) εφαρμόζουν διαδικασίες για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες που αφορούν το φαινόμενο της 
«περιστρεφόμενης πόρτας» 

Η Υπηρεσία του BEREC εφαρμόζει διαδικασίες για την εκτέλεση δειγματοληπτικών 
ελέγχων αναφορικά με τη συμμόρφωση πρώην υπαλλήλων της με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι έλεγχοι 
αυτοί εστιάζουν σε ανώτερους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους που είτε δεν είχαν 
καθόλου δικαίωμα να αναλάβουν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα είτε 
μπορούσαν να αναλάβουν νέα θέση αλλά υπό ορισμένους περιορισμούς. 

Το SRB διαθέτει διαδικασίες για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης σχετικά με πρώην 
υπαλλήλους που αποχώρησαν από αυτό την τελευταία διετία, μεταξύ άλλων και με τη 
βοήθεια δημόσια διαθέσιμων βάσεων δεδομένων. 

 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν (7) 

Οι οργανισμοί οφείλουν να παρακολουθούν ενεργά την επαγγελματική δραστηριότητα 
των ανώτερων υπαλλήλων τους (περιλαμβανομένων αυτών που έχουν αποχωρήσει από 
την υπηρεσία την τελευταία διετία), προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν τις 
αδήλωτες περιπτώσεις «περιστρεφόμενης πόρτας» και να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί. 
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Άλλες σχετικές με τους οργανισμούς 
δημοσιεύσεις του ΕΕΣ 
2.43. Πέραν των εκθέσεων ελέγχου που αφορούν ειδικά τους οργανισμούς, κατά τη 
διάρκεια του 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, το ΕΕΣ δημοσίευσε επίσης σειρά ειδικών 
εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες αναφέρονταν σε ορισμένους 
οργανισμούς. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζεται το περιεχόμενο πέντε επιλεγμένων εκθέσεων, 
ενώ ο πλήρης κατάλογος παρατίθεται στο γράφημα 2.12. 

Πίνακας 2.1 – Βασικά σημεία που καλύπτονταν από τις επιλεγμένες 
πρόσφατες ειδικές εκθέσεις μας σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ 

Ειδική έκθεση και 
σχετικός 

οργανισμός 
Βασικά θέματα της έκθεσης 

Ειδική 
έκθεση 06/2022 

«Δικαιώματα 
διανοητικής 
ιδιοκτησίας της ΕΕ - 
Η προστασία τους 
δεν είναι απόλυτη» 

EUIPO 

Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν σήματα της ΕΕ, 
σχέδια και υποδείγματα, και γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ 
προστατεύονταν επαρκώς εντός της ενιαίας αγοράς. 

Διαπιστώσαμε ότι, γενικώς, η προστασία ήταν ισχυρή, παρά τις 
όποιες νομοθετικές αδυναμίες. Η απουσία σαφούς μεθοδολογίας 
για τον καθορισμό των τελών της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα 
των τελών να δημιουργούν συσσώρευση πλεονασμάτων. Επίσης, 
διαπιστώσαμε αδυναμίες στη νομοθεσία σχετικά με το πλαίσιο 
διακυβέρνησης και λογοδοσίας του EUIPO. 

Εισηγηθήκαμε στην Επιτροπή να ολοκληρώσει και να 
επικαιροποιήσει τα ρυθμιστικά πλαίσια, να αξιολογήσει τις 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τη μεθοδολογία για τον καθορισμό 
του ύψους των τελών στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αντικτύπου, 
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του οργανισμού. 
Εισηγηθήκαμε επίσης στο EUIPO να βελτιώσει τα συστήματα 
χρηματοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης αναπτύσσοντας άρτια 
μεθοδολογία υπολογισμού των κατ’ αποκοπήν ποσών, 
αιτιολογώντας δεόντως το λειτουργικό κόστος των δημόσιων 
ενωσιακών βάσεων δεδομένων για τα σήματα και για τα σχέδια και 
υποδείγματα της ΕΕ και βελτιώνοντας τα συστήματα αξιολόγησης 
των έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_EL.pdf
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Ειδική έκθεση και 
σχετικός 

οργανισμός 
Βασικά θέματα της έκθεσης 

Ειδική 
έκθεση 05/2022 

«Η 
κυβερνοασφάλεια 
στα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ 
- Ο βαθμός 
ετοιμότητας 
συνολικά δεν είναι 
ανάλογος των 
απειλών» 

ENISA 

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων στα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οργανισμούς της ΕΕ (EUIBA) σημειώνει ραγδαία αύξηση. 
Δεδομένης της ισχυρής διασύνδεσης μεταξύ των EUIBA, οι 
αδυναμίες του ενός μπορεί να αφήσουν τα άλλα έκθετα σε απειλές 
κατά της ασφάλειας. Εξετάσαμε κατά πόσον τα EUIBA διαθέτουν 
επαρκείς ρυθμίσεις για την προστασία τους έναντι κυβερνοαπειλών.  

Διαπιστώσαμε ότι, συνολικά, το επίπεδο ετοιμότητας των EUIBA δεν 
είναι ανάλογο των απειλών, καθώς και ότι τα επίπεδα ωριμότητάς 
τους ως προς την κυβερνοασφάλεια διαφέρουν σημαντικά. 
Συνιστούμε στην Επιτροπή να βελτιώσει την ετοιμότητα των EUIBA 
προτείνοντας τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για την 
κυβερνοασφάλεια και την αύξηση των πόρων για την ομάδα 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (Computer 
Emergency Response Team, CERT-ΕΕ). Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
προωθήσει περαιτέρω συνεργίες μεταξύ των EUIBA, ενώ η CERT-ΕΕ 
και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια 
πρέπει να εστιάσουν τη στήριξή τους στα EUIBA με τα χαμηλότερα 
επίπεδα ωριμότητας. 

Ειδική 
έκθεση 04/2022 

«Επενδυτικά 
κεφάλαια: Οι 
δράσεις της ΕΕ δεν 
έχουν οδηγήσει 
ακόμη στη 
δημιουργία μιας 
πραγματικής 
ενιαίας αγοράς 
προς όφελος των 
επενδυτών» 

ESMA 

Τα επενδυτικά κεφάλαια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών, βοηθώντας τους επενδυτές να 
τοποθετούν τα κεφάλαιά τους κατά τρόπο αποδοτικό. Αξιολογήσαμε 
την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου, τις προσπάθειες της 
ΕΕ προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη και αποτελεσματική 
εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τις εργασίες της στους 
τομείς της προστασίας των επενδυτών και της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας. 

Διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις της ΕΕ είχαν μεν επιτρέψει τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων, ωστόσο 
δεν είχαν ακόμη αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεδομένου 
ότι οι δραστηριότητες με πραγματικά διασυνοριακή διάσταση και τα 
οφέλη για τους επενδυτές εξακολουθούσαν να είναι περιορισμένα. 
Οι προσπάθειες της ESMA για την προαγωγή της εποπτικής 
σύγκλισης είχαν ως αποτέλεσμα την ελαφρά βελτίωση της 
ποιότητας της εποπτείας και τη μείωση των αποκλίσεων. Εντούτοις, 
η ESMA δεν ήταν σε θέση να μετρήσει την εν λόγω πρόοδο και 
διέθετε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα 
επίπεδα της ασκούμενης στα κράτη μέλη εποπτείας ήταν 
ισοδύναμα. Οι εργασίες της έφεραν ωστόσο στο φως αδυναμίες 
στην ασκούμενη σε εθνικό επίπεδο εποπτεία, καθώς και ορισμένες 
αποκλίνουσες πρακτικές. Για την επίτευξη συνεπούς εποπτείας, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_EL.pdf
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Ειδική έκθεση και 
σχετικός 

οργανισμός 
Βασικά θέματα της έκθεσης 

βασιζόταν στην καλή θέληση των εθνικών εποπτικών αρχών και 
στην προθυμία του συμβουλίου εποπτών της. 

Ειδική 
έκθεση 19/2021 

«Υποστήριξη από 
την Ευρωπόλ της 
καταπολέμησης της 
παράνομης 
διακίνησης 
μεταναστών: 
πολύτιμη η 
βοήθεια, αλλά 
ανεπαρκείς η 
αξιοποίηση των 
πηγών δεδομένων 
και η μέτρηση των 
αποτελεσμάτων» 

Ευρωπόλ 

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
για την ΕΕ μείζονα ανθρωπιστική πρόκληση και πρόκληση για την 
ασφάλεια. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογήσαμε κατά πόσον η 
Ευρωπόλ είχε στηρίξει αποτελεσματικά τα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην 
οργανωμένη παράνομη διακίνηση μεταναστών.  

Διαπιστώσαμε ότι οι εταίροι της Ευρωπόλ εκτιμούν την υποστήριξη 
που τους παρέχει, ωστόσο αδυναμίες στη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων της δεν μας επέτρεψαν να αξιολογήσουμε πλήρως 
τον αντίκτυπό της. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η αξιοποίηση από την 
Ευρωπόλ των διαθέσιμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πηγών δεδομένων 
ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη. Εισηγηθήκαμε στην 
Ευρωπόλ να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, να 
ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους της, να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των επιδόσεων και την παρουσίαση 
στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητές της που αφορούν την 
παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς και να καταστήσει 
περισσότερο διαφανή τη διαδικασία που εφαρμόζει για την 
προτεραιοποίηση των υποθέσεων παράνομης διακίνησης 
μεταναστών που προέρχονται από τα κράτη μέλη. 

Ειδική 
έκθεση 08/2021 

«Όχι αρκετά 
αποτελεσματική η 
υποστήριξη της 
διαχείρισης των 
εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ 
από τον Frontex» 

Frontex 

Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον ο 
Frontex άσκησε κατά τρόπο αποτελεσματικό τις τέσσερις από τις έξι 
πρωταρχικές δραστηριότητές του, ώστε να συμβάλει στην εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και, 
συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη στην πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος. Εξετάσαμε ακόμη τον βαθμό 
ετοιμότητας του Frontex να εκπληρώσει τη νέα και διευρυμένη 
εντολή του που του ανατέθηκε το 2019. 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η στήριξη του Frontex προς τα 
κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν για την 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος δεν ήταν αρκούντως αποτελεσματική. 
Διαπιστώσαμε ακόμη ότι ο Frontex δεν είχε εκπληρώσει πλήρως την 
εντολή που του ανατέθηκε το 2016 και επισημάναμε αρκετούς 
κινδύνους που συνδέονται με την εντολή που του ανατέθηκε 
το 2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_EL.pdf
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Γράφημα 2.12 – Άλλες ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ που αναφέρονται στους 
οργανισμούς και δημοσιεύθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 

 

Τμήμα Ι
Βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων

Τομέας 3 
του ΠΔΠ

Τομέας 4 
του ΠΔΠ

Τομέας 5 
του ΠΔΠ

Αυτοχρηματο-
δοτούμενος

Τομέας 2 
του ΠΔΠ

Τομέας 1 
του ΠΔΠ

Ειδική έκθεση 16/2021:
Κοινή γεωργική πολιτική και 
κλίμα: οι εκπομπές γεωργικής 
προέλευσης παραμένουν 
αμείωτες, μολονότι το ήμισυ 
των δαπανών της ΕΕ για το 
κλίμα συνδέεται με τη γεωργία

ΕΟΠ

Ειδική έκθεση 12/2021:
Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: 
ασυνεπής η εφαρμογή της στις 
πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ 
για το περιβάλλον

ΕΟΠ

Ειδική έκθεση 20/2021:
Βιώσιμη χρήση των υδάτων στη 
γεωργία: πιθανότερο τα 
κονδύλια της ΚΓΠ να ευνοούν 
τη μεγαλύτερη παρά την 
αποδοτικότερη χρήση νερού

ΕΟΠ

Ειδική έκθεση 21/2021:
Χρηματοδότηση της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα και την 
κλιματική αλλαγή στα δάση της 
ΕΕ: θετικά, αν και 
περιορισμένα, αποτελέσματα

ΕΟΠ

Ειδική έκθεση 09/2022:
Κλιματικές δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ της 
περιόδου 2014-2020: στην 
πραγματικότητα χαμηλότερες 
από τις αναφερθείσες

ΕΟΠ

Τμήμα II
Επενδύσεις υπέρ 
της συνοχής, της 
ανάπτυξης και της 
κοινωνικής 
ένταξης

Ειδική έκθεση 05/2021:
Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων: παρά την αύξηση 
του αριθμού των σταθμών 
φόρτισης, η ανομοιογενής 
ανάπτυξή τους περιπλέκει τις 
μετακινήσεις εντός ΕΕ

CINEA

Ειδική έκθεση 25/2021:
Η στήριξη του ΕΚΤ για την 
καταπολέμηση της 
μακροχρόνιας ανεργίας: τα 
μέτρα χρήζουν καλύτερης 
στόχευσης, εξατομίκευσης και 
παρακολούθησης

EUROFOUND

Ειδική έκθεση 03/2022:
Τεχνολογία 5G στην ΕΕ: 
καθυστερήσεις στην ανάπτυξη 
των δικτύων και ανεπίλυτα 
ζητήματα ασφάλειας

Υπηρεσία του BEREC, ENISA



 75 

 

 

Τμήμα III
Εξωτερικές 
δράσεις, 
ασφάλεια και 
δικαιοσύνη

Τμήμα IV
Ρύθμιση των 
αγορών και 
ανταγωνιστική 
οικονομία

Eιδική έκθεση 01/2021:
Ο σχεδιασμός της εξυγίανσης στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης

Eιδική έκθεση 07/2021:
Διαστημικά προγράμματα Galileo
και Copernicus της ΕΕ: 
δρομολογήθηκαν οι υπηρεσίες, 
αλλά η αξιοποίησή τους 
χρειάζεται περαιτέρω ώθηση

Eιδική έκθεση 19/2021:
Υποστήριξη από την Ευρωπόλ της 
καταπολέμησης της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών: πολύτιμη 
η βοήθεια, αλλά ανεπαρκείς η 
αξιοποίηση των πηγών δεδομένων 
και η μέτρηση των αποτελεσμάτων

Ειδική έκθεση 04/2022:
Οι δράσεις της ΕΕ δεν έχουν 
οδηγήσει ακόμη στη δημιουργία 
μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς 
προς όφελος των επενδυτών

Ευρωπόλ

EUSPA

ESMA, EIOPA, ΕΑΤ

Τομέας 3 
του ΠΔΠ

Τομέας 4 
του ΠΔΠ

Τομέας 5 
του ΠΔΠ

Αυτοχρηματο-
δοτούμενος

Τομέας 2 
του ΠΔΠ

Τομέας 1 
του ΠΔΠ

Frontex
Ειδική έκθεση 17/2021:
Συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες 
για την επανεισδοχή μεταναστών: 
περιορισμένα τα αποτελέσματα 
των σχετικών δράσεων

ECDC
Ειδική έκθεση 13/2022:
Ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ 
στη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19:
περιορισμένη η εποπτεία των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 
και ασυντόνιστες οι δράσεις των 
κρατών μελών

SRB

Frontex
Eιδική έκθεση 08/2021:
Όχι αρκετά αποτελεσματική η 
υποστήριξη της διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από 
τον Frontex

Eιδική έκθεση 13/2021:
Οι προσπάθειες της ΕΕ για την 
καταπολέμηση του ξεπλύματος 
χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι 
κατακερματισμένες και η υλοποίηση 
της οικείας πολιτικής ανεπαρκής

ΕΑΤ

Eιδική έκθεση 06/2022:
Δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας της ΕΕ: η προστασία 
τους δεν είναι απόλυτη

EUIPO

Eιδική έκθεση 07/2022:
Μέσα διεθνοποίησης των ΜΜΕ: 
πολυάριθμες οι δράσεις στήριξης, 
όχι όμως πλήρως συνεκτικές και 
συντονισμένες

EISMEA

ENISA
Ειδική έκθεση 05/2022:
Η κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ: ο βαθμός 
ετοιμότητας συνολικά δεν είναι 
ανάλογος των απειλών

EUSPA

Eιδική έκθεση 15/2022:
Ο ορθός σχεδιασμός των μέτρων 
για τη διεύρυνση της συμμετοχής 
στο “Ορίζων 2020” δεν αρκεί: η 
επίτευξη βιώσιμης αλλαγής θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τις 
προσπάθειες των εθνικών αρχών

REA
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Πηγή: ΕΕΣ. 

  

Η ειδική έκθεση 10/2021, με τίτλο
Συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν 
πράξη

EIGEΤμήμα V
Χρηματοδότηση 
και διοίκηση 
της Ένωσης 

Τομέας 3 
του ΠΔΠ

Τομέας 4 
του ΠΔΠ

Τομέας 5 
του ΠΔΠ

Αυτοχρηματο-
δοτούμενος

Τομέας 2 
του ΠΔΠ

Τομέας 1 
του ΠΔΠ

Eιδική έκθεση 22/2021:
Βιώσιμη χρηματοδότηση: 
απαιτείται συνεπέστερη δράση 
της ΕΕ για να ανακατευθυνθεί η 
χρηματοδότηση προς βιώσιμες 
επενδύσεις

ESMA, EIOPA, ΕΑΤ

Eιδική έκθεση 11/2022:
Προστασία του προϋπολογισμού 
της ΕΕ: η καταχώριση σε «μαύρη 
λίστα» χρήζει καλύτερης 
εφαρμογής

REA
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Απάντηση του Δικτύου των 
Οργανισμών της ΕΕ 
1.25 

Το EUIPO υπογραμμίζει την απόφαση των νομοθετών η οποία επιβεβαιώθηκε 

κατά την τελευταία νομοθετική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με το άρθρο 176 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 14 Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

«η επιτροπή προϋπολογισμού απαλλάσσει τον εκτελεστικό διευθυντή ως προς 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Η εν λόγω απαλλαγή βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις εκθέσεις που εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το ΚΓΦΠ επιθυμεί να επισημάνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΚΓΦΠ είναι η 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή του Οργανισμού. Η εφαρμοστέα διάταξη 

παρατίθεται στο άρθρο 109 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2100/94 

της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. 

Το SRB θα ήθελε να επισημάνει ότι είναι επίσης ένας πλήρως 

αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός. Ο προϋπολογισμός και ο πίνακας 

προσωπικού του SRB εγκρίνονται από τη σύνοδο ολομέλειας κατόπιν πρότασης 

του προέδρου του σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

806/2014. 

 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 

Το EUAN αναγνωρίζει τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου, ιδίως στους τομείς της 

διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων, των διαδικασιών πρόσληψης και της 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα μέλη του EUAN δεσμεύονται να βελτιώνουν 

συνεχώς τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους. Το Δίκτυο επιθυμεί να τονίσει ότι 

οι παρατηρήσεις σχετικά με τις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφέρουν από 

οργανισμό σε οργανισμό και, ως εκ τούτου, το Δίκτυο θα ήθελε να παραπέμψει 
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στις επιμέρους απαντήσεις κάθε οργανισμού σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας 

και τις συναφείς παρατηρήσεις του κεφαλαίου 3. 

 

2.34, 2.35 

Το EUAN υποστηρίζει πλήρως τη σημασία που αποδίδεται στα ζητήματα της 

σύγκρουσης συμφερόντων και της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό 

τομέα. Ωστόσο, η νομική βάση είναι επί του παρόντος ανεπαρκής όσον αφορά 

τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Τα μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο και, 

εκτός εάν υπάρχουν σαφείς νομικές διατάξεις σχετικά με τον τρόπο πρόληψης 

και διαχείρισης των ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων και μεταπήδησης από 

τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, είναι δύσκολο για τους οργανισμούς και τα 

διοικητικά τους συμβούλια να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα, για 

παράδειγμα όσον αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την 

αποχώρηση από το διοικητικό συμβούλιο. Παρά ταύτα, τα μέλη του EUAN θα 

συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εντός του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου. 
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Κεφάλαιο 3  

Δήλωση διασφάλισης 

και άλλα αποτελέσματα ελέγχου για κάθε 

οργανισμό 
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3.1. Πληροφορίες προς υποστήριξη 
των δηλώσεων διασφάλισης 

Στοιχεία για τη θεμελίωση των γνωμών 

3.1.1. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ΔΠΕ) και 
τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των 
ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI (ISSAI). Οι αρμοδιότητές μας, όπως απορρέουν από 
τα εν λόγω πρότυπα, περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα της παρούσας έκθεσης υπό 
τον τίτλο «Αρμοδιότητες του ελεγκτή». Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις περί 
ανεξαρτησίας και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές υποχρεώσεις που υπέχουμε 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές. Θεωρούμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που 
συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη 
διακυβέρνηση 

3.1.2. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τους δημοσιονομικούς 
κανονισμούς των οργανισμών, η διοίκηση κάθε οργανισμού φέρει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών του βάσει των διεθνώς αποδεκτών 
λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και την 
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 υπεύθυνη να 
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τις επίσημες απαιτήσεις 
που τις διέπουν. Η διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού φέρει την τελική ευθύνη για τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. του. 

3.1.3. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του οργανισμού να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
Κατά περίπτωση, γνωστοποιεί τυχόν ζητήματα που αφορούν τη συνέχιση της δραστηριότητας 
και καταρτίζει τους λογαριασμούς του βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας, 
εκτός εάν σκοπεύει να προβεί στην εκκαθάριση της οντότητας ή σε παύση δραστηριοτήτων ή 
εάν δεν έχει άλλη ρεαλιστική επιλογή παρά να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
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3.1.4. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της 
διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονομικών εκθέσεων των οργανισμών. 

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

3.1.5. Δύο είναι οι στόχοι μας: Αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο 
σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς των οργανισμών όσο 
και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται. Αφετέρου, να παρέχουμε, βάσει των ελεγκτικών εργασιών μας, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή στις άλλες αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές 
δήλωση διασφάλισης τόσο σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών όσο 
και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να 
αποτελεί εγγύηση ότι στο πλαίσιο ενός ελέγχου εντοπίζονται πάντοτε όλες οι περιπτώσεις 
ουσιώδους ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης. Η ανακρίβεια και η μη συμμόρφωση μπορεί να 
οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, 
είτε από κοινού είτε εκάστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 
χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους λογαριασμούς. 

3.1.6. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από συνεργαζόμενες χώρες και αξιολογούμε τις διαδικασίες που 
ακολουθούν οι οργανισμοί για την είσπραξη τελών και άλλων εσόδων, εφόσον υπάρχουν. 

3.1.7. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού οι δαπάνες 
πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και γίνουν αποδεκτές. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις 
κατηγορίες πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για την 
αγορά περιουσιακών στοιχείων), εκτός των προπληρωμών, κατά τον χρόνο της εκτέλεσής 
τους. Εξετάζουμε τις προπληρωμές όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή 
χρήση τους και ο εκάστοτε οργανισμός αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την 
προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα. 

3.1.8. Σύμφωνα με τα ISA και τα ISSAI, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
την επαγγελματική επιφυλακτικότητά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

o Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους 
λογαριασμούς, καθώς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οφειλόμενων σε απάτη ή σε σφάλμα. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων και συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία 
ελέγχου επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση των γνωμών μας. Ο κίνδυνος μη 
εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας ή μη συμμόρφωσης οφειλόμενης σε απάτη είναι 
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υψηλότερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο μη εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας ή μη 
συμμόρφωσης λόγω σφάλματος, καθότι η απάτη μπορεί να συνίσταται σε αθέμιτη 
σύμπραξη, παραποίηση, εσκεμμένη παράλειψη, ψευδή δήλωση ή καταστρατήγηση 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. 

o Διαμορφώνουμε σφαιρική εικόνα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που 
αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου, προκειμένου να σχεδιάσουμε τις 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να 
διατυπώσουμε γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω συστήματος. 

o Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και τον 
εύλογο χαρακτήρα των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων στις 
οποίες προβαίνει η διοίκηση. 

o Εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ενδεδειγμένη ή μη χρήση από τη διοίκηση της 
λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας, και, αξιοποιώντας τα 
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συλλέξει, σχετικά με το κατά πόσον υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με γεγονότα ή περιστάσεις που ενδεχομένως θέτουν 
σοβαρά εν αμφιβόλω την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει τις δραστηριότητές 
του. Εάν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι η ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας, οφείλουμε στην έκθεση ελέγχου μας να επιστήσουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στους λογαριασμούς ή, εάν οι γνωστοποιήσεις αυτές δεν είναι 
επαρκείς, να διατυπώσουμε διαφοροποιημένη γνώμη. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης των ελεγκτών μας. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά 
γεγονότα να εμποδίσουν την ελεγχόμενη οντότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. 

o Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση και δομή και το συνολικό περιεχόμενο των 
λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσον 
οι λογαριασμοί αποτυπώνουν κατά τρόπο εύλογο τις πράξεις και τα γεγονότα στα οποία 
βασίζονται. 

o Συγκεντρώνουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σχετικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες των οργανισμών, προκειμένου να διατυπώσουμε γνώμη 
σχετικά με τους λογαριασμούς και τις πράξεις στις οποίες αυτοί βασίζονται. Είμαστε 
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και τη διενέργεια του ελέγχου και 
φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για την ελεγκτική γνώμη που διατυπώνουμε. 

o Κατά περίπτωση, λαμβάνουμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες των ανεξάρτητων 
εξωτερικών ελεγκτών επί των λογαριασμών των οργανισμών, όπως ορίζει το άρθρο 70, 
παράγραφος 6, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. 

Ενημερώνουμε τη διοίκηση σχετικά με την προβλεπόμενη εμβέλεια και το χρονοδιάγραμμα 
των ελεγκτικών εργασιών, καθώς και σχετικά με σημαντικές διαπιστώσεις του ελέγχου, 
περιλαμβανομένων τυχόν σημαντικών αδυναμιών του συστήματος εσωτερικών δικλίδων που 
εντοπίζουμε στο πλαίσιο αυτών των εργασιών μας. Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία 
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επικοινωνούμε με τους οργανισμούς, προσδιορίζουμε εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη 
σημασία στο πλαίσιο του ελέγχου των λογαριασμών της υπό εξέταση περιόδου, τα οποία και 
αναδεικνύουμε στα κύρια ζητήματα του ελέγχου. Τα ζητήματα αυτά περιγράφονται στην 
έκθεση ελέγχου μας, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή εάν, σε εξαιρετικά 
σπάνιες περιπτώσεις, κρίνουμε ότι ένα ζήτημα δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί στην έκθεσή 
μας, καθώς πιθανολογείται εύλογα ότι οι αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας γνωστοποίησης 
θα υπερκερούσαν τα οφέλη της για το δημόσιο συμφέρον. 
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 1 του ΠΔΠ – 

Ενιαία αγορά, καινοτομία και 
ψηφιακή οικονομία 
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3.2. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 

Εισαγωγή 

3.2.1. O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (εφεξής «ο ACER»), με έδρα στη Λιουμπλιάνα, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ο 
οποίος αργότερα τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Κύριο καθήκον του είναι να συνεπικουρεί τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές κατά την άσκηση, σε επίπεδο ΕΕ, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους. Με τον 
κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας («κανονισμός 
REMIT»27) ανατέθηκαν στον ACER πρόσθετες αρμοδιότητες όσον αφορά την παρακολούθηση 
της ευρωπαϊκής χονδρικής αγοράς ενέργειας. Στο γράφημα 3.2.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ACER28. 

                                                             
25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενεργείας. 

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/942 για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 

27 Κανονισμός (EE) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική 
αγορά ενέργειας. 

28 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ACER 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Γράφημα 3.2.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ACER 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ACER για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον ACER. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.2.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ACER. 

3.2.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ACER και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη 
σελίδα 397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

20

27

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

105

106

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 

3.2.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις29 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του30 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.2.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ACER για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
29 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

30 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

Έσοδα 

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

3.2.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

Πληρωμές 

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

3.2.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.2.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.2.9. Στην έκθεση ελέγχου μας για το οικονομικό έτος 201931, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι αρκετές από τις επιμέρους συμβάσεις που συνήφθησαν υπό τη σύμβαση-
πλαίσιο για την προμήθεια υπηρεσιών ΤΠ ήταν εν μέρει παράτυπες. Ως εκ τούτου, οι 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια βάσει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου 
μπορεί επίσης να είναι παράτυπες. Το 2021, οι σχετικές πληρωμές ανήλθαν σε 21 534 ευρώ. 

                                                             
31 Σημείο 7 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του ACER 

για το 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_EL.pdf
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.2.10. Μεταξύ 2019 και 2021, ο ACER αξιολόγησε τρεις περιπτώσεις δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο υπάλληλο που ανέλαβε αμειβόμενη 
εξωτερική δραστηριότητα ή καθήκοντα σε νέο εργοδότη. Στη μία περίπτωση, την οποία 
εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι, κατά παράβαση του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, ο ACER δεν έλαβε τη γνώμη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης, και εξέδωσε την 
απόφασή του μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η απόφαση προέβλεπε περιορισμούς που 
αποσκοπούσαν στον μετριασμό του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, επειδή 
εκδόθηκε με καθυστέρηση, δεν ήταν εκτελεστή, με αποτέλεσμα ο/η ενδιαφερόμενος/-η 
υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τα νέα του/της καθήκοντα χωρίς 
περιορισμούς. Στη συνέχεια, ο ACER παρότρυνε τον/την ενδιαφερόμενο/-η υπάλληλο να 
συμμορφωθεί με τους περιορισμούς που προβλέπονταν στην αρχική απόφαση, χωρίς 
εντούτοις να υπάρχει νομική βάση για το αίτημα αυτό. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.2.11. Διαπιστώσαμε ότι ο ACER είχε μεταφέρει περισσότερα από 6,6 εκατομμύρια 
ευρώ (29,9 %) από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2021 στο 2022. Από το ποσό 
αυτό, ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ (ή 54 % των επιχειρησιακών δαπανών), αφορούσε τις 
βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο του κανονισμού REMIT. Τα υψηλά 
ποσοστά μεταφορών στο επόμενο οικονομικό έτος αντιβαίνουν στην αρχή της ετήσιας 
διάρκειας του προϋπολογισμού και είναι ενδεικτικά διαρθρωτικών προβλημάτων στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.2.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2016 
Ο ACER δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί 
διαχωριζόμενες πιστώσεις, προκειμένου να αποτυπώνεται καλύτερα η 
πολυετής φύση των πράξεων. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Ο ACER υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με ανάθεση κατά προτεραιότητα, 
σε δύο παρτίδες, για μέγιστο ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα 
των συστημάτων ΤΠ και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, 
το 61,3 % των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2019 στο πλαίσιο 
της παρτίδας 1 της σύμβασης δεν καλυπτόταν από τον κατάλογο τιμών 
της. Ο ACER προέβη στη σύναψη απευθείας συμβάσεων για τα σχετικά 
στοιχεία χωρίς τη διοργάνωση ανταγωνιστικής διαδικασίας. Επομένως, 
οι σχετικές επιμέρους συμβάσεις είναι παράτυπες. 

Εν εξελίξει 

(έως τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου το 2025). 

2019 

Ο ACER δεν υπολόγισε ορθά τις βαθμολογίες αξιολόγησης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας προσλήψεων, γεγονός που οδήγησε στην 
αδικαιολόγητη επιλογή ενός υποψηφίου. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταδεικνύει την αδυναμία 
εφαρμογής αποτελεσματικών εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 

Εντοπίσαμε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ο ACER χρησιμοποιούσε 
προσωρινά απασχολούμενους για να αντισταθμίσει την έλλειψη 
προσωπικού. Με μία εξαίρεση, οι προσωρινά απασχολούμενοι που 
εργάζονταν στον ACER εκτελούσαν μακροχρόνια καθήκοντα. Ο ACER 
πρέπει να αναθέσει μόνιμα και τρέχοντα καθήκοντα στους δικούς του 
υπαλλήλους και όχι στους προσωρινά απασχολούμενους. 

Εκκρεμεί 

2019 

Ο ACER παρουσίαζε υψηλό ποσοστό μεταφορών στο επόμενο έτος, οι 
οποίες δικαιολογούνταν μόνον έως έναν βαθμό. Η κατάσταση αυτή 
καταδεικνύει την ύπαρξη διαρθρωτικού προβλήματος. Προκειμένου να 
διευθετήσει το ζήτημα αυτό, ο ACER πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω 
τους κύκλους σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. 

Εν εξελίξει 

2019 

Ο ACER δεν συμμορφώθηκε με την αρχή εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
αριθ. 12 του δικού του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων, σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να καταγράφει τις αποκλίσεις από τους κανόνες και τις 
διαδικασίες στο μητρώο εξαιρέσεων του. Το γεγονός αυτό υπονομεύει 
τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου του. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Οι εν λόγω αδυναμίες στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου αφορούσαν τη 
διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, δεν έθεσαν όμως υπό 
αμφισβήτηση τη νομιμότητα και την κανονικότητα των ελεγχθεισών 
διαδικασιών. 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Ενότητα περί λοιπών θεμάτων: Ο ACER δεν ενέκρινε εσωτερικούς 
κανόνες που να διασφαλίζουν τη συνέχεια των μεταβιβάσεων 
αρμοδιοτήτων σε περίπτωση αποχώρησης του μεταβιβάζοντος ή προς 
ον η μεταβίβαση διατάκτη. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του ACER 
3.2.9. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει την πληρωμή που πραγματοποιήθηκε βάσει της εν λόγω 
σύμβασης-πλαισίου. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 0,1% του συνόλου των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021. Ο Οργανισμός έχει ελαχιστοποιήσει τη χρήση των εκτός πίνακα 
τιμών στο μέτρο του δυνατού (μειώνοντας τη χρήση τους κάτω από το 10 % της αξίας κάθε 
επιμέρους σύμβασης), λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
του. 

3.2.10. Ο Οργανισμός αποδέχεται όλα τα στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται από το ΕΕΣ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάσταση αυτή για πρώτη 
φορά, ο Οργανισμός προσπάθησε να διασφαλίσει την επιβολή των κατάλληλων όρων και 
προϋποθέσεων. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν κατόρθωσε να το πράξει εγκαίρως και χρειάστηκε 
να ανακαλέσει την απόφαση. Ο Οργανισμός θεώρησε ότι η ανταλλαγή επιστολών με τον/την 
πρώην υπάλληλο αποτελούσε μια καλή λύση για την επισημοποίηση των συμβατικών του/της 
υποχρεώσεων μετά την ανάκληση της απόφασης, προστατεύοντας έτσι τον εαυτό του από 
τυχόν επιχειρησιακούς και νομικούς κινδύνους και κίνδυνο για τη φήμη του. Μετά την πείρα 
που απέκτησε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Οργανισμός δεσμεύεται να εφαρμόζει τη 
διαδικασία εγκαίρως και με ορθό τρόπο. 

3.2.11. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει το αυξημένο επίπεδο μεταφορών πιστώσεων. Το 2021 
ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο ο Οργανισμός προέβη στην είσπραξη τελών. Χωρίς καμία 
προηγούμενη εμπειρία στον εν λόγω τομέα, ο Οργανισμός υπήρξε επιφυλακτικός όσον 
αφορά τη διάθεση ιδίων πόρων μέσω σύμβασης και καθυστέρησε την έναρξη διάφορων 
επιχειρησιακών έργων τα οποία είχαν προγραμματιστεί να καλυφθούν από τα τέλη μέχρι την 
καταβολή της πρώτης δόσης των τελών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υψηλό 
επίπεδο μεταφορών πιστώσεων από τα ανοικτά υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος του έτους. 
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3.3. Οργανισμός για την υποστήριξη 
του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC) 

Εισαγωγή 

3.3.1. Ο Οργανισμός για την υποστήριξη του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (εφεξής «η Υπηρεσία του BEREC»), με έδρα στη Ρίγα, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 201832, ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33. Κύριο 
καθήκον της Υπηρεσίας του BEREC είναι να παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής και 
διοικητικής υποστήριξης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC). Υπό την 
καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και διαδίδει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές βέλτιστες πρακτικές, 
όπως κοινές προσεγγίσεις, μεθόδους ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή 
του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ. Στο γράφημα 3.3.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία του BEREC34. 

                                                             
32 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1971 για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 

για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του 
BEREC (Υπηρεσία του BEREC). 

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας. 

34 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της 
Υπηρεσίας του BEREC διατίθενται στον ιστότοπό της: www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Γράφημα 3.3.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την 
Υπηρεσία του BEREC 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας του BEREC για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία 
περί προσωπικού παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία του BEREC. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.3.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της Υπηρεσίας του BEREC. 

3.3.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της Υπηρεσίας του BEREC και των υπευθύνων για τη 
διακυβέρνηση και τις αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών 
και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η 
υπογραφή στη σελίδα 397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

8

10

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

43

45

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.3.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού για την υποστήριξη του Φορέα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία 
του BEREC), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις35 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της36 για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.3.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας του BEREC, για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα 
αποτελέσματα των πράξεών της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που 
ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά 
λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
35 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

36 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.3.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.3.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.3.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.3.9. Στην έκθεση ελέγχου μας για το οικονομικό έτος 201937, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι μια διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή νομικών υπηρεσιών ήταν 
παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια βάσει της 
εν λόγω σύμβασης-πλαισίου είναι παράτυπες. Το 2021, οι σχετικές πληρωμές ανήλθαν 
σε 4 444 ευρώ. 

                                                             
37 Σημείο 17 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της 

Υπηρεσίας του BEREC για το 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_EL.pdf
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.3.10. Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προσλήψεων που εξετάσαμε, η επιτροπή 
επιλογής δεν είχε καθορίσει πριν από την εξέταση των αιτήσεων τον τρόπο με τον οποίο θα 
απονέμονταν οι βαθμοί για καθένα από τα κριτήρια επιλογής. Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον 
οποίο καθορίστηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων δεν ήταν επαρκώς διαφανής. 

Ο/Η πρόεδρος της επιτροπής επιλογής είχε δηλώσει επαγγελματική σύγκρουση συμφερόντων 
σε σχέση με δύο υποψήφιους/-ες που εργάζονταν υπό την εποπτεία του/της. Ωστόσο, στην 
τελική έκθεση αξιολόγησης δεν περιγραφόταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτή η 
σύγκρουση συμφερόντων. 

Οι εντοπισθείσες αδυναμίες υπονόμευσαν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
των υποψηφίων στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων, κάτι που μπορεί να εκθέσει την 
Υπηρεσία του BEREC σε κίνδυνο προσβολής της φήμης της και σε νομικούς κινδύνους. 

3.3.11. Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ, την 
οποία υποβάλαμε σε έλεγχο, η Υπηρεσία του BEREC ζήτησε προσφορά από ανάδοχο χωρίς να 
προσδιορίσει εκ των προτέρων τις προς παροχή υπηρεσίες. Η προσέγγιση αυτή υπονομεύει 
την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία των πράξεων. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία του BEREC δεν διενήργησε εξακριβώσεις προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι τιμές που ίσχυαν για τις επιμέρους συμβάσεις αντιστοιχούσαν στις τιμές και τις 
εκπτώσεις που καθορίζονταν στην υποκείμενη σύμβαση-πλαίσιο. Η απουσία εκ των προτέρων 
εξακριβώσεων των τιμών αποτελεί αδυναμία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
της Υπηρεσίας του BEREC. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.3.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Η Υπηρεσία του BEREC υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με μια εταιρεία για 
την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Το προσωπικό 
(προσωρινά απασχολούμενοι) προσλαμβανόταν μέσω συμβάσεων με 
εξουσιοδοτημένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Ωστόσο, η 
χρήση τέτοιου είδους συμβάσεων για την παροχή εργατικού δυναμικού 
δεν συνάδει με τους κοινωνικούς και εργασιακούς κανόνες της ΕΕ και 
εκθέτει την Υπηρεσία του BEREC σε νομικούς κινδύνους και σε 
κινδύνους προσβολής της φήμης της. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Η Υπηρεσία του BEREC ολοκλήρωσε διαδικασία σύναψης σύμβασης και 
υπέγραψε σύμβαση χωρίς να προβεί στην αξιολόγηση όλων των 
υποβληθεισών προσφορών. Μία προσφορά δεν καταχωρίστηκε κατά 
ορθό τρόπο και η Υπηρεσία δεν την αξιολόγησε. Η έκθεση αξιολόγησης 
της εν λόγω διαδικασίας δεν διευκρίνιζε τον τρόπο με τον οποίο η 
Υπηρεσία του BEREC κατέληξε στο συμπέρασμα σχετικά με τη 
συμμόρφωση ή μη των προσφορών με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η 
διαδικασία σύναψης σύμβασης διεξήχθη από ένα μόνο άτομο. Παρόλο 
που το εν λόγω άτομο είχε δηλώσει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

ολόκληρη η διαδικασία διεκπεραιώθηκε από αυτό και μόνο. Για τους 
λόγους αυτούς, θεωρούμε τη σύμβαση παράτυπη. 
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Απάντηση της Υπηρεσίας του BEREC 
3.3.9. Η Υπηρεσία του BEREC προέβη σε βελτιώσεις όσον αφορά τη διαδικασία που εφαρμόζει 
για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών του 
παρελθόντος. 

3.3.10. Η Υπηρεσία του BEREC λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και θα προβεί στην κατάρτιση 
νέων εσωτερικών υποδειγμάτων για τις διαδικασίες επιλογής με σκοπό τη βελτίωση της 
διαδικασίας. 

Η Υπηρεσία του BEREC επισημαίνει ότι, παρά την εφαρμογή των μέτρων μετριασμού που 
επιβλήθηκαν από τον διευθυντή για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέτρα 
αυτά δεν τεκμηριώθηκαν δεόντως. 

Η Υπηρεσία του BEREC ενέκρινε εσωτερικούς κανόνες όσον αφορά την τεκμηρίωση της 
συμμόρφωσης με την απόφαση της ΑΣΣΑ για την αποφυγή των εντοπισθέντων κινδύνων στο 
μέλλον. 

3.3.11. Η Υπηρεσία του BEREC αποδέχεται την παρατήρηση και θα προβεί σε βελτιώσεις όσον 
αφορά την τεκμηρίωση όλων των σταδίων της διαδικασίας που οδηγούν στην έγκριση της 
δήλωσης εργασίας. 

Η Υπηρεσία του BEREC θα προβεί σε μεταβολές όσον αφορά την εσωτερική της διαδικασία και 
θα συμπεριλάβει κατάλληλη τεκμηρίωση των ελέγχων όλων των τιμών στη διαδικασία έγκρισης 
μελλοντικών επιμέρους συμβάσεων. 
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3.4. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας (EASA) 

Εισαγωγή 

3.4.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (εφεξής 
«ο EASA»), με έδρα στην Κολωνία, διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/113938 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, με τον οποίο 
καταργήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/200839. Στον EASA έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα 
ρυθμιστικού και εκτελεστικού χαρακτήρα καθήκοντα στον τομέα της ασφάλειας της 
αεροπορίας. Στο γράφημα 3.4.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν τον EASA40. 

Γράφημα 3.4.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EASA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EASA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EASA. 

                                                             
38 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής 

αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική 
Ασφάλεια. 

39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας. 

40 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EASA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.emsa.europa.eu. 

257

258

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

744

729

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.4.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EASA. 

3.4.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EASA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη 
σελίδα 397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.4.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις41 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του42 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
41 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

42 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.4.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EASA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.4.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.4.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.4.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.4.9. Μεταξύ του 2019 και του 2021, ο EASA αξιολόγησε δύο περιπτώσεις δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο/-η υπάλληλο που ανέλαβε νέα θέση σε 
άλλον εργοδότη. Κατά παράβαση του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
το οποίο απαιτεί τη δημοσίευση κατάστασης των υποθέσεων που αξιολογούνται στο πλαίσιο 
του κινδύνου υπεράσπισης ή εκπροσώπησης συμφερόντων, ο EASA παρέλειψε να το κάνει 
στην υπόθεση που εξετάσαμε. Στην ίδια υπόθεση, κατά παράβαση άλλης διάταξης του 
άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο EASA δεν ζήτησε τη γνώμη της 
επιτροπής ίσης εκπροσώπησης. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.4.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2016 
Ο EASA έχει συσσωρεύσει πλεόνασμα ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ 

από δραστηριότητες που χρηματοδότησε η βιομηχανία τα προηγούμενα 
χρόνια, κάτι που δεν προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του. 

Εν εξελίξει 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου του EASA) 

2018 

Ο EASA δέσμευσε τα απαραίτητα κεφάλαια για μια συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης μετά 

την ανανέωση της συμφωνίας. H δέσμευση πόρων πρέπει να έχει 
καταχωριστεί πριν από την ανάληψη της σχετικής νομικής δέσμευσης, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του EASA 
3.4.9. Ο EASA έχει αξιολογήσει διεξοδικά τη συγκεκριμένη περίπτωση που επισημαίνεται εδώ, 
καθώς και κάθε άλλο αίτημα για επαγγελματική/συμβουλευτική δραστηριότητα που 
αναφέρθηκε από το πρώην μέλος του προσωπικού, λόγω του κινδύνου πραγματικής ή πιθανής 
(συμπεριλαμβανομένης της εικαζόμενης) σύγκρουσης με τα συμφέροντα του EASA. Όπου 
χρειάζεται, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού και έχουν επιβληθεί οι 
σχετικοί περιορισμοί. 
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3.5. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 

Εισαγωγή 

3.5.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής «η EΑΤ»), με έδρα στο Παρίσι, ιδρύθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43. Η 
ΕΑΤ συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών υψηλής 
ποιότητας στον τραπεζικό τομέα, παρακολουθεί την εφαρμογή της τραπεζικής νομοθεσίας 
της ΕΕ από τις εθνικές αρχές και λαμβάνει αποφάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Στο γράφημα 3.5.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ΕΑΤ44. 

Γράφημα 3.5.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ΕΑΤ 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΑΤ για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από την ΕΑΤ. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.5.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της ΕΑΤ. 

                                                             
43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών). 

44 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της ΕΑΤ 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.eba.europa.eu. 

54

54

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

217

222

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της ΕΑΤ και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη 
σελίδα 397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.5.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις45 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού46 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.5.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της ΕΑΤ για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 

                                                             
45 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

46 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.5.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.5.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.5.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.5.9. Η ΕΑΤ ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το τραπεζικό χρέος 
και τις κεφαλαιαγορές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες που χρειαζόταν δεν 
μπορούσαν να παρασχεθούν παρά από δύο συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Ως εκ 
τούτου, κίνησε δύο χωριστές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για τη σύναψη συμβάσεων 
αξίας 100 000 ευρώ και 43 800 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το σημείο 11.1, στοιχείο β), περιπτώσεις ii) και iii), 
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του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΕΑΤ δεν 
ακολούθησε όλα τα αναγκαία στάδια της διαδικασίας που προβλέπεται στο σημείο 16 του 
παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως η αποστολή πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και η εκπόνηση της συγγραφής υποχρεώσεων. 

3.5.10. Εντοπίσαμε αδυναμίες στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου με αντίκτυπο στις 
διαδικασίες προσλήψεων. Σε μία διαδικασία, δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η ΕΑΤ είχε καθορίσει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που έπρεπε να συγκεντρώσουν οι 
υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επικρατέστερων 
υποψηφίων ήδη πριν από την εξέταση των αιτήσεών τους. Υπονομεύθηκαν έτσι οι αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

Στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας, η επιτροπή επιλογής είχε συγκροτηθεί μέσω σειράς 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και όχι με μία και μόνη απόφαση διορισμού. Ως αποτέλεσμα, δεν 
υπήρχε πλήρης διαδρομή ελέγχου για όλους τους διορισμούς. Μετά τον έλεγχο, η ΕΑΤ 
παρέσχε τεκμηρίωση για να αποδείξει ότι είχε τροποποιήσει τις διαδικασίες της. 

3.5.11. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου εποπτών, μέλος του 
συμβουλίου που έχει σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις ή 
να ψηφίζει επί του συγκεκριμένου θέματος. Ωστόσο, εάν κανείς δεν προβάλει αντιρρήσεις, το 
εν λόγω μέλος μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την 
ανεξαρτησία του συμβουλίου εποπτών, τουλάχιστον φαινομενικά. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.5.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 



 112 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 

Η ΕΑΤ δεν προέβη, ούτε σχεδίαζε να προβεί, στην προσαρμογή των 
βασιζόμενων σε εκτιμήσεις συνταξιοδοτικών εισφορών βάσει του 
πραγματικού ύψους αυτών. Οι εισφορές των εθνικών αρμόδιων αρχών 
(ΕΑΑ) δεν προσαρμόστηκαν ώστε να αντιστοιχούν στο πραγματικό ύψος 
των εισφορών. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Ο προϋπολογισμός της ΕΑΤ χρηματοδοτείται από τις ΕΑΑ και από την ΕΕ. 
Ο ιδρυτικός κανονισμός της ΕΑΤ καθορίζει το ποσοστό των εισφορών 
από τις ΕΑΑ στο 60 % και από την ΕΕ στο 40 %. Ωστόσο, η πραγματική 
αναλογία αποκλίνει ελαφρώς λόγω των εισφορών των ΕΑΑ των χωρών 
της ΕΖΕΣ. Σε περίπτωση πλεονάσματος του προϋπολογισμού για το 
έτος N-2, η ΕΑΤ το ανακατανέμει στο έτος Ν σύμφωνα με την 
αναλογία 60/40 και όχι βάσει της πραγματικής αναλογίας του έτους N-2. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 
Το 2020, η ΕΑΤ υπέγραψε με μια τράπεζα βραχυπρόθεσμη τραπεζική 
συμφωνία. Υποεκτίμησε σε μεγάλο βαθμό την αξία της σύμβασης και, 
συνεπεία αυτού, χρησιμοποίησε εσφαλμένο είδος διαδικασίας σύναψης 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

σύμβασης. Ο αρνητικός τόκος που καταβλήθηκε για το διάστημα από 
τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2020 ανήλθε σε 38 430 ευρώ. 

2020 

Στην περίπτωση μιας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η τεκμηρίωση 
που δικαιολογούσε τη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 
να έχει προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και η 
διαδρομή ελέγχου, ήταν ανεπαρκείς. Η αξία της σύμβασης ανερχόταν σε 
31 000 ευρώ. 

ά.α. 

2020 

Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο αντικαταστάτης ενός 
υπαλλήλου που μετείχε στην επιτροπή αποσφράγισης δεν είχε διοριστεί 
επίσημα από τον διατάκτη. Επιπλέον, το μη διορισμένο μέλος υπέγραψε 
τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποσφράγιση 
των προσφορών. 

ά.α. 

2020 

Η ΕΑΤ δεν εφάρμοσε το επιτόκιο που προβλέπεται από τον 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ στις πληρωμές των εισφορών για 
το 2020 που καταβλήθηκαν με καθυστέρηση από τις ΕΑΑ ορισμένων 
κρατών μελών και χωρών της ΕΖΕΣ. Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων 
για το 2020 ανέρχεται σε 25 103 ευρώ. Σε συνέχεια του ελέγχου μας και 
κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΑΤ αποφάσισε 
να εφαρμόσει τους τόκους υπερημερίας από το 2021. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Η ΕΑΤ δεν έχει προβεί επίσημα στην επικαιροποίηση του σχεδίου 
επιχειρησιακής συνέχειας από το 2017. Πριν από τη μεταφορά της 
έδρας της από το Λονδίνο στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2019, είχε 
καταρτιστεί προσχέδιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, αυτό δεν είχε εγκριθεί 
επίσημα ούτε είχε επικαιροποιηθεί από την ανώτερη διοίκηση της ΕΑΤ. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της ΕΑΤ 
3.5.9 Η ΕΑΤ αποδέχεται το σφάλμα της, καθώς δεν ακολούθησε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας που προβλέπονται στο σημείο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού, όταν οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν αποκλειστικά από έναν και μόνο οικονομικό φορέα. 
Μετά την παραλαβή της εν λόγω προκαταρκτικής παρατήρησης από το ΕΕΣ, η ΕΑΤ 
συμπλήρωσε τις εσωτερικές της διαδικασίες και ακολούθησε όλα τα αναγκαία στάδια της 
διαδικασίας για τα εν λόγω είδη διαδικασιών. 
 

3.5.10. Η ΕΑΤ δεσμεύεται να διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
σε όλες τις διαδικασίες επιλογής, μεταξύ άλλων μέσω των εξής ενεργειών: του συστηματικού 
καθορισμού της απαιτούμενης βαθμολογίας και του κατώτατου ορίου για την συμπερίληψη 
των υποψηφίων στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων ήδη πριν από την εξέταση 
των αιτήσεών τους· της πρόσκλησης εξωτερικών μελών για συμμετοχή στις επιτροπές του, 
ιδίως όσον αφορά την κάλυψη διοικητικών θέσεων. 

Μετά τον έλεγχο, η ΕΑΤ ενίσχυσε περαιτέρω τις εσωτερικές της διαδικασίες και πλέον 
επισημοποιεί συστηματικά τις αποφάσεις διορισμού σε ενιαίο έγγραφο (παρά το γεγονός ότι 
στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιούνταν για την επιτάχυνση της διαδικασίας τα 
ηλεκτρονικά μηνύματα), γεγονός που θα διευκολύνει επίσης τον έλεγχο. 
 
3.5.11. Το συμβούλιο εποπτών ενέκρινε, στη συνεδρίασή του της 21ης Ιουνίου 2022, 
τροποποίηση του εσωτερικού του κανονισμού, καθώς και του εσωτερικού κανονισμού του 
συμβουλίου διοίκησης και των εντολών των μόνιμων επιτροπών εξυγίανσης (ResCo) και 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με την οποία μέλος που έχει δηλώσει 
σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απουσιάζει τόσο από την ίδια τη 
συζήτηση όσο και από την ψηφοφορία. 
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3.6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) 

Εισαγωγή 

3.6.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (εφεξής «ο ΕCHA»), με έδρα στο 
Ελσίνκι, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου47. Τα κύρια καθήκοντά του είναι να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ουσιών στην εσωτερική αγορά, και ταυτοχρόνως να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία. Επίσης, ο ECHA προάγει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για την εκτίμηση 
των κινδύνων που συνδέονται με τις ουσίες. Στο γράφημα 3.6.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ECHA48. 

Γράφημα 3.6.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ECHA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ECHA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον ECHA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.6.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
                                                             
47 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 

και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. 

48 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ECHA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.echa.europa.eu. 

128

129

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

572

575

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ECHA. 

3.6.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ECHA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.6.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕCHA), 
οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις49 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού50 για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

                                                             
49 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

50 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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3.6.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ECHA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.6.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.6.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.6.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 

Η επαλήθευση των ποσοτήτων που δηλώνουν οι επιχειρήσεις αποτελεί 
ευθύνη των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, και ο ECHA 
δεν διαθέτει εξουσίες επιβολής. Η ικανότητα του ECHA να εκπληρώνει 
την εντολή του εξαρτάται από τις εθνικές αρχές. Αυτό υπονομεύει την 
αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού REACH, καθώς και την 
ακρίβεια του υπολογισμού των τελών. 

Ολοκληρώθηκε 

2018 

Ο ECHA αναμένει τα τέλη και οι επιβαρύνσεις να μειωθούν σημαντικά 
από το 2019 και εξής. Επομένως, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος τα σχετικά 
σταθερά επίπεδα δαπανών και τα πολύ λιγότερο προβλέψιμα έσοδα να 
έχουν αρνητικές συνέπειες στις δραστηριότητες του ECHA και στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Ο ECHA, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, 
πρέπει να ξεκινήσει συζητήσεις για την εξεύρεση ενός νέου βιώσιμου 
χρηματοδοτικού μοντέλου. 

Ολοκληρώθηκε 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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Απάντηση του ECHA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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3.7. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 

Εισαγωγή 

3.7.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής «η 
EIOPA»), με έδρα στη Φρανκφούρτη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51. Καθήκον της είναι να συμβάλλει στην 
καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και πρακτικών υψηλής ποιότητας, 
να συνεισφέρει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της EE, καθώς και 
να προωθεί και να διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων 
αρχών, να παρακολουθεί και να εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της 
και να ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και των συνταξιούχων. Στο γράφημα 3.7.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν την EIOPA52. 

Γράφημα 3.7.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ΕΙΟΡΑ 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΙΟΡΑ για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την ΕΙΟΡΑ. 

                                                             
51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). 

52 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της EIOPA 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

166

187

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.7.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της ΕΙΟΡΑ. 

3.7.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της ΕΙΟΡΑ και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.7.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις53 
και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού54 για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
53 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

54 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.7.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της ΕΙΟΡΑ για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.7.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.7.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.7.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.7.9. Η σύμβαση μίσθωσης των εγκαταστάσεων της EIOPA προβλέπει ότι, για την 
πραγματοποίηση αλλαγών στο ακίνητο ή για την εγκατάσταση σε αυτό πρόσθετου 
εξοπλισμού, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή του ιδιοκτήτη. Επίσης, προβλέπει ότι οι 
σχετικές εργασίες μπορούν να εκτελούνται μόνον από αναδόχους που ορίζει ο ιδιοκτήτης. Ως 
αποτέλεσμα αυτών των συμβατικών περιορισμών, η EIOPA ανέθεσε την εκτέλεση εργασιών 
ανακαίνισης απευθείας στους αναδόχους που όρισε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, χωρίς να 
εφαρμόσει την αρμόζουσα διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης. Αυτό αντιβαίνει στα 
άρθρα 164, 167 και 170 του δημοσιονομικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αφορά 
η εν λόγω συμβατική ρήτρα ήταν παράτυπα (το 2021 καταβλήθηκαν 288 125 ευρώ, εκ των 
οποίων 89 240 ευρώ αφορούσαν αναλήψεις υποχρεώσεων του 2020). 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.7.10. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων της EIOPA σε 
σχέση με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. 

α) Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου εποπτών, μέλος του 
συμβουλίου που έχει σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να συμμετέχει στις 
συζητήσεις ή να ψηφίζει επί του συγκεκριμένου θέματος. Ωστόσο, εάν κανείς δεν 
προβάλει αντιρρήσεις, το εν λόγω μέλος μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση. 
Αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία του συμβουλίου εποπτών, 
τουλάχιστον φαινομενικά. 

β) Τον Ιούλιο του 2020 το συμβούλιο διοίκησης της EIOPA ενέκρινε πολιτική για την 
ανεξαρτησία και τη λήψη αποφάσεων, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων για τα μέλη του συμβουλίου εποπτών, τους παρατηρητές, τα μέλη 
των ομάδων και άλλα πρόσωπα που διαδραματίζουν ρόλο στην EIOPA, χωρίς να 
είναι υπάλληλοί της. Ωστόσο, την ευθύνη για την έγκριση πρακτικών ρυθμίσεων 
για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων φέρει το συμβούλιο εποπτών 
και όχι το συμβούλιο διοίκησης. 

γ) Το συμβούλιο διοίκησης ορίζει δύο αξιολογητές για την κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του προέδρου και του 
εκτελεστικού διευθυντή. Οι αξιολογητές διατηρούν τον ρόλο αυτό ακόμη και αν 
ενδέχεται να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων, όπως, παραδείγματος χάριν, 
όταν o αξιολογητής είναι υπάλληλος εθνικής αρμόδιας αρχής στην οποία η EIOPA 
εξετάζει το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μέτρο βάσει των άρθρων 16-19 του 
κανονισμού για την EIOPA (όπως για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης). Το 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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γεγονός αυτό μπορεί να πλήξει την ανεξαρτησία τόσο του πρώτου όσο και του 
δεύτερου αξιολογητή, σε αντίθεση με την απαίτηση του άρθρου 42, 
παράγραφος 1, του κανονισμού για την EIOPA. 

3.7.11. Μεταξύ 2019 και 2021, η ΕΙΟΡΑ αξιολόγησε μία περίπτωση δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο υπάλληλο που ανέλαβε νέα θέση σε άλλον 
εργοδότη. Κατά παράβαση του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η ΕΙΟΡΑ 
δεν ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης, όπως ορίζει το άρθρο 2 του 
παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Αντιθέτως, ζήτησε τη γνώμη ενός 
εσωτερικά συσταθέντος οργάνου, της συμβουλευτικής επιτροπής για τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, στο οποίο συμμετέχουν ο υπεύθυνος δεοντολογίας της EIOPA (υπάλληλος 
διοριζόμενος από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή), ένα μέλος του συμβουλίου 
εποπτών και ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία της αξιολόγησης των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στις οποίες 
εμπλέκονται ανώτεροι υπάλληλοι. Ωστόσο, το όργανο αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
επιτροπή ίσης εκπροσώπησης που ορίζει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.7.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει να εργάζονται υπό τους ίδιους 
όρους με τους υπαλλήλους της ΕΙΟΡΑ. Η ΕΙΟΡΑ πρέπει να αναλύσει τους 
όρους εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων της και να 
διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και εθνική εργατική 
νομοθεσία. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Στα έγγραφα του προϋπολογισμού για το 2019 δεν περιγράφεται 
λεπτομερώς ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των εθνικών 
αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της 
ΕΖΕΣ. Η ΕΙΟΡΑ ουδέποτε προέβη, ούτε σχεδίαζε να προβεί, στην 
προσαρμογή των βασιζόμενων σε εκτιμήσεις συνταξιοδοτικών 
εισφορών βάσει του πραγματικού ύψους αυτών. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Ο προϋπολογισμός της EIOPA χρηματοδοτείται από τις ΕΑΑ και από την 
ίδια την ΕΕ. Ο ιδρυτικός κανονισμός της καθορίζει το ποσοστό των 
εισφορών από τις ΕΑΑ στο 60 % και από την ΕΕ στο 40 %. Ωστόσο, η 
πραγματική αναλογία αποκλίνει ελαφρώς λόγω των εισφορών των ΕΑΑ 
των χωρών της ΕΖΕΣ. Σε περίπτωση πλεονάσματος του προϋπολογισμού 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

για το έτος N-2, η EIOPA το ανακατανέμει στο έτος Ν σύμφωνα με την 
αναλογία 60/40 και όχι βάσει της πραγματικής αναλογίας του έτους N-2. 

2020 

Τον Μάιο του 2020, η EIOPA υπέγραψε σύμβαση για την παροχή 
επιμορφωτικών μαθημάτων με φυσική παρουσία. Τον Αύγουστο του 
2020, υπέγραψε τροποποίηση της σύμβασης, προκειμένου να 
συμπεριλάβει την παροχή διαδικτυακών επιμορφωτικών προγραμμάτων 
σε υψηλότερες τιμές (επέκταση του αντικειμένου). Ως εκ τούτου, οι 
σχετικές πληρωμές, ύψους 3 850 ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν 
το 2020 (και ύψους 11 700 που πραγματοποιήθηκαν το 2021) είναι 
παράτυπες. Κατόπιν του ελέγχου μας το 2021, η EIOPA κατήγγειλε την 
υπ’ αριθ. 1 τροποποίηση και δρομολόγησε νέα διαδικασία. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Η EIOPA δεν επέβαλε τους τόκους υπερημερίας που προβλέπονται από 
τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ στις πληρωμές των εισφορών για 
το 2020 που καταβλήθηκαν με καθυστέρηση από τις ΕΑΑ ορισμένων 
κρατών μελών και χωρών της ΕΖΕΣ. Κατόπιν διαβούλευσης με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η EIOPA αποφάσισε να επιβάλει τους τόκους 
υπερημερίας και ενημέρωσε σχετικά τις ΕΑΑ. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Η EIOPA δεν διαθέτει σύστημα προληπτικών και κατασταλτικών 
δικλίδων ώστε να επαληθεύει κατά πόσον το ποσό των προς απόδοση 
εξόδων που δήλωσαν οι εθνικές αρχές για τους αποσπασμένους 
εθνικούς εμπειρογνώμονες αντιστοιχεί με τα συμφωνηθέντα. Ως 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

αποτέλεσμα, το προς απόδοση ποσό των εξόδων για τους 
αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες μπορεί να υπολογίζεται 
βάσει ανακριβών εξόδων ή μεταγενέστερες μεταβολές στα εν λόγω 
έξοδα να μην εντοπίζονται και να μην λαμβάνονται υπόψη. 
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Απάντηση της ΕΙΟΡΑ 
3.7.9. 

Για λόγους ασφάλειας και για επιχειρησιακούς λόγους, η ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης 

υποχρεώνει τον Οργανισμό να χρησιμοποιεί εταιρείες στις οποίες ο ιδιοκτήτης αναθέτει την 

εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Η παράβλεψη αυτής της ρήτρας θα συνεπαγόταν παραβίαση 

των συμβατικών υποχρεώσεων της EIOPA. Σε συνέχεια της παρατήρησης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, η EIOPA, σε περίπτωση που προκύψουν ανάλογες περιστάσεις στο μέλλον, θα 

λαμβάνει μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις βάσει του δημοσιονομικού 

κανονισμού δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που 

επιβάλλονται από τη σύμβαση μίσθωσης. Επιπλέον, κατά τη δρομολόγηση διαδικασίας για τη 

σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης (η ισχύουσα σύμβαση λήγει το 2028), ο Οργανισμός θα 

επιδιώξει να αποφύγει παρόμοια πρόκληση σύγκρουσης των υποχρεώσεων βάσει του 

δημοσιονομικού κανονισμού με τις νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη σύμβαση 

μίσθωσης. 

 

3.7.10. 

a) Η EIOPA επισημαίνει ότι ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου εποπτών 

εφαρμόζει ήδη το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού 1094/2010 και 

συμμορφώνεται αυστηρά προς τις απαιτήσεις της. Παρ’ όλα αυτά, η EIOPA 

συνεργάζεται στενά με την ESMA και την EBA για την αντιμετώπιση της 

ανησυχίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη συμμετοχή μέλους με 

συγκρουόμενα συμφέροντα σε συνεδρίαση στην οποία συζητείται το επίμαχο 

θέμα και λαμβάνει χώρα ψηφοφορία επ’ αυτού. 

b) Μολονότι η EIOPA φρονεί ότι η διάταξη του άρθρου 42 παράγραφος 4 του 

κανονισμού της EIOPA σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις έχει κατ’ ουσίαν ήδη 

εφαρμοστεί μέσω του ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου 

εποπτών, η EIOPA αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια δικαίου όλων των διατάξεων του 

εσωτερικού κανονισμού και των πρακτικών ρυθμίσεών της πρέπει να 

διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, η EIOPA, σύμφωνα με την 

παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα δρομολογήσει τη διαδικασία 
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έγκρισης της σχετικής πολιτικής του διοικητικού συμβουλίου από το συμβούλιο 

εποπτών. 

c) Η EIOPA επισημαίνει ότι η πρακτική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου (EIOPA-MB-12/018) σχετικά με την αξιολόγηση του 

προέδρου και του εκτελεστικού διευθυντή συνάδει με την κρίση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Προκειμένου να επισημοποιήσει την τρέχουσα πρακτική της, η 

EIOPA δέχεται να συμπεριλάβει σχετική ρητή διάταξη. 

3.7.11. 

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της EIOPA (EIOPA-MB-20-006-Rev1, άρθρο 3 

παράγραφος 7)), για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων 

αξιολογητών, η συσταθείσα συμβουλευτική επιτροπή για τη σύγκρουση συμφερόντων 

(ACCI) –αποτελούμενη από τον υπεύθυνο δεοντολογίας της EIOPA (μέλος του 

προσωπικού που ορίζεται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή), ένα μέλος του 

συμβουλίου εποπτών της EIOPA και ένα μέλος του συμβουλίου διοίκησης της EIOPA– 

είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των θεμάτων δεοντολογίας που αφορούν τον 

πρόεδρο (εκτελώντας επίσης χρέη επιτροπής ίσης εκπροσώπησης σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Στο πλαίσιο αυτό, η ACCI 

κλήθηκε να αξιολογήσει την επίμαχη υπόθεση. Η ACCI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων και κάλεσε το συμβούλιο εποπτών της EIOPA να 

λάβει σχετική απόφαση. Ως εκ τούτου, το συμβούλιο εποπτών της EIOPA ενέκρινε τη 

δραστηριότητα με την απόφασή του της 11ης Νοεμβρίου 2021, την οποία ακολούθως 

κοινοποίησε στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η EIOPA προτίθεται να συμβουλεύεται τόσο την ACCI όσο και τη 

Μεικτή Επιτροπή για ανάλογα θέματα στο μέλλον. 
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3.8. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 

Εισαγωγή 

3.8.1. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (εφεξής «το ΕΙΤ»), με έδρα 
στη Βουδαπέστη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/819 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου56. Το ΕΙΤ 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, 
ενισχύοντας την καινοτομία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει 
επιχορηγήσεις σε «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας» (εφεξής «ΚΓΚ»), οι οποίες συνδέουν 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τον επιχειρηματικό κόσμο μεταξύ τους, με 
σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Το 2021 οι επιχορηγήσεις 
προς ΚΓΚ ανήλθαν σε 350 εκατομμύρια ευρώ (έναντι 568 εκατομμυρίων το 2020), ποσό που 
αντιστοιχεί στο 98 % των συνολικών δαπανών του ΕΙΤ (έναντι 99 % το 2020). 
Στο γράφημα 3.8.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ΕΙΤ57. 

                                                             
55 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας. 

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/819 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας. 

57 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ΕΙΤ 
διατίθενται στον ιστότοπό του: https://eit.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Γράφημα 3.8.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ΕΙΤ 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΙΤ για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από το ΕΙΤ. 

Ο προϋπολογισμός μειώθηκε λόγω του σημαντικά χαμηλότερου ύψους των επιχορηγήσεων 
που χορηγήθηκαν σε ΚΓΚ και εκτελέστηκαν το 2021, εξαιτίας της μετάβασης από την 
προηγούμενη στη νέα περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.8.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EIT. 

3.8.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ΕΙΤ και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

560

407

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

66

64

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.8.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις58 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού59 για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.8.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EIT απεικονίζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα 
αποτελέσματα των πράξεών του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων του 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 και οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά 
λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
58 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

59 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 



 134 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 

 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.8.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.8.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.8.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.8.9. Στις περιπτώσεις δύο πληρωμών που υποβάλαμε σε έλεγχο, το ΕΙΤ είχε εγκρίνει τις 
σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού μετά την υπογραφή των 
συμβάσεων, κάτι που αντιβαίνει στο άρθρο 73, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού 
κανονισμού-πλαισίου. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.8.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 Οι ΚΓΚ δεν χρησιμοποίησαν το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που 
τους χορήγησε το ΕΙΤ. ά.α. 

2017 
Το EIT δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπό του και 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων, αλλά συνήθως όχι στον 
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO). 

Ολοκληρώθηκε 

2016/2019 
Η αύξηση του προϋπολογισμού του EIT και ο διαρκώς μεγαλύτερος 
αριθμός των υπό επίβλεψη ΚΓΚ δεν συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση 
του αριθμού των θέσεων. 

Εκκρεμεί 

Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου του ΕΙΤ 
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Απάντηση του EIT 

3.8.9. 

Το EIT λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου. 

Αρχής γενομένης από τον κύκλο επιχορηγήσεων του 2023, το EIT θα χρησιμοποιεί τα 
καθιερωμένα εργαλεία ΤΠ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων (eGrants), όπου το σύστημα διαθέτει κατάλληλους 
ενσωματωμένους εσωτερικούς ελέγχους για την πρόληψη παρόμοιων σφαλμάτων. 

Η σχετική τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας του EIT για χρηματοπιστωτικά κυκλώματα 
θα ενημερωθεί, για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές. 
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3.9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 

Εισαγωγή 

3.9.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο EMSA»), με έδρα 
στη Λισαβόνα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60. Αποστολή του EMSA είναι η διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. Επίσης, παρέχει 
τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, και παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Στο γράφημα 3.9.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν τον EMSA61. 

Γράφημα 3.9.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EMSA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EΜSA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EΜSA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.9.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
                                                             
60 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την 

ασφάλεια στη θάλασσα. 

61 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EMSA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.emsa.europa.eu. 

119

125

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

267

273

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EMSA. 

3.9.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EMSA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.9.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα (EΜSA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις62 και 
τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του63 για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
62 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

63 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 



 139 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.9.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EΜSA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.9.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.9.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για 
το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.9.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.9.9. Το 2021, ο EMSA τροποποίησε 14 επιμέρους συμβάσεις για την παροχή 
υπηρεσιών βάσει του άρθρου 172, παράγραφος 3, στοιχείο δ), του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Το συνολικό αρχικό ύψος αυτών των συμβάσεων ήταν 8,9 εκατομμύρια ευρώ 
και το συνολικό τροποποιημένο ύψος 15,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των τροποποιήσεων 
ανήλθε, ως εκ τούτου, σε 6,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 76 % του 
αρχικού ύψους των συμβάσεων. 

Το άρθρο 172, παράγραφος 3, στοιχείο δ), του δημοσιονομικού κανονισμού επιτρέπει την 
τροποποίηση των συμβάσεων, όταν αυτή δεν επηρεάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της αρχικής 
διαδικασίας και δεν υπερβαίνει το 10 % του αρχικού ύψους της σύμβασης, εκτός εάν η εν 
λόγω μεταβολή του ύψους απορρέει από την αυστηρή εφαρμογή των εγγράφων της 
σύμβασης ή των συμβατικών διατάξεων. Ο EMSA χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη περίπτωση 
ως νομική βάση για τις εν λόγω 14 τροποποιήσεις. 

Οι εν λόγω συμβάσεις (περιλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων προμήθειας) δεν ορίζουν 
ρητά ότι το ύψος μπορεί να αυξηθεί. Ως εκ τούτου, μια αύξηση του ύψους της σύμβασης δεν 
μπορεί να απορρέει από «την αυστηρή εφαρμογή των εγγράφων της σύμβασης ή των 
συμβατικών διατάξεων». Οι εν λόγω 14 τροποποιήσεις αύξησαν το αρχικό ύψος των 
συμβάσεων σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10 % και, για τον λόγο αυτό, δεν ήταν σύμφωνες 
με το άρθρο 172, παράγραφος 3, στοιχείο δ), του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Ωστόσο, τα ποσά που καταβλήθηκαν το 2021 (5,4 εκατομμύρια ευρώ) βασίζονταν στην 
εφαρμογή μοναδιαίων τιμών οριζόμενων στις αντίστοιχες συμβάσεις-πλαίσιο, οι οποίες ήταν 
χαμηλότερες από το ανώτατο όριο που προβλέπει η αρχική σύμβαση-πλαίσιο. Δεδομένου ότι 
κάθε σύμβαση-πλαίσιο είχε συναφθεί με έναν και μόνο οικονομικό φορέα, οι 
προαναφερόμενες τροποποιήσεις δεν μετέβαλαν την οικονομική ισορροπία προς όφελος του 
αντισυμβαλλομένου και δεν επέφεραν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Συνεπώς, οι σχετικές 
πληρωμές παρέμειναν ανεπηρέαστες. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.9.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ ορίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός προκαθορισμένης προθεσμίας 30 ημερών. 
Το 2020, ο EMSA αθέτησε την υποχρέωση αυτή στο 11 % των 
περιπτώσεων. Παρόμοιες ή και μεγαλύτερες καθυστερήσεις είχαμε 
παρατηρήσει για τα έτη 2019, 2018, 2017 και 2016. Μολονότι έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες για τη μείωση των καθυστερήσεων αυτών, η 
εν λόγω επαναλαμβανόμενη αδυναμία εκθέτει τον EMSA σε οικονομικό 
κίνδυνο, καθώς και σε κίνδυνο προσβολής της φήμης του. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Το 2020, ο EMSA κατέβαλε αποζημίωση εγκατάστασης και ημερήσια 
αποζημίωση σε όλους τους έκτακτους υπαλλήλους που προσέλαβε 
αμέσως μετά το πέρας της απόσπασής τους. O EMSA δεν προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον οι 
υπάλληλοι δικαιούνταν τις εν λόγω αποζημιώσεις. Αυτό συνιστά 
αδυναμία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 
Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων προς πέντε υπαλλήλους του EMSA σε 
θέσεις διοικητικών στελεχών τούς παρέχουν εξουσίες ίδιες ακριβώς με 
αυτές του εκτελεστικού διευθυντή, για το σύνολο των θέσεων του 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

προϋπολογισμού. Επίσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του EMSA 
υπέγραψε απόφαση διορισμού ασκούντων καθήκοντα εκτελεστικού 
διευθυντή και ασκούντων καθήκοντα αρμόδιας για τους διορισμούς 
αρχής με απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας άδειάς του, εκχωρώντας εξ ολοκλήρου τις εν λόγω 
αρμοδιότητες για την περίοδο αυτή. 
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Απάντηση του EMSA 
3.9.9. Ο EMSA σημειώνει την παρατήρηση του ΕΕΣ και έχει λάβει μέτρα για την ανάλογη 
τροποποίηση της μελλοντικής συγγραφής υποχρεώσεων και των υποδειγμάτων συμβάσεων. 
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3.10. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια 
(ENISA) 

Εισαγωγή 

3.10.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (εφεξής «ο 
ENISA»), με έδρα στην Αθήνα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου64. Κύρια αποστολή του ENISA είναι η επίτευξη υψηλού 
κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων με την ενεργό 
στήριξη των κρατών μελών, των θεσμικών και λοιπών οργάνων, των υπηρεσιών και των 
οργανισμών της Ένωσης για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας, καθώς και ενεργώντας ως 
σημείο αναφοράς για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη στην Ένωση. Αρχικά, ο ENISA ιδρύθηκε ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 460/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου65. Στο γράφημα 3.10.1 παρουσιάζονται 
τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ENISA66. 

                                                             
64 Κανονισμός (EE) 2019/881 σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. 

65 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. 

66 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ENISA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.enisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Γράφημα 3.10.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ENISA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ENISA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον ENISA. 

Η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων το 2021 οφείλεται στην επιτυχία του ENISA να 
καλύψει πολλές θέσεις που είχαν παραμείνει κενές επί μακρόν. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.10.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ENISA. 

3.10.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ENISA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

26

29

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

87

106

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021
2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.10.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (ENISΑ), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις67 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του68 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.10.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EΝΙSA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
67 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

68 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.10.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.10.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.10.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.10.9. Ο ENISA αναθέτει συστηματικά συμβάσεις χαμηλής αξίας χωρίς έγκριση και 
υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάθεσης από τον διατάκτη, πρακτική που δεν συνάδει με 
τις διατάξεις των σημείων 30.3-30.4 του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3.10.10. Προκειμένου να αποφασίζει αν θα αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την 
παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή θα την παρέχει εσωτερικά, ο ENISA έχει αναπτύξει 
και χρησιμοποιεί μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ωστόσο, ο σχεδιασμός της 
μεθοδολογίας αυτής έχει αδυναμίες, οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύσουν την 
αντικειμενικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και εκθέτει τον ENISA σε οικονομικούς 
κινδύνους. 

3.10.11. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, το άρθρο 167 
του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτεί σαφή διάκριση μεταξύ των κριτηρίων επιλογής και 
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ανάθεσης. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συνδέονται αυστηρά με την αξιολόγηση των 
προσφερόντων και τα κριτήρια ανάθεσης με την αξιολόγηση των προσφορών. Διαπιστώσαμε 
ότι, στις περιπτώσεις δύο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ο ENISA χρησιμοποίησε ως 
κριτήριο ανάθεσης την τεχνική ικανότητα της εταιρείας, η οποία σχετίζεται σαφώς με την 
αξιολόγηση του προσφέροντος και όχι της προσφοράς. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη των 
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου και εκθέτει τον ENISA 
τόσο σε κινδύνους για τη φήμη του όσο και σε νομικούς κινδύνους. 

3.10.12. Μεταξύ 2019 και 2021, ο ENISA αξιολόγησε τρεις περιπτώσεις δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο υπάλληλο που ανέλαβε νέα θέση σε άλλον 
εργοδότη. Στη μία περίπτωση, την οποία εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι, κατά παράβαση του 
άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο ENISA δεν ζήτησε τη γνώμη της 
επιτροπής ίσης εκπροσώπησης. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.10.13. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Ο ENISA δεν διέθετε πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, βάσει της οποίας 
θα εντοπίζονταν τα ευαίσθητα καθήκοντα, θα εξασφαλιζόταν η διαρκής 
ενημέρωση του σχετικού καταλόγου και θα ορίζονταν τα κατάλληλα 
μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με κατεστημένα 
συμφέροντα. Αυτό δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων 
ελέγχου του ENISA. Ο ENISA πρέπει να εγκρίνει και να εφαρμόσει 
πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Το 2019, ο ENISA αύξησε σημαντικά τον αριθμό των προσωρινά 
απασχολούμενων (29 % του συνολικού εργατικού δυναμικού) σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η 
εξάρτησή του από προσωρινά απασχολούμενους σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς των δραστηριοτήτων του. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Η σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ του ENISA και της εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης δεν προσδιορίζει τους βασικούς όρους 
απασχόλησης, προκειμένου να δικαιολογείται η κατηγορία στην οποία 
προσλαμβάνεται ο προσωρινά απασχολούμενος. Ακόμη, οι προσωρινά 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

απασχολούμενοι δεν δικαιούνται τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους 
υπαλλήλους του ENISA. 

2020 

Ένας υπάλληλος ενέκρινε αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού, καθώς και πληρωμές, χωρίς να υφίσταται έγκυρη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 
12 Φεβρουαρίου. Μολονότι το ύψος των πληρωμών δεν υπερβαίνει το 
όριο σημαντικότητας που έχει οριστεί για τον εν λόγω έλεγχο, καθώς 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,6 % του συνόλου των πιστώσεων πληρωμών 
το 2020, το ζήτημα είναι εκ φύσεως σημαντικό. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 
Ο ENISA δεν ενέκρινε εσωτερικούς κανόνες που να διασφαλίζουν τη 
συνέχεια των μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων σε περίπτωση αποχώρησης 
του μεταβιβάζοντος ή προς ον η μεταβίβαση διατάκτη. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Το ΕΕΣ διαπίστωσε σειρά αδυναμιών στις διαδικασίες μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του ENISA. Σε μία περίπτωση, υπάλληλοι ενέκριναν 
πράξεις βάσει μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που είχε λήξει πολλούς μήνες 
νωρίτερα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι έπρεπε να αποδεχθούν τις 
προς αυτούς μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων υπογράφοντάς τες. Ωστόσο, το 
στάδιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώθηκε μετά από 
περισσότερους από δέκα μήνες. Τέλος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
ασυνέπειας όσον αφορά μία περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και των 
παραμέτρων της στο σύστημα ΤΠ. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του ENISA 
3.10.9. Ο ENISA συμφωνεί και επικροτεί την παρατήρηση αυτή του ελέγχου και έχει ήδη 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3.10.10. Ο ENISA συμφωνεί και επικροτεί την παρατήρηση αυτή του ελέγχου και έχει ήδη 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3.10.11. Ο ENISA συμφωνεί και επικροτεί την παρατήρηση αυτή του ελέγχου και έχει ήδη 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3.10.12 Μολονότι η μεικτή επιτροπή έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο και, ως εκ τούτου, αυτή 
η εντοπισθείσα αδυναμία δεν επηρέασε τη λήψη αποφάσεων, ο ENISA συμφωνεί και 
επικροτεί την παρατήρηση του ελέγχου. Συνεπώς, ο ENISA θα συγκροτήσει επισήμως μεικτή 
επιτροπή για τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 
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3.11. Οργανισμός Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 

Εισαγωγή 

3.11.1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο ERA»), με 
έδρα στη Λιλ και τη Βαλανσιέν, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/200469 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε 
το 2016 από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου70. Σκοπός του ERA είναι να αυξήσει το επίπεδο διαλειτουργικότητας και 
ασφάλειας των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων. O ERA είναι επίσης η αρχή της ΕΕ 
που είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων στον συγκεκριμένο 
τομέα. Στο γράφημα 3.11.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον 
ERA71. 

Γράφημα 3.11.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ERA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ERA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από τον ERA. 

                                                             
69 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Σιδηροδρόμων. 

70 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/796 σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

71 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ERA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.era.europa.eu. 

37

40

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

177

188

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.11.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ERA. 

3.11.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ERA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.11.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ERA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις72 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του73 για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) 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). 

                                                             
72 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

73 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.11.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ERA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.11.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.11.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.11.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2013 
Ο ERA εδρεύει στη Λιλ και τη Βαλανσιέν. Είναι πιθανή η μείωση των 
δαπανών εφόσον όλες οι δραστηριότητες συγκεντρωθούν σε έναν τόπο 
εγκατάστασης. 

ά.α. 

2018 

Το 2019 ο ERA θα αρχίσει να εισπράττει τέλη και επιβαρύνσεις για 
εργασίες πιστοποίησης. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ο ERA πρέπει να καθιερώσει αποτελεσματικές 
δικλίδες, προκειμένου να ελέγχει το καθεστώς των αιτούντων ως ΜΜΕ. 

Εν εξελίξει 

2019 

Ο ERA δεν έλεγξε τα ποσά που χρέωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης, για την παροχή διαφόρων 
υπηρεσιών ΤΠ, γεγονός ενδεικτικό αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες 
ελέγχου του. 

Ολοκληρώθηκε 
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Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 

 

Απάντηση του ERA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

3.12. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ESMA) 

Εισαγωγή 

3.12.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών (εφεξής «η ESMA»), με έδρα στο 
Παρίσι, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου74. Αποστολή της είναι να ενισχύει την προστασία των επενδυτών και να 
προάγει τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η 
ESMA επιτυγχάνει την αποστολή και τους στόχους της μέσω τεσσάρων δραστηριοτήτων: με 
την αξιολόγηση των κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, με την ολοκλήρωση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές της ΕΕ, με την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και με την άμεση εποπτεία 
συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. Στο γράφημα 3.12.1 παρουσιάζονται τα 
βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ESMA75. 

Γράφημα 3.12.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ESMA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της ESMA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την ESMA. 

                                                             
74 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών). 

75 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της ESMA 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.esma.europa.eu. 

60

69

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

250

308

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.12.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της ESMA. 

3.12.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της ESMA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.12.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), 
οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις76 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της77 για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
76 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

77 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.12.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της ESMA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.12.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.12.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.12.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.12.9. Στο πλαίσιο διαδικασίας προμήθειας υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας 
45 000 ευρώ, διαπιστώσαμε ότι η ESMA είχε κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
την προβλεπόμενη δημοσιότητα, κατά παράβαση των διατάξεων του σημείου 3.1 του 
παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, για λόγους που σχετίζονται με τη φύση των 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων της ESMA, κάθε απόκλιση από τις 
καθιερωμένες διαδικασίες και διεργασίες πρέπει να αιτιολογείται και να εγκρίνεται σε 
κεντρικά καταχωρισμένη έκθεση εξαιρέσεων πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. Ωστόσο, αυτό 
δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά μετά τον έλεγχό μας. 

3.12.10. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και δικλίδων της ESMA 
σε σχέση με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. 

α) Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου εποπτών, μέλος του 
συμβουλίου που έχει σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να συμμετέχει στις 
συζητήσεις ή να ψηφίζει επί του συγκεκριμένου θέματος. Ωστόσο, το μέλος αυτό 
μπορεί να παρίσταται στη συνεδρίαση, εκτός εάν η πλειοψηφία των μελών 
ψηφίσει τον αποκλεισμό του. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την ανεξαρτησία του 
συμβουλίου, τουλάχιστον φαινομενικά. 

β) Oι κανόνες της ESMA σχετικά με την αξιολόγηση του προέδρου και του 
εκτελεστικού διευθυντή δεν προβλέπουν ρητά ότι μέλος του συμβουλίου εποπτών 
που εκπροσωπεί ΕΑΑ, η οποία υπόκειται ή ενδέχεται να υπαχθεί στις διαδικασίες 
των άρθρων 16-19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (όπως για παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ), δεν μπορεί να ενεργεί ως αξιολογητής ή δευτεροβάθμιος 
αξιολογητής του προέδρου ή του εκτελεστικού διευθυντή. Αυτό μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ανεξαρτησία του αξιολογητή και του αξιολογούμενου. 
Διαπιστώσαμε ότι, σε προηγούμενα έτη, είχε ανακύψει κίνδυνος σύγκρουσης 
συμφερόντων στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας και η ESMA καθυστέρησε να 
λάβει μέτρα για τον μετριασμό του. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η ESMA δεν 
παρακολουθούσε ενεργά τις δυνητικές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 
αξιολογώντας, παραδείγματος χάριν, κατά πόσον παλαιότερες αποφάσεις 
αναφερόμενες σε κάποια ΕΑΑ θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.12.11. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα από τα τέλη που επιβάλλονται 
στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών μπορούν να οδηγήσουν σε ετήσιες 
διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις δραστηριοτήτων. Η ESMA πρέπει να 
βρει ένα μέσο για την αποφυγή αυτής της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης. 

Εκκρεμεί 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου της ESMA) 

2019 
Η ESMA ουδέποτε προέβη, ούτε σχεδίαζε να προβεί, στην προσαρμογή 
των εκτιμήσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών για τις συνταξιοδοτικές 
εισφορές για το έτος Ν βάσει των πραγματικών στοιχείων. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Οι πληροφορίες για τον υπολογισμό των τελών από τα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών υποβλήθηκαν σε περιορισμένη μόνο 
επισκόπηση από ανεξάρτητους ελεγκτές. Η ESMA δημοσίευσε έγγραφο 
διαβούλευσης, στο οποίο προτείνεται να απλουστευθεί η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών των 
αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Αρμόδια για την αναθεώρηση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ρυθμίζουν τα τέλη για τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα αρχεία 

Εκκρεμεί 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου της ESMA) 
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Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 

 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

καταγραφής συναλλαγών είναι η Επιτροπή. Η ESMA επανέλαβε ότι η 
αναθεώρηση αυτή είναι αναγκαία. 

2020 

Ο κανονισμός για τους ΟΑΠΙ τούς παρέχει επίσης την ευχέρεια να 
παρακάμψουν τον μηχανισμό χρέωσης τελών. Οι ΟΑΠΙ μπορούν επίσης 
ενδεχομένως να αποφύγουν την καταβολή τελών με τη μεταφορά 
εσόδων σε συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες εκτός της ΕΕ. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να κινήσει τις 
νομοθετικές τροποποιήσεις του κανονισμού. Η ESMA δημοσίευσε 
έγγραφο διαβούλευσης και υπέβαλε υπόμνημα με τεχνικές συμβουλές 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού. 

Εκκρεμεί 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου της ESMA) 

2020 

Εντοπίσαμε αδύναμες εσωτερικές δικλίδες ελέγχου όσον αφορά την 
παρακολούθηση του χρόνου που χρεώνεται στην ESMA κατ’ εκτέλεση 
σύμβασης βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα («time and means») στο 
πλαίσιο σύμβασης-πλαισίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ 
(έλεγχος του αριθμού των ημερών απασχόλησης εκτός εγκαταστάσεων). 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Η ESMA υπέγραψε «βασική συμφωνία υπηρεσιών δεδομένων». Η 
μέγιστη αξία της σύμβασης δεν προσδιοριζόταν ρητώς, επειδή 
χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα του παρόχου. Επιπλέον, η σύμβαση 
υπεγράφη από διατάκτη ο οποίος ήταν εξουσιοδοτημένος να 
υπογράφει νομικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν έπρεπε να υπερβαίνουν το 
ήμισυ του ποσού αυτού. Μετά τον έλεγχο, η ESMA έλαβε διορθωτικά 

Ολοκληρώθηκε 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

μέτρα για τη διευθέτηση του προβλήματος (ήτοι, ο εκτελεστικός 
διευθυντής προσυπέγραψε τη σύμβαση). 

2020 

Η ESMA δεν εφάρμοσε το επιτόκιο που προβλέπεται στις 
καθυστερημένες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από ορισμένους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ο διατάκτης δεν 
βεβαίωσε τα εισπρακτέα ποσά ούτε έλαβε επίσημη απόφαση 
παραίτησης από την είσπραξη των τόκων υπερημερίας. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της ESMA 
3.12.9. Η παράλειψη της εκ των προτέρων δημοσιοποίησης δικαιολογείται από το ειδικό πεδίο 
εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης. Η εξαίρεση αυτή τεκμηριώθηκε δεόντως εκ των υστέρων 
(τέλη 2021) και εγκρίθηκε κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Επιπλέον, η ESMA έλαβε ήδη όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 
καταστάσεων στο μέλλον. 

3.12.10. Η ESMA δεσμεύεται πλήρως να τηρεί τα αυστηρότερα δεοντολογικά πρότυπα σχετικά 
με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό της. 

a) Οι ισχύοντες κανόνες της ESMA σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων συνάδουν 
πλήρως με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού της ESMA, το οποίο καλεί τα 
μέλη που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων να «μη συμμετέχουν 
στις συζητήσεις και στην ψηφοφορία» που αφορούν μέτρα για τα οποία τα μέλη του 
συμβουλίου ενδέχεται να τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

Η πρακτική που ήδη εφαρμόζει η ESMA προβλέπει ότι τα μέλη του συμβουλίου (και το 
αρμόδιο προσωπικό), ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός της διευθυντής που ενδέχεται να 
τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν συμμετέχουν στην (εικονική) 
αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου. 

Το συμβούλιο εποπτών της ESMA τροποποίησε την πολιτική του στις 7 Ιουλίου, 
προκειμένου να απαιτείται ρητά από τα μέλη που τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων να αποχωρούν από την αίθουσα συνεδριάσεων σύμφωνα με την 
ισχύουσα πρακτική. 

b) Η ESMA λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ESMA 
φρονεί ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε 
μετριαστεί πλήρως, δεδομένου ότι ο αξιολογητής δεν συνέβαλε στην τελική 
αξιολόγηση. 

Για όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο της ESMA από μέλη του 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες ενεργούν ως αξιολογητές, τα 
μέλη του συμβουλίου εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις οικείες δηλώσεις 
καθηκόντων κατά την εφαρμογή της πολιτικής περί σύγκρουσης συμφερόντων 
προσώπων που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των μελών του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής τους να αναφέρουν τυχόν ad hoc συγκρούσεις 
συμφερόντων που προκύπτουν. Δεσμεύονται επίσης από τα συμφέροντα που 
αναφέρονται στις οικείες ετήσιες δηλώσεις και από τις συγκρούσεις συμφερόντων που 
ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη συζήτηση θεμάτων ή τη λήψη αποφάσεων σε 
δεδομένη συνεδρίαση του συμβουλίου, πρόσκληση ή γραπτή διαδικασία. 

Η ESMA δεν έχει καμία αντίρρηση προκειμένου στην οικεία διαδικασία αξιολόγησης να 
εισαχθεί ρητή διαπαραπομπή στην πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, η 
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ESMA έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή πρόσθετη δικλίδα συλλέγοντας ad hoc βεβαιώσεις 
περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
που εξελέγησαν από τους ομοτίμους τους για να προετοιμάσουν σχέδια εκθέσεων 
αξιολόγησης σχετικά με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της ESMA για το 2021. 
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3.13. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα 
(EUSPA) 

Εισαγωγή 

3.13.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (εφεξής 
«ο EUSPA»), με έδρα στην Πράγα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/69678. Ο EUSPA 
διαχειρίζεται το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ευημερία και την 
ασφάλεια της Ένωσης. Ο EUSPA αντικατέστησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (εφεξής «ο GSA»), ο οποίος το 2010 είχε αναλάβει το 
σύνολο των καθηκόντων που προηγουμένως είχαν ανατεθεί στην Κοινή Επιχείρηση Galileo. 
Στο γράφημα 3.13.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον 
EUSPA79. 

Γράφημα 3.13.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EUSPA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EUSPA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EUSPA. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού το 2021 ανάγεται στη διευρυμένη εντολή του EUSPA βάσει 
του νέου διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. 

                                                             
78 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/696 για τη θέσπιση του ενωσιακού διαστημικού προγράμματος και 

του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα. 

79 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EUSPA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

212

242

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0696&from=EN
http://www.euspa.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.13.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EUSPA. 

3.13.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EUSPA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.13.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις80 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του81 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
80 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

81 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.13.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EUSPA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.13.6. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 6.1 των λογαριασμών, στην οποία 
περιγράφεται ο αντίκτυπος του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
στην κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων και στον ισολογισμό του EUSPA. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.13.7. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.13.8. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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3.13.9. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.13.10. Εντοπίσαμε ορισμένες διαδικαστικές πλημμέλειες σε δύο διαδικασίες 
πρόσληψης που υποβάλαμε σε έλεγχο, οι οποίες υπονομεύουν τις αρχές της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης. 

α) Και στις δύο περιπτώσεις, στις προκηρύξεις κενών θέσεων δεν καθοριζόταν ούτε ο 
αριθμός των μορίων που έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων 
ή στον πίνακα επιτυχόντων/επιτυχουσών ούτε ο αριθμός των υποψηφίων που θα 
περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων ή στον πίνακα 
επιτυχόντων/επιτυχουσών. Οι αριθμοί αυτοί προσδιορίστηκαν επισήμως μόνο στις 
τελικές εκθέσεις της επιτροπής επιλογής, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την 
εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων. 

β) Οι οδηγίες της επιτροπής επιλογής για την απονομή μορίων σε σχέση με τα 
διάφορα κριτήρια επιλογής δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα μέλη της θα εφάρμοζαν συνεκτική προσέγγιση. 

γ) Σε μία από τις δύο διαδικασίες πρόσληψης, δεν είχε καταρτιστεί εκ των προτέρων 
πίνακας βαθμολογίας για μία από τις δοκιμασίες. 

3.13.11. Μεταξύ 2019 και 2021, ο EUSPA αξιολόγησε μία περίπτωση δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο/-η υπάλληλο που ανέλαβε νέα θέση σε 
άλλον εργοδότη. Ο EUSPA ενέκρινε τη νέα θέση με περιορισμούς. Ωστόσο, παρά τη γενική 
υποχρέωση αιτιολόγησης των αποφάσεών του, ο EUSPA δεν αιτιολόγησε αυτούς τους 
περιορισμούς. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.13.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: Στο τέλος του 2019, ο GSA δεν 
χρησιμοποιούσε ακόμη κανένα από τα σχετικά εργαλεία ΤΠ που είχε 
αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Δεν υπάρχει ούτε εκ των προτέρων ούτε εκ των υστέρων 
εμπεριστατωμένη στρατηγική για την επιβεβαίωση της ακρίβειας αυτών 
των εξόδων που δηλώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν από τον ESA 
αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων EGNOS και GALILEO. 
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος οι πληρωμές του GSA προς τον ESA 
να υπολογίζονται βάσει ανακριβών εξόδων, με επίπτωση στους 
λογαριασμούς του GSA. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του EUSPA 
3.13.10. Ο Οργανισμός σκοπεύει να επιφέρει αρκετές αλλαγές στις διαδικασίες πρόσληψής 
του για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. 
 

3.13.11. Ο EUSPA σημειώνει την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 
τη λάβει δεόντως υπόψη του στις διαδικασίες του. Ο EUSPA θα ήθελε να διευκρινίσει ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν ανέφερε στην απόφαση τους λόγους των περιορισμών επειδή 
τους θεώρησε αυτονόητους, δεδομένου ότι: 
 
- Οι περιορισμοί αφορούσαν μόνο την κατάρτιση προσφορών για προσκλήσεις προμηθειών, 

επιχορηγήσεων ή βραβείων στις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος είχε συμμετάσχει 
όταν εργαζόταν για τον Οργανισμό. 

- Η απόφαση αφορά πρώην ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού, ο οποίος θεωρείται ότι 
είναι πλήρως ενήμερος για τους κανόνες που ισχύουν. 
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 2 του ΠΔΠ – 

Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 
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3.14. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop) 

Εισαγωγή 

3.14.1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής 
«το Cedefop»), με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 337/75 του 
Συμβουλίου82, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/128 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 201983. Αποστολή του είναι η 
ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης σε επίπεδο EE, μέσω της κατάρτισης και της 
διάδοσης τεκμηρίωσης σχετικά με τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. 
Στο γράφημα 3.14.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
Cedefop84. 

                                                             
82 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 

της Επαγγελματικής Καταρτίσεως. 

83 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/128 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 337/75 του Συμβουλίου. 

84 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του 
Cedefop διατίθενται στον ιστότοπό του: www.cedefop.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31975R0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0128&qid=1664983973190
http://www.cedefop.europa.eu/
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Γράφημα 3.14.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
Cedefop 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του Cedefop για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το Cedefop. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.14.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του Cedefop. 

3.14.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του Cedefop και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

25

25

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

108

108

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.14.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις85 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του86 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.14.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Cedefop για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
85 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

86 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.14.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.14.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.14.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.14.9. Διαπιστώσαμε αδυναμίες στις διαδικασίες πρόσληψης του Cedefop. 

α) Σε μία περίπτωση, το Cedefop προσέφυγε στις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων 
για την προκαταρκτική εξέταση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων προεπιλογής 
που είχαν καθοριστεί στην προκήρυξη κενής θέσης. Οι σύμβουλοι παρέδωσαν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, αλλά η επιτροπή επιλογής αποφάσισε να μην 
τα χρησιμοποιήσει στην περίπτωση ορισμένων από τα κριτήρια προεπιλογής. 
Αντ’ αυτού, διενήργησε εκ νέου το συγκεκριμένο τμήμα της διαδικασίας 
προεπιλογής. Διαπιστώσαμε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της αξιολόγησης από το 
Cedefop και της αξιολόγησης που διενήργησαν οι σύμβουλοι. Οι διαφορές αυτές, 
είτε ήταν προς όφελος ή εις βάρος των υποψηφίων, οφείλονταν στην απουσία 
σαφών και λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη βαθμολόγηση των 
αιτήσεων βάσει των κριτηρίων προεπιλογής. 
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β) Στις περιπτώσεις δύο διαδικασιών πρόσληψης, οι γραπτές δοκιμασίες εξ 
αποστάσεως πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα αρκετών ημερών, γεγονός που 
συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο διαρροής του περιεχομένου τους. Σε μία από αυτές 
τις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία διεξήχθη σε διάστημα τεσσάρων εργάσιμων 
ημερών, ενώ μεσολάβησε και σαββατοκύριακο. Το Cedefop δεν έλαβε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικών 
δικλίδων για τον μετριασμό των συναφών κινδύνων. Κατόπιν του ελέγχου μας, το 
Cedefop αναπροσάρμοσε τις διαδικασίες του ενόψει μελλοντικών διαδικασιών 
προσλήψεων. 

3.14.10. Διαπιστώσαμε επίσης αδυναμίες στη διαχείριση των πληρωμών, ιδίως όσον 
αφορά τις προληπτικές δικλίδες. 

α) Μια σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠ έδωσε 
στον ανάδοχο τη δυνατότητα να χρεώσει προσαύξηση επί των πραγματικών τιμών. 
Το Cedefop προέβη σε πληρωμή ύψους 11 614 ευρώ χωρίς να έχει ελέγξει την 
ακρίβεια των ποσών που τιμολογήθηκαν, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός 
απαιτεί την εφαρμογή τέτοιων προληπτικών δικλίδων. Κατόπιν του ελέγχου μας, το 
Cedefop αναπροσάρμοσε τις εσωτερικές του διαδικασίες, προκειμένου να 
αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. 

β) Σε άλλη περίπτωση, κατέβαλε 180 590 ευρώ βάσει δελτίου παραγγελίας στο 
πλαίσιο σύμβασης-πλαισίου για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου. Η πληρωμή 
πραγματοποιήθηκε χωρίς το Cedefop να έχει λάβει τις ειδικές δηλώσεις του 
αναδόχου, όπως προέβλεπε η σύμβαση-πλαίσιο. Η παράλειψη αυτή αφορούσε και 
τα 28 δελτία παραγγελίας που συνδέονταν με την εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο, 
συνολικής αξίας 883 539 ευρώ, και θα μπορούσε να εκθέσει το Cedefop σε 
νομικούς κινδύνους σε σχέση με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε συνέχεια 
του ελέγχου μας, το Cedefop ζήτησε από τους αναδόχους να υποβάλουν τις 
δηλώσεις που έλειπαν και καταχώρισε το συμβάν στο μητρώο περιστατικών μη 
συμμόρφωσης. Επίσης, αναπροσάρμοσε τις εσωτερικές του διαδικασίες, 
προκειμένου να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. 

γ) Τον Απρίλιο του 2020 ένας δικαιούχος επιχορήγησης υπέβαλε αίτημα για 
καταβολή της τελικής πληρωμής. Το Cedefop καθυστέρησε την επεξεργασία της 
πληρωμής πέραν του ορίου των 60 ημερών που ορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης και πραγματοποίησε την τελική πληρωμή μόλις τον Ιανουάριο 
του 2021. Σύμφωνα με το Cedefop, η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στην 
απουσία του υπεύθυνου για το έργο και στη συνέχεια σε καθυστερήσεις στην 
επικοινωνία με τον δικαιούχο. Το Cedefop δεν διέθετε σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
ώστε απουσίες υπαλλήλων του να μην έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις 
διαδικασίες έγκρισης των επιχορηγήσεων. Κατόπιν του ελέγχου μας, το Cedefop 
αναπροσάρμοσε τις εσωτερικές του διαδικασίες, επιλύοντας το ζήτημα. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.14.11. Στις 23 Ιουνίου 2021, το Cedefop άρχισε να χρησιμοποιεί ένα νέο λογιστικό 
σύστημα, το ABAC, το οποίο χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντοπίσαμε 
δύο αδυναμίες στη μετάβαση του Cedefop στο νέο σύστημα. 

α) Οι τελικές ημερομηνίες εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού που μεταφέρθηκαν από το 2021 στο 2022 δεν καταγράφηκαν 
σωστά στο ABAC. Ως εκ τούτου, εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων που θα 
έπρεπε να είχαν ακυρωθεί λόγω της λήξης των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων 
στο τέλος του 2021 θα μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί παράτυπα στο 2022. Σε 
συνέχεια του ελέγχου μας, το 2022 το Cedefop επανεξέτασε και επικαιροποίησε τις 
τελικές ημερομηνίες εκτέλεσης όλων των εν λόγω αναλήψεων υποχρεώσεων σε 
βάρος του προϋπολογισμού και ακύρωσε 11 εξ αυτών, συνολικής αξίας 
45 923 ευρώ. 

β) Το 2021 το ABAC υπολόγισε εσφαλμένα τόκους υπερημερίας ύψους 2 834 ευρώ σε 
σχέση με πέντε πληρωμές. Το σφάλμα προκλήθηκε από τον εσφαλμένο καθορισμό 
της προθεσμίας για τις εν λόγω πληρωμές στο ABAC σε 30 ημέρες, ενώ η 
πραγματική νόμιμη προθεσμία ήταν 60 ή 90 ημέρες. Το Cedefop εντόπισε το 
σφάλμα και ακύρωσε τα εντάλματα είσπραξης για τους εσφαλμένα 
υπολογισθέντες τόκους υπερημερίας 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.14.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019, 2020 

Η μέθοδος υπολογισμού των εισφορών που αναφέρεται στη δήλωση 
συνεργασίας Cedefop-ΕΖΕΣ δεν εφαρμόστηκε ορθά. Οι εισφορές της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον προϋπολογισμό του Cedefop για 
το 2019 ήταν κατά 38 924 ευρώ χαμηλότερες από τις οφειλόμενες (ενώ 
το 2020 κατά 20 272 ευρώ υψηλότερες), και αντίστοιχα η εισφορά της 
ΕΕ ήταν κατά 38 924 ευρώ υψηλότερη από την οφειλόμενη (ενώ το 2020 
κατά 20 272 ευρώ χαμηλότερη).  

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Το Cedefop υπέγραψε σύμβαση αξίας 19 800 ευρώ βάσει διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση με έναν προσφέροντα. Το ποσό αυτό υπερέβαινε το 
κατώτατο όριο του δημοσιονομικού κανονισμού (15 000 ευρώ). Η αξία 
της σύμβασης βάσει της αρχικής εκτίμησης ήταν 10 000 ευρώ. Η 
εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν ούτε σε εκτιμήσεις των εξόδων βάσει της 
αγοραίας αξίας ούτε σε τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς. Επομένως, η 
διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι παράτυπη. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του Cedefop 
3.14.9. 

α) Το Cedefop λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και θα βελτιώσει τις κατευθυντήριες γραμμές 
του. Όταν το Cedefop αντιλήφθηκε ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν 
αμέσως ως τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, βρέθηκε αντιμέτωπο με την 
επιλογή να ακολουθήσει τις συμβουλές ή να επαναλάβει εν μέρει τη διαδικασία. Το Cedefop 
επέλεξε την αποτελεσματική και αποδοτική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές λύσεις και το αντίστοιχο μελλοντικό κόστος μιας 
εσφαλμένης απόφασης πρόσληψης. 

β) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση. 

3.14.10. 

α) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση. 

β) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση. 

γ) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση. 

3.14.11. 

α) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση και έλαβε άμεσα μέτρα για να ανταποκριθεί στη 
σύσταση του Συνεδρίου. 

β) Το Cedefop αποδέχεται τη διαπίστωση και έλαβε άμεσα μέτρα για να ανταποκριθεί στη 
σύσταση του Συνεδρίου. 
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3.15. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 

Εισαγωγή 

3.15.1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (εφεξής «το ECDC»), με 
έδρα στη Στοκχόλμη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου87. Το ECDC συγκεντρώνει και διαδίδει πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των ανθρώπινων νόσων και παρέχει 
επιστημονικές γνώμες επί του θέματος. Επίσης, το ECDC συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο των 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Στο γράφημα 3.15.1 παρουσιάζονται 
τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ECDC88. 

Γράφημα 3.15.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ECDC 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ECDC για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το ECDC. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού οφείλεται στις νέες δραστηριότητες που ανατέθηκαν στο 
ECDC με την συγκρότηση της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Υγειονομικής Ανάγκης. 

                                                             
87 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων. 

88 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ECDC 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

271

311

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.15.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ECDC. 

3.15.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ECDC και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.15.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις89 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού90 για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
89 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

90 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.15.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ECDC για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.15.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.15.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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Η απάντηση του ECDC 
Το Κέντρο έλαβε υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 

 

 



 185 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

 

3.16. Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

Εισαγωγή 

3.16.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η EFSA»), με έδρα 
στην Πάρμα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου91. Η EFSA παρέχει τις επιστημονικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των τροφίμων και της ασφάλειας των 
τροφίμων, συλλέγει και αναλύει δεδομένα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των 
κινδύνων, και παρέχει ανεξάρτητη ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. 
Στο γράφημα 3.16.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την 
EFSA92. 

Γράφημα 3.16.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την EFSA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της EFSA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την EFSA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.16.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
                                                             
91 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 

92 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της EFSA 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.efsa.europa.eu. 

107

133

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

481

516

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της EFSA. 

3.16.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της EFSA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.16.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις93 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού94 για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
93 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

94 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.16.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της EFSA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.16.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.16.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.16.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του υπόλογου 
καθιστώντας τον άμεσα υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά 
θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για τα λειτουργικά θέματα) της 
EFSA. 

Λογοδοσία στον διευθυντή: 

Εκκρεμεί 

Λογοδοσία στο διοικητικό συμβούλιο: 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Το 2020, επτά από τις θέσεις διοικητικών στελεχών της EFSA 
καλύπτονταν από υπαλλήλους στους οποίους είχε ανατεθεί η άσκηση 
των σχετικών καθηκόντων. Έξι από τις θέσεις αυτές είχαν παραμείνει 
κενές για περισσότερο από ένα έτος. Μία δεν είχε πληρωθεί επί εννέα 
έτη. Αυτή η αβεβαιότητα σε επίπεδο διοικητικών θέσεων μπορεί να 
υπονομεύσει τη διακυβέρνηση της EFSA και τη στρατηγική της συνέχεια. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της EFSA 
3.16.5 Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι έλαβε την έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς 
επισημάνσεις και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις χωρίς επιφύλαξη ελεγκτικές γνώμες 
σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 
στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. 
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3.17. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) 

Εισαγωγή 

3.17.1. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (εφεξής «το EIGE»), με 
έδρα στο Βίλνιους, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου95. Το EIGE συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων, και αναπτύσσει, αξιολογεί και διαδίδει 
μεθοδολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Στο γράφημα 3.17.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το EIGE96. 

Γράφημα 3.17.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το EIGE 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το EIGE. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.17.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
                                                             
95 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων. 

96 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EIGE 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eige.europa.eu. 

10

11

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

43

42

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A403%3ATOC
http://www.eige.europa.eu/
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ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EIGE. 

3.17.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις αρμοδιότητες 
του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 397 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.17.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις97 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού98 για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
97 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

98 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.17.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EIGE για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.17.6. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 4.1 των λογαριασμών, στην οποία 
το EIGE γνωστοποίησε ενδεχόμενη υποχρέωση, ύψους 22 224 ευρώ, που θα 
πραγματωθεί σε περίπτωση που το ανώτατο δικαστήριο της Λιθουανίας αποφανθεί εις 
βάρος του οργανισμού σε εκκρεμή υπόθεση που αφορά προσωρινά απασχολούμενους 
μέσω σχετικής εταιρείας. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.17.7. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.17.8. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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3.17.9. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.17.10. Τον Μάιο του 2020 το EIGE δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα 
παρείχαν στο ινστιτούτο συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μολονότι η πρόσκληση δεν αφορούσε την 
παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια 
τέτοιων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το EIGE δεν ήταν σε θέση να επιλέξει τους 
καταλληλότερους υποψηφίους. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν ήταν σύμφωνη 
με τα άρθρα 160 και 237 του δημοσιονομικού κανονισμού. Διαπιστώσαμε επίσης ότι πέντε 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2021 για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από 
εμπειρογνώμονες επιλεγέντες στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αφορούσαν τη μετάφραση. Δεδομένου ότι οι μεταφραστικές υπηρεσίες δεν ενέπιπταν στο 
αντικείμενο της πρόσκλησης, οι πληρωμές αυτές, συνολικής αξίας 12 200 ευρώ, είναι 
παράτυπες. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.17.11. Σε μία διαδικασία πρόσληψης εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες που 
υπονομεύουν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης: 

α) Τα μέλη της επιτροπής επιλογής είχαν υπογράψει τις δηλώσεις εμπιστευτικότητας 
και μη σύγκρουσης συμφερόντων αφότου καταρτίστηκε ο κατάλογος των 
επικρατέστερων υποψηφίων. 

β) Το EIGE δεν είχε συντάξει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απονομής 
μορίων στο πλαίσιο των διαφόρων κριτηρίων επιλογής. Υπήρξαν ως εκ τούτου 
σημαντικές αποκλίσεις στη βαθμολόγηση των υποψηφίων από τα μέλη της 
επιτροπής επιλογής. 

γ) Το EIGE δεν είχε καθορίσει πριν από την εξέταση των αιτήσεων τον ελάχιστο 
αριθμό μορίων ή τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων που θα επιλέγονταν για το 
στάδιο των συνεντεύξεων ή των γραπτών δοκιμασιών. 

δ) Ορισμένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι δεν 
συνδέονταν άμεσα με εκείνα που αναφέρονταν στην προκήρυξη κενής θέσης. 
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ε) Το EIGE δεν είχε βαθμολογήσει τους επικρατέστερους υποψηφίους βάσει των 
τελικών συνεντεύξεών τους, ήτοι του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας πριν από 
τη λήψη της απόφασης σχετικά με τους υποψηφίους που θα προσλαμβάνονταν. 

3.17.12. Το EIGE έχει καθιερώσει ειδικές διαδικασίες για την επιλογή αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων. Διαπιστώσαμε ότι, στο πλαίσιο μίας διαδικασίας επιλογής, το 
EIGE δεν είχε ακολουθήσει ως έναν βαθμό τις ίδιες τις διαδικασίες του. Οι παραλείψεις αυτές 
υπονομεύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής 
αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και υποδηλώνουν αδυναμίες στις εσωτερικές 
δικλίδες ελέγχου του EIGE. 

3.17.13. Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και τα τέσσερα μέλη της 
επιτροπής αξιολόγησης που είχαν οριστεί για την αξιολόγηση των προσφορών με βάση τα 
κριτήρια ανάθεσης ανήκαν στην ίδια μονάδα του EIGE. Αυτό προσκρούει στο άρθρο 150, 
παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.17.14. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Σύμβαση-πλαίσιο με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης δεν προέβλεπε 
τη συμμόρφωση με ορισμένες νομικές απαιτήσεις (ήτοι οι προσωρινά 
απασχολούμενοι να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με 
τους υπαλλήλους του EIGE). Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το ίδιο το EIGE προέβη σε τέτοια σύγκριση. Το EIGE 
πρέπει να αναλύσει τους όρους εργασίας των προσωρινά 
απασχολουμένων του και να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνοι με την 
ευρωπαϊκή και εθνική εργατική νομοθεσία. 

Ολοκληρώθηκε 

2019, 2020 

Το 2019 και το 2020 το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τις 
διαδικασίες του EIGE για την επιλογή και τη σύναψη συμβάσεων με 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες απουσίαζε η συστηματική διαδρομή 
ελέγχου (όπως ορίζεται στο άρθρο 36, παράγραφος 3, του 
δημοσιονομικού κανονισμού). Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει των εν λόγω συμβάσεων 
ήταν παράτυπες. 

ά.α. 
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Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019, 2020 

Στους προϋπολογισμούς του για το 2019 και το 2020, το EIGE δεν είχε 
περιλάβει ποσά 550 000 ευρώ και 378 950 ευρώ, αντιστοίχως, ως έσοδα 
για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της ικανότητας των 
υποψήφιων χωρών και των δυνάμει υποψήφιων μελών να μετρούν και 
να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των πολιτικών για την ισότητα των 
φύλων (2018-2021)». 

ά.α. 

2019 

Το EIGE δεν έχει προβεί σε κατασταλτικούς ελέγχους των πράξεων και 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Σεπτέμβριο του 2016. Ένα 
ειδικό πρόγραμμα κατασταλτικών ελέγχων βάσει συγκεκριμένων 
κινδύνων θα συνέβαλλε στη βελτίωση του περιβάλλοντος των 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του EIGE. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του EIGE 
3.17.6. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας εξέδωσε την απόφασή του στις 23.02.2022. Το 
Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των προσωρινά απασχολούμενων επιβεβαιώνοντας την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολούμενων με το μόνιμο και λοιπό προσωπικό. 
Το EIGE παρέστη ως τρίτος στην εκδίκαση της υπόθεσης και δεν εγέρθηκαν απαιτήσεις σε 
βάρος του. 

3.17.10. Το EIGE λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν θα 
αναθέσει σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών. Η 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα ανατεθεί μέσω διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Η βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για 
την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και για την επανεξέταση της 
χρησιμοποιούμενης φρασεολογίας ώστε να αντικατοπτρίζει την προσήκουσα ευαισθησία ως 
προς τη διάσταση του φύλου. 

3.17.3. Το EIGE λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 
αντιμετωπίσει τις αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσθηκαν: 

α) Η ροή εργασιών στην απόφαση της διευθύντριας αριθ. 136 της 11ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού θα 
επικαιροποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν οι διαδικασίες εκτίμησης του 
απορρήτου και της σύγκρουσης συμφερόντων. 

β) Θα καταρτιστούν αναλυτικές οδηγίες για τις επιτροπές επιλογής σχετικά με τη 
βαθμολογία βάσει των κριτηρίων επιλογής. 

γ) Θα τυποποιηθεί η γενική προσέγγιση του EIGE σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής. 
δ) Το EIGE θα προσαρμόσει τις οικείες διαδικασίες πρόσληψης αναλόγως. 
ε) Το EIGE αποδέχεται τη συγκεκριμένη παρατήρηση ως βέλτιστη πρακτική. Ωστόσο, 

αφού λάβει υπόψη τη σύσταση της επιτροπής επιλογής και τα πορίσματα του 
Κέντρου Αξιολόγησης, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί ακολούθως να 
προσλάβει οποιονδήποτε υποψήφιο από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. 

3.17.12. Το EIGE λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 
αντιμετωπίσει τις αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσθηκαν. Το EIGE θα 
αναθεωρήσει τη διαδικασία πρόσληψης αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων με 
γνώμονα την απλοποίησή της. 

3.17.13. Το EIGE λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα 
αποσαφηνίσει τις διαδικασίες των επιτροπών αξιολόγησης στις κατευθυντήριες γραμμές και 
τα υποδείγματα για τις δημόσιες συμβάσεις. 
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3.18. Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 

Εισαγωγή 

3.18.1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (εφεξής «η ELA»), με έδρα στη Μπρατισλάβα, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/114999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και απέκτησε οικονομική αυτονομία στις 26 Μαΐου 2021100. Η ELA διασφαλίζει 
ότι οι κανόνες της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό 
τρόπο, ώστε να καθίσταται ευκολότερο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν 
τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Άρχισε να λειτουργεί στις 17.10.2019 και είναι οικονομικά 
ανεξάρτητη από τις 26.5.2021. Στο γράφημα 3.18.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν την ELA101. 

Γράφημα 3.18.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ELA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της ELA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από την ELA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.18.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 

                                                             
99 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. 

100 Απόφαση αριθ. 5/2021, της 7ης Μαΐου 2021, του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις 
προϋποθέσεις οικονομικής αυτονομίας της ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της ELA 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.ela.europa.eu. 

31

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

84

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en


 199 

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 

 

συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της ELA. 

3.18.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της ELA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.18.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις102 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού103 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
102 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

103 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.18.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της ELA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.18.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.18.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.18.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.18.9. Η ELA κατέγραψε περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 73 118 ευρώ στην 
ABAC Assets και στο μητρώο απογραφής. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία συνίσταντο 
κυρίως σε έπιπλα γραφείου. Σε κάθε στοιχείο απέδωσε ένα αναγνωριστικό καταλόγου και μια 
μελλοντική τοποθεσία. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, κατά τον χρόνο του ελέγχου, 
τα περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν ακόμη επισημανθεί και δεν είχαν τοποθετηθεί στις 
καθορισμένες τοποθεσίες τους. Η απουσία πλήρων και επικαιροποιημένων μητρώων που να 
προσδιορίζουν την τοποθεσία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της ELA αντιβαίνει 
στο άρθρο 87 του δημοσιονομικού κανονισμού και επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της ELA 
να μεριμνά για τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της. 

3.18.10. Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, η ELA υπέγραψε επιμέρους σύμβαση για τις 
δραστηριότητες κατάρτισης του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) που 
καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν σε 299 437 ευρώ. 
Στις 9 Νοεμβρίου 2021, υπεγράφη νέα σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή δραστηριοτήτων 
κατάρτισης από το EURES. Η αξία της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ 
και η μέγιστη διάρκειά της 48 μήνες. Το 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που να 
συνδέονται με την εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο. Η ELA δεν καθιέρωσε προληπτικές και 
κατασταλτικές δικλίδες σχετικά με τις επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης, βάσει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων από τις δραστηριότητες 
κατάρτισης που υλοποιήθηκαν. Αντ’ αυτού, βασίστηκε σε εκθέσεις των εκπαιδευτών. Αυτή η 
έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών βάσει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων ενδέχεται να 
ενέχει κινδύνους όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών της διαχείρισης και την επίτευξη 
των στόχων της ELA. 

3.18.11. Η ELA δεν έχει ακόμη εγκρίνει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Η απουσία 
καθιερωμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας συνιστά σημαντική 
εσωτερική αδυναμία των διαδικασιών της ELA. 

3.18.12. Το διοικητικό συμβούλιο της ELA ενέκρινε τον χάρτη αποστολής της 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου της ELA. Ωστόσο, η ELA δεν είχε ακόμη εγκρίνει κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης 
και ελέγχου των κινδύνων. Δεν είχε επίσης εγκρίνει τους χάρτες αποστολής του διατάκτη, των 
δευτερευόντων διατακτών ή του υπολόγου. Τα κενά αυτά εμποδίζουν την εφαρμογή του 
πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της ELA. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Απάντηση της ELA 
3.18.9 Λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, 
μετά την παράδοση, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (καρέκλες και γραφεία) 
τοποθετήθηκαν πρόσφατα στις καθορισμένες τοποθεσίες σύμφωνα με το σχέδιο 
εγκατάστασης και τον αριθμό του προσωπικού. Η διαδικασία επισήμανσης των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλική περάτωση των απογραφών 
προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα. 

3.18.10 Η ELA αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλης εσωτερικής δομής, 
προκειμένου για τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών βάσει άμεσων αποδεικτικών 
στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών της διαχείρισης καθώς και ότι οι 
δημοσιονομικοί παράγοντες θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων αποτυχίας επίτευξης των στόχων της οντότητας. 

3.18.11 Λόγω της πανδημίας COVID-19, τέθηκε σε εφαρμογή σε καθημερινή βάση λύση 
επιχειρησιακής συνέχειας μέσω τηλεργασίας. Η ELA αναγνωρίζει τη σημασία της κατάρτισης 
ενός συγκεφαλαιωτικού εγγράφου το οποίο θα περιγράφει το σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας (BCP). Η εργασία αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023. 

3.18.12 Έπειτα από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ELA ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία εκτίμησης κινδύνου. Η ELA διαθέτει διάφορες πολιτικές και διαδικασίες για την 
εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου (ICF), εργάζεται συνεχώς για την περαιτέρω 
ενίσχυση του ICF και σχεδιάζει την έγκριση των σχετικών χαρτών. Η ELA αναγνωρίζει τη 
σημασία της ολοκλήρωσης του ICF για τη διατήρηση των επιχειρησιακών και 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων. 
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3.19. Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (EMA) 

Εισαγωγή 

3.19.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (εφεξής «ο EMA»), με έδρα στο 
Άμστερνταμ, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου104. Ο EMA λειτουργεί σε δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ και 
συντονίζει τους επιστημονικούς πόρους που θέτουν στη διάθεσή του οι εθνικές αρχές, με 
σκοπό την εξασφάλιση της αξιολόγησης και της εποπτείας των φαρμάκων που προορίζονται 
για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση. Ο EMA διαδέχεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων, ο οποίος είχε ιδρυθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου105. Στο γράφημα 3.19.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν τον EMA106. 

                                                             
104 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 

και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 

105 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 
έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική 
χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την αξιολόγηση των 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

106 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EMA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.ema.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Γράφημα 3.19.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EMA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EMA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EMA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.19.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EMA. 

3.19.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EMA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

456

483

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

834

878

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.19.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις107 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού108 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.19.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EMA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
107 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

108 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.19.6. Εφιστούμε την προσοχή στις σημειώσεις αριθ. 3.1.3, 4.8.1 και 4.8.2 των 
λογαριασμών του EMA, στις οποίες περιλαμβάνονται σημαντικές γνωστοποιήσεις 
σχετικά με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με ακίνητα. Η μίσθωση των εγκαταστάσεων 
στις οποίες στεγαζόταν στο Λονδίνο λήγει το 2039 και δεν προβλέπεται η πρόωρη λήξη 
της. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις μπορούν να υπεκμισθωθούν ή να εκχωρηθούν με τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Τον Ιούλιο του 2019, ο EMA κατέληξε σε συμφωνία με τον 
ιδιοκτήτη και υπεκμίσθωσε, από τον ίδιο μήνα, τα πρώην γραφεία του σε έναν 
υπενοικιαστή υπό όρους συναφείς με αυτούς της κύριας μίσθωσης. Η σύμβαση 
υπεκμίσθωσης λήγει τον Ιούνιο του 2039, με τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης του 
οργανισμού. Δεδομένου ότι ο EMA παραμένει συμβαλλόμενο μέρος της κύριας 
σύμβασης μίσθωσης, συνεχίζει να φέρει ευθύνη για το σύνολο των συμβατικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρια μίσθωση, σε περίπτωση που ο 
υπομισθωτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το 
συνολικό εκτιμώμενο εναπομένον μίσθωμα, τα συναφή έξοδα λειτουργίας και η 
ασφάλιση του εκμισθωτή που οφείλει να καταβάλει ο EMA έως το τέλος της περιόδου 
μίσθωσης ανέρχονταν σε 383 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνουμε ότι ο EMA και το 
διοικητικό συμβούλιό του έχουν τονίσει την ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα αυτό σε 
πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν 
διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.19.7. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.19.8. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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3.19.9. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.19.10. Εντοπίσαμε ορισμένες διαδικαστικές πλημμέλειες σε δύο διαδικασίες 
πρόσληψης που υποβάλαμε σε έλεγχο, οι οποίες υπονομεύουν τις αρχές της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης. 

α) Οι προκηρύξεις κενών θέσεων δεν συνέδεαν σαφώς τα κριτήρια επιλογής με τα 
στάδια της διαδικασίας (όπως τα στάδια της προεπιλογής και των γραπτών και 
προφορικών δοκιμασιών). Επίσης, δεν καθόριζαν ούτε τον αριθμό των μορίων που 
έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι προκειμένου να περιληφθούν σε 
πίνακα επιτυχόντων/επιτυχουσών ούτε τον αριθμό των υποψηφίων που θα 
εγγράφονταν στον πίνακα. 

β) Ορισμένα μέλη της επιτροπής επιλογής είχαν δηλώσει συγκρούσεις συμφερόντων 
σε σχέση με ορισμένους υποψηφίους. Ωστόσο, στην τελική έκθεση αξιολόγησης 
δεν περιγραφόταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αυτές οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. 

γ) Σε μία από τις δύο διαδικασίες, η επιτροπή επιλογής επέλεξε να μην αξιολογήσει 
όλα τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονταν στην προκήρυξη και αντ’ αυτού 
αξιολόγησε τους υποψηφίους βάσει ενός πρόσθετου κριτηρίου που δεν είχε 
συμπεριληφθεί σε αυτή. Στην περίπτωση ορισμένων κριτηρίων δεν είχε δοθεί 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο απονομής των σχετικών μορίων. 

3.19.11. Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης-πλαισίου μέγιστης διάρκειας 
τεσσάρων ετών, ο EMA όρισε την απαίτηση όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα σε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ: πρόκειται για το μέγιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο βάσει του σημείου 19 του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού 
κανονισμού, δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ. 
Ωστόσο, η πραγματική αξία της σύμβασης ήταν μόλις η μισή της αρχικής εκτίμησης. Η 
υπερεκτίμηση της συμβατικής αξίας από τον EMA είχε ως αποτέλεσμα το κατώτατο όριο που 
χρησιμοποίησε να είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που επιτρεπόταν βάσει του 
δημοσιονομικού κανονισμού, εάν η εκτίμηση του ΕΜΑ ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. 
Αν είχε τεθεί χαμηλότερο όριο θα είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά 
περισσότερες εταιρείες. 
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Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.19.12. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2016/2017/2018 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέθεσαν στον EMA την εκτέλεση του 
κανονισμού σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση (αριθ. 1027/2012) και 
του κανονισμού σχετικά με τις κλινικές δοκιμές (αριθ. 536/2014), δύο 
έργα που απαιτούν την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο μεγάλων 
συστημάτων ΤΠ που καλύπτουν όλη την ΕΕ. Ελλείψει των απαραίτητων 
ιδίων εσωτερικών πόρων, ο EMA χρησιμοποιούσε συμβούλους σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εκτέλεσης έργων 
δεν ήταν επαρκής και καταγράφηκε κλιμάκωση τόσο στις 
καθυστερήσεις των έργων όσο στο κόστος. Ο EMA πρέπει να επισπεύσει 
την υλοποίηση δράσεων μετριασμού του φαινομένου αυτού, όχι μόνο 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει έργα ΤΠ, αλλά και για την 
προετοιμασία σημαντικών νέων έργων. 

Ολοκληρώθηκε 

σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 

Εν εξελίξει 

σχετικά με τις κλινικές δοκιμές 

2016 
Ο ιδρυτικός κανονισμός προβλέπει την ανά δεκαετία μόνο εξωτερική 
αξιολόγηση του EMA και των δραστηριοτήτων του από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει, κατά περίπτωση, να υποδιαιρούν τις 
συμβάσεις σε παρτίδες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να 
διευκολυνθεί η ύπαρξη ευρείας βάσης ανταγωνισμού. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν στους προσφέροντες ισότιμη 
πρόσβαση στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και δεν μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον 
ανοικτό ανταγωνισμό. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Ο EMA κίνησε διαδικασία σύναψης σύμβασης συνδυάζοντας δύο 
ασύνδετες μεταξύ τους υπηρεσίες στην ίδια παρτίδα. Αυτό 
ενδεχομένως να περιόρισε τον αριθμό των δυνητικά ενδιαφερόμενων 
προσφερόντων, μη επιτρέποντάς τους να υποβάλουν προσφορά για μία 
από τις δύο υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, υπονομεύοντας τον θεμιτό 
ανταγωνισμό. Επιπλέον, ο ΕΜΑ παρέτεινε τη διάρκεια της σύμβασης 
από τέσσερα σε έξι έτη χωρίς να συντρέχουν επαρκείς λόγοι για μια 
τέτοια παράταση. 

ά.α. 

2019 

Ο EMA συνήψε σύμβαση-πλαίσιο με τρεις εταιρίες για την παροχή 
προσωρινά απασχολούμενων. Το στοιχείο της τιμής στη συγγραφή 
υποχρεώσεων έπρεπε να περιλαμβάνει την εφαρμογή συντελεστή 
μετατροπής της συνολικής ωριαίας αμοιβής στις ακαθάριστες ωριαίες 
αποδοχές των προσωρινά απασχολούμενων σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες καθηκόντων. Ωστόσο, ο EMA δεν μας διαβίβασε εκτίμηση 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

των ακαθάριστων εξόδων προσωπικού για τους προσωρινά 
απασχολούμενους σε κάθε κατηγορία καθηκόντων που ζητούσε. Κατά 
συνέπεια, ο EMA δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον το 
περιθώριο κέρδους ή το ακαθάριστο κέρδος του παρόχου υπηρεσιών 
ήταν εύλογο συγκριτικά με παρόμοιες συμβάσεις. 

2019 

Ο EMA παρείχε στο προσωπικό του πρόσθετη αποζημίωση ταξιδίου για 
τη μετακίνησή τους από τις εγκαταστάσεις του Λονδίνου στο 
Άμστερνταμ. Το ποσό υπολογίστηκε με βάση την τιμή εισιτηρίου 
διακεκριμένης θέσης αντί του ναύλου οικονομικής θέσης. 
Συμπεραίνουμε ότι ο EMA δεν έδωσε τη δέουσα σημασία στην αρχή της 
οικονομίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της πρόσθετης 
αποζημίωσης ταξιδίου. 

Εν εξελίξει 

2020 

Οι επιτροπές επιλογής για τις διαδικασίες πρόσληψης ορίζονται μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει ο 
προϊστάμενος του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή, χωρίς 
επίσημη εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον εκτελεστικό διευθυντή. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Σε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας και 
εστίασης, οι τιμές του 2020 τροποποιήθηκαν μολονότι η σύμβαση δεν 
επέτρεπε κάτι τέτοιο. Επιπλέον, σχετικά με ελεγχθείσα πληρωμή 
ύψους 125 954 ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, ο 
EMA δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια του ποσού που 
τιμολόγησε ο ανάδοχος. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του EMA 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων («ο Οργανισμός» ή «ο EMA») εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη θετική γνώμη του Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών του 2021 και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. 

3.19.6. Το ζήτημα των εγκαταστάσεων στο Λονδίνο προέκυψε λόγω της μονομερούς 
απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα 
αυτό είχε αρχικά συμπεριληφθεί στη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ αλλά στη συνέχεια 
αποσύρθηκε. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη θεσμική προσέγγιση της ΕΕ, ο Οργανισμός έχει 
αναζητήσει εναλλακτική λύση και έχει υπεκμισθώσει τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα όρια 
που έχει θέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ. Ο Οργανισμός και το 
Διοικητικό του Συμβούλιο εκφράζουν την ανησυχία ότι ο Οργανισμός, αντί να επικεντρώνει 
τις πλήρεις προσπάθειές του στην αποστολή του για την προστασία και την προώθηση της 
δημόσιας υγείας, πρέπει τώρα να διαχειρίζεται και τα επαγγελματικά ακίνητα σε μια τρίτη 
χώρα, αποσπώντας με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του από 
την ευθύνη του για τη δημόσια υγεία προς τους πολίτες της ΕΕ. Η εστίαση του Οργανισμού 
και, κατά συνέπεια, και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να 
διατηρηθεί για άλλα 17 έτη, έως το 2039. Παρά τα μέτρα εγγύησης υπό διαπραγμάτευση, η 
λύση της υπεκμίσθωσης ενέχει και αυτή κινδύνους, οι οποίοι μεγεθύνονται από την κρίση της 
COVID 19. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η διαχείριση του θέματος αυτού στο κατάλληλο 
πολιτικό επίπεδο και η εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης για τον Οργανισμό. 

3.19.10. α) Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
καταρτίζονται επί του παρόντος για τον υπεύθυνο προσλήψεων θα θέσουν όρια (αριθμός των 
υποψηφίων που θα περιλαμβάνονται στον εφεδρικό πίνακα) τα οποία θα ισχύουν για όλες τις 
διαδικασίες επιλογής. Μετά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τον υπεύθυνο 
προσλήψεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά. Επίσης, για μεγαλύτερη σαφήνεια, θα 
υπάρχει σαφής αναφορά στις κλίμακες αξιολόγησης του EMA στην τελική έκθεση κάθε 
επιλογής. 
β) Η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων ήταν σύμφωνη με την πολιτική του 
Οργανισμού. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και θα συμπεριλάβει τις 
πληροφορίες αυτές στην τελική έκθεση αξιολόγησης. 
γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκήρυξη κενής θέσης αποτελεί το νομικό πλαίσιο για κάθε 
επιλογή, ο Οργανισμός σημειώνει την παρατήρηση και θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προσαρμόσει την εσωτερική του διαδικασία. 
 
3.19.11. Ο ελάχιστος κύκλος εργασιών καθορίστηκε σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, με βάση την εκτιμώμενη κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αξία της 
σύμβασης. Ο ΕΜΑ αναγνωρίζει ότι η τελική αξία της σύμβασης ήταν σημαντικά χαμηλότερη. 
Στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, οι περισσότερες εταιρείες ομαδοποιήθηκαν σε 
κοινοπραξίες με στόχο την αύξηση της ικανότητας παράδοσης του σύνθετου Πληροφοριακού 
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Συστήματος Κλινικών Δοκιμών (CTIS), γεγονός που οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο κύκλο 
εργασιών (κατά μέσο όρο 50 φορές υψηλότερο) από τον προβλεπόμενο κύκλο εργασιών των 
11 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, ο EMA θεωρεί ότι αυτό δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις 
στον ανταγωνισμό. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και θα συνεχίσει να 
αξιολογεί προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τον κύκλο εργασιών λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιχειρηματικές επιταγές. 
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3.20. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) 

Εισαγωγή 

3.20.1. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (εφεξής «η EPPO»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939109 για τη διερεύνηση και τη δίωξη αξιόποινων 
πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Επί του παρόντος, στην EPPO 
συμμετέχουν 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Καθένα από αυτά διορίζει έναν/μία Ευρωπαίο/-α 
Εισαγγελέα στην EPPO. Κατ’ αυτό τον τρόπο συγκροτείται το συλλογικό όργανο της EPPO, που 
αποτελεί το όργανο διακυβέρνησής της. Του συλλογικού οργάνου προΐσταται ο/η 
Ευρωπαίος/-α Γενικός/-ή Εισαγγελέας. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος διορίζει επίσης 
τουλάχιστον δύο Ευρωπαίους/-ες Εντεταλμένους/-ες Εισαγγελείς που διεξάγουν έρευνες στη 
χώρα καταγωγής τους. Η EPPO άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 και είναι οικονομικά 
αυτόνομη από τις 24 Ιουνίου 2021. Στο γράφημα 3.20.1 παρουσιάζονται βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν την EPPO110. 

Γράφημα 3.20.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την EPPO 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί την EPPO για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την EPPO. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.20.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
                                                             
109 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 

συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

110 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της EPPO 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.eppo.europa.eu. 

27

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

122

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της EPPO. 

3.20.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της EPPO και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.20.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις111 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού112 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
111 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

112 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.20.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της EPPO για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.20.6. Εφιστούμε την προσοχή στις σημειώσεις 2.1, 2.2 και 3.1 των οριστικών 
λογαριασμών της EPPO, στις οποίες γνωστοποιείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς μεταφέρθηκαν στην 
EPPO από την Επιτροπή χωρίς επιβάρυνση. Εφιστούμε επίσης την προσοχή στη 
σημείωση 4.2, στην οποία γνωστοποιείται ότι στην EPPO παραχωρήθηκαν από το κράτος 
μέλος υποδοχής χώροι γραφείων δωρεάν. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.20.7. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 
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Πληρωμές 
Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.20.8. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.20.9. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.20.10. Το 2021, η EPPO πραγματοποίησε καθυστερημένα το 21 % των πληρωμών 
της. Επιπλέον, βασίστηκε σε προσωρινό προσωπικό για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, 
γεγονός που αντιβαίνει στους δημοσιονομικούς κανόνες της113. Οι αδυναμίες αυτές 
αντικατοπτρίζουν επίσης την ανεπάρκεια των πόρων που έχουν διατεθεί στους τομείς της 
οικονομικής διαχείρισης και της σύναψης συμβάσεων, και συνιστούν αδυναμία της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της EPPO. 

3.20.11. Η EPPO δεν έχει υπογράψει ακόμη συμφωνία μίσθωσης για τις εγκαταστάσεις 
της με το κράτος μέλος υποδοχής, όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 2, της 
συμφωνίας σχετικά με την έδρα. Η έλλειψη γραπτής σύμβασης μίσθωσης αποστερεί την EPPO 
και το προσωπικό της από την ασφάλεια και τη σταθερότητα που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3.20.12. Η EPPO δεν έχει ακόμη θεσπίσει ολοκληρωμένες εσωτερικές διαδικασίες 
όσον αφορά την οργανωτική δομή της και τις προληπτικές δικλίδες που συνδέονται με τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές των δραστηριοτήτων της. Η απουσία τυποποιημένων 
διαδικασιών εμποδίζει την εφαρμογή των οδηγιών διαχείρισης και ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της EPPO. 

                                                             
113 Άρθρο 41, παράγραφος 1, της απόφασης του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας αριθ. 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.13. Η EPPO δεν έχει ακόμη εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας. Η απουσία καθιερωμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας 
συνιστά σημαντική εσωτερική αδυναμία των διαδικασιών της. 

3.20.14. Σε μία διαδικασία πρόσληψης, δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η EPPO είχε καθορίσει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που έπρεπε να συγκεντρώσουν οι 
υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επικρατέστερων 
υποψηφίων ήδη πριν από την εξέταση των αιτήσεών τους. Υπονομεύθηκαν έτσι οι αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 
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Απάντηση της EPPO 
3.20.10. Στο 34 % των καθυστερημένων πληρωμών η καθυστέρηση ήταν 1 ημέρα και 
στο 75 % των καθυστερημένων πληρωμών λιγότερο από 5 ημέρες. Ωστόσο, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνωρίζει ότι η ικανότητά της να επεξεργάζεται εγκαίρως τα 
τιμολόγια θα πρέπει να βελτιωθεί. Η ταχύτερη δυνατή εκκίνηση των αρμοδιοτήτων 
δίωξης και έρευνας απαιτούσε τη δυναμική προσαρμογή του πλαισίου ελέγχου της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παράλληλα με την αύξηση των δραστηριοτήτων και τη 
διάθεση προσωπικού. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή η 
περιορισμένη χρήση προσωρινού προσωπικού, η οποία κοινολογήθηκε με διαφάνεια, 
στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης διαχείρισης βάσει κινδύνου. Στο ευρύτερο πλαίσιο 
της υγειονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισε να προσλαμβάνει 
προσωπικό κατά τη διάρκεια του 2021 με σκοπό να ενισχύσει τις επιχειρησιακές και 
διοικητικές ικανότητές της. 
 
3.20.11. Η εφαρμογή συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τον καθορισμό των όρων της 
σύμβασης μίσθωσης από το κράτος μέλος υποδοχής εκφεύγει του ελέγχου της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια συνεργαζόμενη με το 
κράτος μέλος υποδοχής και υπενθυμίζοντάς του τη σχετική υποχρέωσή του. Η σύμβαση 
μίσθωσης υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον Μάρτιο του 2022 και έχει 
αποσταλεί στο κράτος μέλος υποδοχής προς υπογραφή. 

3.20.12. Μετά την απόκτηση δημοσιονομικής ανεξαρτησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (24 
Ιουνίου 2021), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισε να εφαρμόζει τα πρότυπα επαλήθευσης 
που εφάρμοζε όταν η λειτουργία της υπαγόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία λαμβάνει υπόψη τη διαπίστωση και επιβεβαιώνει ότι οριστικοποιεί τις δικές της 
διαδικασίες σχετικά με το θέμα. 

3.20.13. Το σχέδιο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων (BCP) της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
δρομολογήθηκε το 2021 και αναμένεται να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 2022. 

3.20.14. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λαμβάνει υπόψη τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διαφάνεια και ίση μεταχείριση 
όλων των υποψηφίων. 
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3.21. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

Εισαγωγή 

3.21.1. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εφεξής «το ETF»), με έδρα 
στο Τορίνο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου114 [όπως 
αναδιατυπώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου115]. Σκοπός του ETF είναι η υποστήριξη της μεταρρύθμισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχει συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο γράφημα 3.21.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν το ETF116. 

Γράφημα 3.21.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ETF 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ETF για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από το ETF. 

                                                             
114 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

115 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση). 

116 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ETF 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.etf.europa.eu. 

21

21

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

124

130

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008R1339
http://www.etf.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.21.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ETF. 

3.21.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ETF και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.21.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ETF), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις117 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού118 για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
117 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

118 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.21.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ETF για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.21.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.21.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.21.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή 
υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης, το ETF εφάρμοσε κριτήρια 
ανάθεσης που συνίσταντο κυρίως σε μη ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών. 
Το ETF πρέπει να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης που επικεντρώνονται 
σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών. 

Εκκρεμεί 

(έως τη λήξη της σύμβασης το 2023) 

2020 

Το ETF δεν συμμορφώθηκε με την αρχή εσωτερικών δικλίδων ελέγχου 
αριθ. 12 του δικού του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων ελέγχου, 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταγράφει τις αποκλίσεις από τους 
κανόνες και τις διαδικασίες στο μητρώο εξαιρέσεων του. Στο πλαίσιο 
του ελέγχου μας, εντοπίσαμε ορισμένες αποκλίσεις από τις 
καθιερωμένες διαδικασίες, που έπρεπε να είχαν καταγραφεί στο 
μητρώο εξαιρέσεων. 

Ολοκληρώθηκε 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

 

Απάντηση του ETF 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου.  
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

3.22. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) 

Εισαγωγή 

3.22.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(εφεξής «ο EU-OSHA»), με έδρα στο Μπιλμπάο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου119, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Ιανουαρίου 2019120. Στα καθήκοντα του EU-OSHA περιλαμβάνονται η συλλογή και 
διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές και τις ενωσιακές προτεραιότητες στον τομέα 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και η υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών της Ένωσης κατά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών στον 
συγκεκριμένο τομέα. Στο γράφημα 3.22.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία 
που αφορούν τον EU-OSHA121. 

                                                             
119 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 

120 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/126 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). 

121 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EU-
OSHA διατίθενται στον ιστότοπό του: www.osha.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

Γράφημα 3.22.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EU-
OSHA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EU-OSHA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EU-OSHA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.22.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EU-OSHA. 

3.22.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EU-OSHA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

20

22

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

63

64

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.22.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις122 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού123 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.22.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EU-OSHA για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
122 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

123 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.22.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.22.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.22.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.22.9. Στην περίπτωση μιας ανοικτής διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
υποδιαιρούμενης σε τρεις παρτίδες, διαπιστώσαμε ότι, για μία από αυτές τις παρτίδες, τα 
μέλη της επιτροπής αξιολόγησης είχαν υπογράψει τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων μετά την ανάθεση της σύμβασης. Αυτό αποτελεί αδυναμία της διαδικασίας και 
αντιβαίνει στις απαιτήσεις των άρθρων 61 και 150 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.22.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2019 
ήταν υψηλό στο πλαίσιο του τίτλου II και του τίτλου ΙΙΙ. Ο EU-OSHA 
οφείλει να αναλύσει τους λόγους των μεταφορών υπερβολικών 
πιστώσεων στο επόμενο έτος και να βελτιώσει τον σχεδιασμό του 
προϋπολογισμού του βάσει των συμπερασμάτων στα οποία θα 
καταλήξει. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 
Το ύψος των μεταφερόμενων πιστώσεων υποδεικνύει υπερεκτίμηση 
των δημοσιονομικών αναγκών και αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας 
διάρκειας του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

Απάντηση του EU-OSHA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

3.23. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας (Eurofound) 

Εισαγωγή 

3.23.1. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(εφεξής «το Eurofound»), με έδρα στο Δουβλίνο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου124, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου125. Αποστολή 
του Eurofound είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας εντός της ΕΕ, αναπτύσσοντας και διαδίδοντας τις γνώσεις σχετικά με 
το θέμα αυτό. Στο γράφημα 3.23.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν το Eurofound126. 

Γράφημα 3.23.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
Eurofound 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του Eurofound για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το Eurofound. 

                                                             
124 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας. 

125 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/127 σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). 

126 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του 
Eurofound διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

95

96

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.23.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του Eurofound. 

3.23.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του Eurofound και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.23.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις127 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού128 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
127 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

128 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

 Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.23.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Eurofound για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.23.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.23.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.23.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.23.9. Στην έκθεση ελέγχου μας για το οικονομικό έτος 2019129, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 
παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει της 
εν λόγω σύμβασης είναι παράτυπες. Το 2021, οι σχετικές πληρωμές ανήλθαν σε 30 689 ευρώ. 
Η υποκείμενη σύμβαση έληξε τον Ιούνιο του 2021. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.23.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 

                                                             
129 Σημείο 17 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του 

Eurofound για το οικονομικό έτος 2019.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_EL.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_EL.pdf


 236 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
ήταν παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν βάσει της εν λόγω σύμβασης είναι παράτυπες. 

Εν εξελίξει 

2019 Η διαδικασία σύναψης σύμβασης για την ανακαίνιση των τουαλετών 
ήταν παράτυπη. ά.α. 

2020 

Το Eurofound εφαρμόζει πολιτική στην οποία καθορίζονται τα 
ευαίσθητα καθήκοντα και οι σχετικές δικλίδες μετριασμού, αλλά το 
μητρώο ευαίσθητων καθηκόντων δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2012, 
γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτυπώνει την τρέχουσα εσωτερική 
οργάνωση του Ιδρύματος. Σε συνέχεια του ελέγχου μας, το Eurofound 
έθεσε σε εφαρμογή στις 23 Ιουνίου 2021 νέα πολιτική για τα ευαίσθητα 
καθήκοντα. 

Ολοκληρώθηκε 
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 

 

Απάντηση του Eurofound 
3.23.9. Η διαπίστωση του 2019 είχε ήδη γίνει δεκτή και η σύμβαση λύθηκε τον Ιούνιο του 
2021. Οι σχετικές πληρωμές που καταβλήθηκαν το 2021 ήταν άμεση συνέπεια της αρχικής 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι εσωτερικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προσαρμόστηκαν αναλόγως. Οι τελικές πληρωμές από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2021 
εκτελέστηκαν με βάση τη νομική μας υποχρέωση. 
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust) 

 

3.24. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα 
της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) 

Εισαγωγή 

3.24.1. O Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Ποινικής Δικαιοσύνης (εφεξής «η Eurojust»), με έδρα στη Χάγη, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου130. Αποστολή 
της Eurojust είναι η υποστήριξη της καταπολέμησης του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος 
με τη βελτίωση του συντονισμού των διασυνοριακών ερευνών και διώξεων. 
Στο γράφημα 3.24.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τη 
Eurojust131. 

Γράφημα 3.24.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τη 
Eurojust 

 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τη Eurojust. 

                                                             
130 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. 

131 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της 
Eurojust διατίθενται στον ιστότοπό της: www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

242

254

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust) 

 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.24.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της Eurojust. 

3.24.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της Eurojust και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.24.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις132 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού133 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
132 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

133 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.24.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Eurojust για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.24.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.24.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.24.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης 
(Eurojust) 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.24.9. Στην έκθεση ελέγχου μας για το οικονομικό έτος 2020134, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης για τη χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων 
ήταν παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 
βάσει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου είναι παράτυπες. Το 2021, οι σχετικές πληρωμές 
ανήλθαν σε 34 022 ευρώ. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.24.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 

                                                             
134 Σημείο 3.27.9 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 

έτος 2020 του ΕΕΣ. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EL.pdf
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Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

H Eurojust υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένη εταιρεία για τη 
χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων. Καθώς η αγορά της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης οχημάτων χαρακτηρίζεται από συχνές διακυμάνσεις τιμών, η 
Eurojust θα έπρεπε να είχε προβεί σε εκ νέου διεξαγωγή του 
διαγωνισμού, κάθε φορά που χρειαζόταν ένα όχημα. 

Εν εξελίξει 

2020 

Η Eurojust υπέγραψε επιμέρους σύμβαση με χρεώσεις που απέκλιναν 
από τους καταλόγους τιμών που συνόδευαν την αρχική σύμβαση-
πλαίσιο. Η Eurojust ενέκρινε το τιμολόγιο και πραγματοποίησε την 
πληρωμή προς τον αντισυμβαλλόμενο χωρίς να παρατηρήσει τη 
διαφορά στην ωριαία τιμή χρέωσης. Πρόκειται για γεγονός ενδεικτικό 
αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου της Eurojust. 

ά.α. 
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Απάντηση της Eurojust 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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3.25. Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(FRA) 

Εισαγωγή 

3.25.1. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο 
FRA»), με έδρα στη Βιέννη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του 
Συμβουλίου135. Ο FRA παρέχει συνδρομή και εμπειρογνωσία στην ΕΕ και στις αρχές των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
Στο γράφημα 3.25.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον FRA136. 

Γράφημα 3.25.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον FRA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του FRA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από τον FRA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.25.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
                                                             
135 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

136 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του FRA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.fra.europa.eu. 

30

33

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

105

101

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του FRA. 

3.25.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του FRA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.25.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις137 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού138 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
137 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

138 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.25.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του FRA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.25.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.25.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.25.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.25.9. Διαπιστώσαμε ότι ο FRA είχε μεταφέρει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ (27 %) 
από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2021 στο 2022. Από το ποσό αυτό, 
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6,7 εκατομμύρια ευρώ (96 %) αφορούσαν επιχειρησιακές δραστηριότητες. Τα 
επανειλημμένως υψηλά ποσοστά μεταφορών στο επόμενο οικονομικό έτος αντιβαίνουν στην 
αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και είναι ενδεικτικά των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που εμφανίζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.25.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 
επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τις δαπάνες λειτουργίας, ενώ 
σχετική αιτιολόγηση υπήρχε μόνο για μέρος αυτών. Ο FRA πρέπει να 
βελτιώσει τους κύκλους σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
του. 

Εν εξελίξει 

 



 249 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

 

Απάντηση του FRA 
3.25.9 Το επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων αντανακλά κυρίως τη φύση των βασικών 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται δραστηριότητες που διαρκούν 
αρκετούς μήνες, πιθανώς και πέραν του τέλους του έτους. Για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού και των κύκλων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, ο Οργανισμός 
δημιούργησε ένα εργαλείο παρακολούθησης των προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων 
από το ένα έτος στο άλλο. 

Ο Οργανισμός πιστεύει ότι η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού υπολογίζεται επίσης με βάση 
το επίπεδο εκτέλεσης (πάνω από 99,5 %) και, κατά συνέπεια, το χαμηλό επίπεδο ακυρωθεισών 
πιστώσεων. 
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 3 του ΠΔΠ – 

Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 
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3.26. Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 

Εισαγωγή 

3.26.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (εφεξής «ο ΕΟΠ»), με έδρα στην 
Κοπεγχάγη, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου139, ο οποίος 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου140. Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για ένα δίκτυο παρατηρήσεων 
που παρέχει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και, γενικότερα, στο ευρύ κοινό 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Στο γράφημα 3.26.1 
παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ΕΟΠ141. 

Γράφημα 3.26.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ΕΟΠ 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ΕΟΠ για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον ΕΟΠ. 

                                                             
139 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90  για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού 

περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με 
το περιβάλλον. 

140 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το 
ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον. 

141 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ΕΟΠ 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eea.europa.eu. 

97

92

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

213

230

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.26.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ΕΟΠ. 

3.26.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ΕΟΠ και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.26.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις142 και τις εκθέσεις σχετικά 
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού143 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
142 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

143 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.26.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ΕΟΠ για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.26.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.26.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.26.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.26.9. Ο ΕΟΠ τροποποίησε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και 
συντήρησης κτιρίων, διπλασιάζοντας τον αρχικό ανώτατο προϋπολογισμό από 500 000 ευρώ 
σε 1 000 000 ευρώ. Ως νομική αιτιολόγηση προβλήθηκε η παρέκκλιση που εφαρμόζεται στις 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 11.1, στοιχείο ε), και 11.4, του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Οι σωρευτικές προϋποθέσεις των παραγράφων 11.1, στοιχείο ε), και 11.4 δεν 
πληρούνταν. Στις περιπτώσεις αυτές, το άρθρο 172, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού 
κανονισμού επιτρέπει την τροποποίηση συμβάσεων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται όριο 
στην αξία της τροποποίησης. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνταν για τη συγκεκριμένη 
τροποποίηση. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση ήταν παράτυπη. Ωστόσο, το 2021 δεν 
πραγματοποιήθηκαν σχετικές πληρωμές. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.26.10. Ελέγξαμε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών καντίνας και 
τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ. Διαπιστώσαμε ότι η ισχύς της 
αρχικής σύμβασης είχε παραταθεί δύο φορές, τον Φεβρουάριο του 2021 κατά οκτώ μήνες και 
τον Δεκέμβριο του 2021 κατά έξι ακόμη μήνες, με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια ισχύος να 
αυξηθεί από 48 σε 62 μήνες. Τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων του ΕΟΠ απαιτούν από τον 
οργανισμό να τεκμηριώνει, να αιτιολογεί και να εγκρίνει όλες τις παρεκκλίσεις από τις 
καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες. Όσον αφορά την πρώτη παράταση ανωτέρω, ο ΕΟΠ 
δεν υπέβαλε κανένα σημείωμα εξαίρεσης. Όσον αφορά τη δεύτερη παράταση, ο ΕΟΠ 
συμπεριέλαβε τέτοιο σημείωμα στον φάκελο, το οποίο ωστόσο δεν είχε καταχωρίσει στο 
κεντρικό μητρώο εξαιρέσεων κατά τον χρόνο του ελέγχου του ΕΕΣ, τον Φεβρουάριο του 2022. 

3.26.11. Σε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος 
γεωγραφικών πληροφοριών, ο ΕΟΠ χρησιμοποίησε τροποποιητική πράξη για την παράταση 
της εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά έναν μήνα, από τις 28 Φεβρουαρίου 2021 
στις 31 Μαρτίου 2021. Ωστόσο, η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 22 Μαρτίου 2021, 
όταν υπεγράφη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με αποτέλεσμα για περίοδο 22 ημερών 
η παροχή υπηρεσιών να μην καλύπτεται συμβατικά. Μολονότι ο ΕΟΠ γνώριζε την κατάσταση, 
όπως αποδεικνύεται από την αναδρομική ισχύ της τροποποίησης (με ισχύ από 
τις 28 Φεβρουαρίου 2021), δεν καταχωρίστηκε σημείωμα εξαίρεσης. 

3.26.12. Ελέγξαμε μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμβασης-
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ. Βάσει της σύμβασης αυτής, ο ΕΟΠ θα μπορούσε να 
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παραγγείλει επικουρικές, μη βασικές υπηρεσίες στο πλαίσιο χωριστής δέσμης εργασιών. Η 
τιμή για τις εν λόγω επικουρικές υπηρεσίες εξαρτιόταν από τις ημερήσιες αμοιβές που 
αντιστοιχούσαν στα διαφορετικά προφίλ συμβούλων και από το κατά πόσον οι υπηρεσίες 
παρέχονταν εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων. Η ελεγχθείσα πράξη περιλάμβανε ποσό 
25 000 ευρώ για τις εν λόγω επικουρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαπιστώσαμε ότι ο ΕΟΠ 
είχε καταβάλει το ποσό αυτό χωρίς προηγουμένως να επαληθεύσει τα προφίλ και τις 
ημερήσιες αμοιβές που είχε πράγματι επιλέξει ο ανάδοχος κατά την παροχή και την 
τιμολόγηση των υπηρεσιών. 
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Απάντηση του ΕΟΠ 
Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 

3.26.9. Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει ότι κίνησε διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με 
το άρθρο 164.1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού και το σημείο 11.1 στοιχείο ε) 
του παραρτήματος 1 αυτού, ήτοι διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση 
προκήρυξης του διαγωνισμού αριθ. αναφ. EEA/ADS/21/003, όπως αποδεικνύεται από την 
πρόσκληση υποβολής προσφορών που καταχωρίσθηκε τόσο στο σύστημα σχεδίου 
διαχείρισης όσο και στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός 
συμβουλεύθηκε επισταμένως τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του γραφείου 
εξυπηρέτησης της κεντρικής δημοσιονομικής υπηρεσίας της ΓΔ BUDG, οι οποίες προβλέπουν 
μια βήμα προς βήμα διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που καταλήγει στην 
τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης. 

Ο αρμόδιος διατάκτης υπέγραψε την απόφαση ανάθεσης για την εν λόγω διαδικασία με 
διαπραγμάτευση στις 19.10.2021, ενώ η προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύμβασης στην 
οποία αναφέρεται ο νέος συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης-πλαισίου δημοσιεύθηκε 
στη βάση δεδομένων TED στις 21.12.2021. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

3.26.10. Ο Οργανισμός είχε αρχικά σχεδιάσει να δημοσιεύσει διαδικασία διαγωνισμού για 
την ανάθεση σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών κυλικείου και τροφοδοσίας κατά 
το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, η συνεχώς εξελισσόμενη πανδημία COVID αποτέλεσε 
εμπόδιο για τον σχεδιασμό και υποχρέωσε τον Οργανισμό να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις 
προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του, δεδομένου του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζει το κυλικείο όσον αφορά την κοινωνική συνοχή και την ευημερία 
των μελών του προσωπικού σε περίοδο κρίσης. 

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι η τρίτη τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου, η οποία 
οδήγησε στην πρώτη παράταση ισχύος της, δεν συνοδευόταν από σημείωμα εξαίρεσης. Το 
σημείωμα εξαίρεσης για τη δεύτερη παράταση επισυνάφθηκε ως συνοδευτικό έγγραφο στο 
σύστημα ροής εργασιών ηλεκτρονικής υπογραφής ARES για την υπογραφή της τέταρτης 
τροποποίησης της σύμβασης-πλαισίου, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο κεντρικό μητρώο 
εξαιρέσεων. 

3.26.11. Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούνται από 
τα ευρήματα και την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μολονότι στις αρχές 
Φεβρουαρίου οι εκπρόσωποι του Οργανισμού συζήτησαν και συμφώνησαν με τον 
προμηθευτή την παράταση της ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης, η έκδοση και η 
υπογραφή της τροποποίησης καθυστέρησαν λόγω παραδρομής. 
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Ο Οργανισμός θα ενισχύσει τους ελέγχους και τις διαδικασίες του προκειμένου, πρώτον, να 
μειώσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων όσον αφορά την έναρξη ισχύος των παρατάσεων των 
συμβάσεων, και, δεύτερον, να διασφαλίσει την υποβολή σημειωμάτων εξαίρεσης όταν 
συμβαίνουν ακούσιες παραβάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3.26.12. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο 
εκτιμώμενος προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προέκυψε ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του διαχειριστή του 
έργου και του παρόχου της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την επαγγελματική του κρίση, ο 
διαχειριστής του έργου θεωρεί εύλογη μια εκτίμηση της τάξης των 35 ανθρωποημερών με 
κόστος, βάσει της προβλεπόμενης αμοιβής για υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(P2), ύψους 25 000 EUR. Η προσφορά που υποβλήθηκε κατόπιν του αιτήματος παροχής 
υπηρεσιών ήταν πλήρως σύμφωνη με όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν και, ως εκ 
τούτου, έγινε αποδεκτή ως εφ’ άπαξ καταβολή. Δεν ζητήθηκε η παροχή αναλυτικού δελτίου 
ωρών εργασίας για το στοιχείο αυτό. 

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βεβαιώνει ότι 
έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή τους ενόψει των μελλοντικών παραγγελιών. 
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3.27. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου 
της Αλιείας (EFCA) 

Εισαγωγή 

3.27.1. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (εφεξής «η EFCA»), με έδρα στο 
Βίγο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου144, ο οποίος 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου145. Κύριο καθήκον της EFCA είναι η οργάνωση του 
επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας από 
τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Στο γράφημα 3.27.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την EFCA146. 

Γράφημα 3.27.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την EFCA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της EFCA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την EFCA. 

Ο προϋπολογισμός της EFCA ενισχύθηκε το 2021 ενόψει των πρόσθετων δραστηριοτήτων που 
της ανατέθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

                                                             
144 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας 

Ελέγχου της Αλιείας. 

145 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/473 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας. 

146 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της EFCA 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.efca.europa.eu. 

20
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Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

81

80

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.27.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της EFCA. 

3.27.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της EFCA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.27.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις147 και τις εκθέσεις σχετικά 
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού148 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
147 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

148 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.27.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της EFCA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.27.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.27.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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Απάντηση της EFCA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 4 του ΠΔΠ – 
Μετανάστευση και διαχείριση των 

συνόρων 
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3.28. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

Εισαγωγή 

3.28.1. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (εφεξής «η EASO») είχε την 
έδρα της στη Βαλέτα. Ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου149, για να προάγει την πρακτική συνεργασία στα ζητήματα 
ασύλου και να επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών 
υποχρεώσεών τους που αφορούν την παροχή προστασίας σε άτομα που την χρειάζονται. 
Διατηρούσε περιφερειακά γραφεία στην Ιταλία και την Ελλάδα και, από το 2018, στην Κύπρο. 
Το 2022 αντικαταστάθηκε150 από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 
(«EUAA»), ο οποίος ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες και τις νομικές δεσμεύσεις της EASO, 
καθώς και ορισμένα νέα καθήκοντα που συνδέονται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. 
Στο γράφημα 3.28.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την 
EASO151. 

Γράφημα 3.28.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την EASO 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της EASO για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την EASO. 

                                                             
149 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 

Άσυλο. 

150 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Άσυλο. 

151 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες την EASO 
διατίθενται στον ιστότοπό της: www.easo.europa.eu. 

149

177

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

380

423

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.28.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της EASO. 

3.28.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της EASO και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.28.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις152 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού153 της για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
152 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

153 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 



 265 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.28.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της EASO για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.28.6. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 3.7.1 των οριστικών λογαριασμών 
της EASO, στην οποία γνωστοποιείται ότι η έλλειψη ανθρώπινων πόρων το 2022 
ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά της να εκτελέσει ορισμένα από τα καθήκοντα της 
νέας της εντολής ως EUAA, καθώς και στη σημείωση 3.7.2, στην οποία γνωστοποιείται 
ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
δεν μπορούν να εκτιμηθούν κατά τρόπο αξιόπιστο. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.28.7. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 
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Πληρωμές 
Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.28.8. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.28.9. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.28.10. Στις εκθέσεις μας για τα οικονομικά έτη 2017154 και 2020155, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις μισθωμένες εγκαταστάσεις στη 
Λέσβο και στη Ρώμη ήταν παράτυπες. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών είναι παράτυπες. Το 2021, οι 
σχετικές πληρωμές ανήλθαν σε 362 204 ευρώ. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.28.11. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 

                                                             
154 Σημείο 3.20.23 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 

έτος 2017 του ΕΕΣ. 

155 Σημείο 3.20.12 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό 
έτος 2020 του ΕΕΣ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EL.pdf
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 Η EASO δεν πέτυχε την τιμή-στόχο για τις προσλήψεις, όπως οριζόταν 
στον πίνακα προσωπικού της. Ολοκληρώθηκε 

2017 Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συμβάσεων με τους εθνικούς 
κανόνες για τους προσωρινά απασχολούμενους ήταν υποτυπώδης. Ολοκληρώθηκε 

2017 

Το 2017 διαπιστώσαμε ότι οι διαδικασίες της EASO για την 
παρακολούθηση των σχετικών με ταξίδια εξόδων ήταν ανεπαρκείς. 
Ειδικότερα, συχνά δεν ήταν υποχρεωτική η προσκόμιση 
δικαιολογητικών. Η Υπηρεσία διεξάγει εσωτερική έρευνα για το ζήτημα 
αυτό. 

Ολοκληρώθηκε 

2017 Διαπιστώθηκαν σημαντικές αδυναμίες στους τομείς της εκτίμησης των 
αναγκών και των τροποποιήσεων των συμβάσεων. Ολοκληρώθηκε 

2017 
Στις εκθέσεις ελέγχου του για το οικονομικό έτος 2017, το ΕΕΣ κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κίνησε η 
EASO για τη μίσθωση των εγκαταστάσεών της στη Λέσβο ήταν 

Εν εξελίξει 
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Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

παράτυπες. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν βάσει της εν λόγω σύμβασης είναι παράτυπες. 

2018 

Η διατύπωση των συμβάσεων με εταιρείες ΤΠ ήταν τέτοια που θα 
μπορούσε να σημαίνει την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών 
προσωρινής απασχόλησης και όχι την παροχή σαφώς καθορισμένων 
υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ. Αυτό αντιβαίνει στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ και στους κοινωνικούς 
και εργασιακούς κανόνες της ΕΕ. Η EASO οφείλει να εξασφαλίζει ότι η 
διατύπωση των συμβάσεων είναι τέτοια που αποκλείει οποιαδήποτε 
σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και της παραχώρησης 
προσωρινά απασχολουμένων. 

Ολοκληρώθηκε 

2018 Η EASO πρέπει να καταρτίσει αποτελεσματικούς κατασταλτικούς 
χρηματοοικονομικούς ελέγχους. Εν εξελίξει 

2018 

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την απασχόληση προσωρινά 
απασχολούμενων στην Ιταλία ήταν παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι 
επακόλουθες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει της εν λόγω 
σύμβασης είναι παράτυπες. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 
Από τις διαδικασίες που είχαν εφαρμοστεί για την επιλογή και τη 
σύναψη συμβάσεων με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες απουσίαζε 
η συστηματική διαδρομή ελέγχου (όπως ορίζεται στο άρθρο 36, 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού). Ως εκ τούτου, όλες οι 
επακόλουθες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει των εν λόγω 
συμβάσεων είναι παράτυπες. 

2020 

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων που διεξήχθη για τα μισθωμένα 
γραφεία στη Ρώμη ήταν παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει των εν λόγω συμβάσεων 
είναι παράτυπες. 

Εν εξελίξει 

2020 

Μεγάλος αριθμός θέσεων διοικητικών στελεχών παραμένουν κενές, εκ 
των οποίων πολλές έχουν καλυφθεί από υπαλλήλους που έχουν 
αναλάβει να ασκήσουν προσωρινά τα σχετικά καθήκοντα για 
περισσότερο από ένα έτος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος ορίζει ως ανώτατη διάρκεια 
προσωρινής κάλυψης θέσεων διοικητικών στελεχών το ένα έτος. Αυτή η 
αβεβαιότητα στο επίπεδο των θέσεων στελεχών μπορεί να υπονομεύσει 
τη διακυβέρνηση της EASO και τη στρατηγική της συνέχεια. 

Εν εξελίξει 

2020 

Οι μεταφορές πιστώσεων στο 2021 για τον τίτλο III και το ποσοστό 
ακύρωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού από το 2019 στο 2020 
ήταν σε υψηλά επίπεδα. Η EASO πρέπει να βελτιώσει τους κύκλους 
σχεδιασμού και εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 Η EASO δεν έχει επικαιροποιήσει την πολιτική της για τη διαχείριση και 
την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων. Εν εξελίξει 

2020 

Η EASO δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει και εγκρίνει σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 
επιχειρήσεων της EASO, καθώς και πρόσφατες εξελίξεις, όπως η 
πανδημία COVID-19, αναδεικνύουν τη σημασία της ύπαρξης ενός 
τυποποιημένου και επικαιροποιημένου σχεδίου επιχειρησιακής 
συνέχειας. Το ζήτημα αυτό αποτελεί εσωτερική αδυναμία των 
διαδικασιών της EASO. Σε συνέχεια του ελέγχου μας, η EASO ενέκρινε το 
σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειάς της στις 31 Μαΐου 2021. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Επισημαίνουμε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου (υπόθεση T-621/20, EMCS κατά EASO), στο πλαίσιο της 
οποίας αμφισβητείται το αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
για την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης στη Μάλτα. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της EASO 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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3.29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 
ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (eu-LISA) 

Εισαγωγή 

3.29.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(εφεξής «ο eu-LISA»), με έδρα στο Ταλίν, το Στρασβούργο και το St. Johann im Pongau, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου156, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο η εντολή του 
οργανισμού ενισχύθηκε157. Κύρια αποστολή του eu-LISA είναι η εξασφάλιση της λειτουργικής 
διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Ευρωπαϊκού συστήματος παραβολής των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (Eurodac). Με την επέκτασή της το 2018, η 
εντολή του eu-LISA καλύπτει πλέον την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του 
συστήματος εισόδου/εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών και το ευρωπαϊκό σύστημα 
πληροφοριών και άδειας ταξιδίου. Στο γράφημα 3.29.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον eu-LISA158. 

                                                             
156 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 

157 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1726 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). 

158 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του eu-
LISA διατίθενται στον ιστότοπό του: https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Γράφημα 3.29.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον eu-
LISA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του eu-LISA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον eu-LISA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.29.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του eu-LISA. 

3.29.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του eu-LISA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.29.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τις οικονομικές καταστάσεις159 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού160 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.29.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του eu-LISA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
159 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

160 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.29.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

Πληρωμές 
Στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.29.7. Ελέγξαμε 28 πληρωμές του eu-LISA, από τις οποίες οι έξι δεν ήταν 
σύννομες. Εντοπίσαμε επίσης και άλλες πληρωμές, εκτός του αρχικού δείγματός μας, 
που είχαν τον ίδιο μη σύννομο χαρακτήρα. Οι συνολικές δαπάνες που αντιπροσωπεύουν 
οι συμβάσεις αυτές ανέρχονται σε 18,11 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 
στο 6,2 % του συνόλου των πιστώσεων πληρωμών που ήταν διαθέσιμες το 2021, 
υπερβαίνει δε το όριο σημαντικότητας που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο έλεγχο. 

3.29.8. Ο eu-LISA υπέγραψε επιμέρους σύμβαση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ 
για την εκτέλεση σύμβασης-πλαισίου που αφορούσε συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, 
χωρίς να προσδιορίζει τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών που θα αγοράζονταν (ποσότητες, 
προθεσμία παράδοσης). Η επιμέρους σύμβαση περιείχε γενικές διατάξεις και ανέφερε 
ότι τα έντυπα της αίτησης παροχής υπηρεσιών θα περιείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η 
διάρκεια της επιμέρους σύμβασης υπερέβαινε τα τρία χρόνια. Λόγω της παρατεταμένης 
διάρκειάς της και της έλλειψης ακριβούς προσδιορισμού των απαιτούμενων υπηρεσιών 
και ημερομηνιών, στην πράξη, η επιμέρους σύμβαση λειτουργούσε ως σύμβαση-πλαίσιο 
εντασσόμενη σε άλλη σύμβαση-πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του eu-LISA, ο 
λόγος για την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης ήταν η δημιουργία της νομικής 
δέσμευσης που θα επέτρεπε τη μεταφορά κονδυλίων, τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση, 
θα ακυρώνονταν στο τέλος του 2018. Για το οικονομικό έτος 2019161, είχαμε αναφερθεί 
στον κίνδυνο που συνδέεται με την πρακτική της διάθεσης πόρων στον eu-LISA πριν από 
την έγκριση της νομοθεσίας (περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση και των 

                                                             
161 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2019, σημείο 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EL.pdf
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εκτελεστικών κανονισμών), η οποία να καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν 
τα προς ανάπτυξη συστήματα ΤΠ. 

Θεωρούμε ότι η επιμέρους σύμβαση δεν εξυπηρέτησε ορθά τον σκοπό της σύμβασης-
πλαισίου, στο μέτρο που δεν γεννήθηκε σαφής νομική δέσμευση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 και συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιμέρους σύμβαση, 
συνολικής αξίας 15,67 εκατομμυρίων ευρώ, δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 73, 
παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-Lisa. 

3.29.9. Όσον αφορά τρεις από τις ελεγχθείσες πληρωμές, διαπιστώσαμε ότι οι 
ειδικές συμβάσεις παρέκκλιναν ουσιωδώς από τις συμβάσεις-πλαίσιο, χωρίς οι δεύτερες 
να έχουν τροποποιηθεί αναλόγως. Ως εκ τούτου, οι επιμέρους συμβάσεις δεν 
συμφωνούσαν με τη σύμβαση-πλαίσιο, και αυτό ισχύει και για τις συναφείς πληρωμές 
που πραγματοποιήθηκαν το 2021, ύψους 2,44 εκατομμυρίων ευρώ. 

Στην περίπτωση μίας επιμέρους σύμβασης που αφορούσε τον κατάλογο «συντήρησης 
των κοινών υποδομών» (Maintenance of the Common Shared Infrastructure) και 
περιλάμβανε ένα σταθερό και ένα μεταβλητό σκέλος, διαπιστώσαμε ότι, ενώ το σταθερό 
σκέλος αντιστοιχούσε στην τιμή της σύμβασης-πλαισίου, το μεταβλητό σκέλος ήταν 
δεκαπλάσιο. Μετά από τροποποίηση της επιμέρους σύμβασης, το μεταβλητό σκέλος 
ήταν περισσότερο από το 22πλάσιο του αρχικού ποσού της σύμβασης-πλαισίου. 
Επιπλέον, ο τρόπος τιμολόγησης στην επιμέρους σύμβαση δεν αντιστοιχεί σε αυτόν που 
ορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο. Ελέγξαμε πληρωμή ύψους 796 838,82 ευρώ που 
συνδεόταν με την εν λόγω σύμβαση. 

Στο πλαίσιο άλλης επιμέρους σύμβασης, δεν τηρήθηκαν οι συμβατικές ημερομηνίες 
παράδοσης. Ωστόσο, ο eu-LISA κατέβαλε 1,2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τροποποιήσει 
ούτε την επιμέρους σύμβαση ούτε τη σύμβαση-πλαίσιο. 

Στην περίπτωση μιας άλλης επιμέρους σύμβασης που αφορούσε στοιχεία σταθερής 
τιμής, η αξία της σύμβασης, ύψους 1,77 εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχούσε στην αξία 
της σύμβασης-πλαισίου. Στη συνέχεια, ο eu-LISA υπέγραψε τροποποίηση της επιμέρους 
σύμβασης και αύξησε το ποσό σε 2,15 εκατομμύρια ευρώ. Ελέγξαμε πληρωμή ύψους 
443 684,32 ευρώ που συνδεόταν με την εν λόγω σύμβαση. 

Σε προηγούμενα χρόνια, τόσο εμείς όσο και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της 
Επιτροπής (IAS) αναφέραμε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και ελλείψεις στα συστήματα 
εσωτερικών δικλίδων του eu-LISA που αφορούσαν τη σύναψη και τη διαχείριση των 
συμβάσεων. 

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

3.29.10. Κατά τη γνώμη μας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που περιγράφονται 
στην ενότητα υπό τον τίτλο «Στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με 
τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών», οι πληρωμές στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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3.29.11. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη 
του ΕΕΣ. 

Παρατήρηση επί των συστημάτων διαχείρισης και δικλίδων 

3.29.12. Ο eu-LISA τροποποίησε την αξία τριών συμβάσεων, δύο το 2021 και μίας 
ακόμη το 2019: μίας για την εφαρμογή και τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του 
συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), μίας για την παροχή της κοινόχρηστης υποδομής και μίας 
για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (MWO 
SIS II). 

Με τις τροποποιήσεις το μέγιστο ποσό των συμβάσεων αυξήθηκε κατά 50 % 
(70,4 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ και 40 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα). 

Οι συμβάσεις για την κοινόχρηστη υποδομή και τη MWO SIS II λήγουν το 2022, ενώ αυτή για 
ο ΣΕΕ λήγει το 2023. Το ποσό που δεσμεύθηκε κατά την υπογραφή της τροποποίησης ήταν 
λιγότερο από το 50 % της αξίας της σύμβασης που αφορούσε την κοινόχρηστη υποδομή, 86 % 
της σύμβασης για τη MWO SIS II και 76 % της σύμβασης για το ΣΕΕ. 

Το 2020, ο eu-LISA υπέγραψε νέες συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας του προσέγγισης για τη 
σύναψη συμβάσεων για το εγκάρσιο πλαίσιο μηχανικής (ΕΠΜ). Επιπλέον, το 2022 πρόκειται 
να συναφθούν οι συμβάσεις εντός του πλαισίου διατομεακών λειτουργικών υπηρεσιών 
(ΠΔΛΥ) Οι συμβάσεις αυτές θα αντικαταστήσουν τις τροποποιημένες συμβάσεις. 

Καθώς οι τροποποιημένες συμβάσεις πλησίαζαν στη λήξη τους και το ποσό που είχε 
δεσμευθεί ήταν ακόμη εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το μέγιστο ποσό της σύμβασης, ο 
eu-LISA θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει το συντομότερο δυνατόν τις συμβάσεις για το 
ΕΠΜ και το ΠΔΛΥ, αντί να τροποποιήσει τις συμβάσεις παλαιού τύπου κατά το μέγιστο ποσό 
που επιτρέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. 

3.29.13. Για δύο ελεγχθείσες πληρωμές συνολικής αξίας 2,56 εκατομμυρίων ευρώ, 
διαπιστώσαμε ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν στην επιμέρους σύμβαση δεν 
περιλαμβάνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο. 

Ο eu-LISA οφείλει να βελτιώσει τη διαχείριση των συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι, σε κάθε περίπτωση, οι επιμέρους συμβάσεις ευθυγραμμίζονται με τις συμβάσεις-
πλαίσιο. 



 278 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας 
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.29.14. Διαπιστώσαμε ότι ο eu-LISA είχε μεταφέρει στο 2022 11,41 εκατομμύρια 
ευρώ από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2021. Από το ποσό αυτό, 
11,1 εκατομμύρια ευρώ (97 %) αφορούσαν διοικητικές δαπάνες (τίτλος II). Τα 
επανειλημμένως υψηλά ποσοστά μεταφορών στο επόμενο οικονομικό έτος αντιβαίνουν στην 
αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και είναι ενδεικτικά των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που εμφανίζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.29.15. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 

Επί του παρόντος, ο eu-LISA διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ (SIS II, VIS και Eurodac), 
τα οποία σχετίζονται όλα με τον χειρισμό δεδομένων στο πλαίσιο του 
τομέα πολιτικής της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της 
Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ενδεχομένως πρόσκομμα για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας από τον eu-LISA, καθώς και συνεργιών 
μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. 

Εν εξελίξει 

(το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου του eu-LISA) 

2018 

Ο eu-LISA αύξησε τις τιμές σύμβασης-πλαισίου χωρίς την τήρηση του 
τύπου που προβλέπεται σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης και 
παρέτεινε μία συγκεκριμένη σύμβαση μετά τη λήξη της σύμβασης-
πλαισίου. 

ά.α. 

2018/2019/2020 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν χαμηλότερη από την 
προβλεπόμενη. Ο eu-LISA, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
πρέπει να ευθυγραμμίσει καλύτερα τον σχεδιασμό του 
προϋπολογισμού του με το χρονοδιάγραμμα των σχετικών νομοθετικών 
πράξεων. 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 
Ο eu-LISA πραγματοποίησε πληρωμή ύψους 284 000 ευρώ για 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε χρονική περίοδο που δεν καλυπτόταν 
από τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου. 

ά.α. 

2020 

Ο eu-LISA υπέγραψε επιμέρους σύμβαση για λογισμικό διαφορετικό 
από το λογισμικό που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά του για 
τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο. Η αγορά διαφορετικού προϊόντος που δεν 
περιλαμβάνεται στην προσφορά τιμής, σε διαφορετική τιμή από αυτή 
του αρχικά προσφερόμενου προϊόντος, αποτελεί απόκλιση από τη 
σύμβαση-πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η επιμέρους σύμβαση δεν 
συμμορφώνεται με τη σύμβαση-πλαίσιο, όπως και η σχετική πληρωμή 
ύψους 10,4 εκατομμυρίων ευρώ. 

ά.α. 

2020 

Ο eu-LISA υπέγραψε δελτίο παραγγελίας για υπηρεσίες συντήρησης 
που καλύπτει την περίοδο από 7ης Νοεμβρίου 2020 έως τον Δεκέμβριο 
του 2024 (τέσσερα χρόνια). Αυτό αντέβαινε στις διατάξεις της 
σύμβασης-πλαισίου, βάσει της οποίας η εκ των προτέρων τιμολόγηση 
υπηρεσιών επιτρεπόταν για ένα έτος. 

ά.α. 

 



 281 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας 
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 

 

Απάντηση του eu-LISA 
3.29.7. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το συμπέρασμα του ΕΕΣ. 

3.29.8. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του ΕΕΣ. Η ειδική σύμβαση (SC) 
19/2018 υπεγράφη σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο προϋπολογισμός που διατέθηκε 
το 2017 για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος εισόδου/εξόδου — συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις έπρεπε να δεσμευθεί έως το τέλος του 2018 ή να απολεσθεί. 
Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 και έγιναν 
οριστικά γνωστές όλες οι αναγκαίες τεχνικές πτυχές. 

Η εκτελεστική απόφαση επέτρεψε στον Οργανισμό να εφαρμόσει την SC 19 μέσω 36 
αιτημάτων παροχής υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν σαφή και λεπτομερή περιγραφή των 
καθηκόντων, των παραδοτέων και των χρονοδιαγραμμάτων. Οι πληρωμές βασίζονταν σε 
αιτήματα παροχής υπηρεσιών υπογεγραμμένα από διατάκτη, και όχι μόνο στην SC. 

Ο Οργανισμός εκτιμά τα εξής: 

• πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε σχέση με την υφιστάμενη σύμβαση-
πλαίσιο, την ειδική σύμβαση και το αίτημα παροχής υπηρεσιών, 

• δεν εθίγησαν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, 
• το έργο για την ενσωμάτωση του ΣΕΕ-VIS πλησιάζει στην επιτυχή ολοκλήρωση 

του, 
• η εγγραφή πόρων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθεσία, στην 

έκδοση της οποίας δεν έχουν ακόμη προβεί οι συννομοθέτες, ενέχει 
σημαντικούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η ύπαρξη 
αυτών των κινδύνων έχει αναφερθεί συστηματικά στο διοικητικό συμβούλιο. 

3.29.9. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του ΕΕΣ. Όσον αφορά την πληρωμή 
1,2 εκατ. EUR (για το αρθρωτό σύστημα κέντρου δεδομένων), ο Οργανισμός θα ήθελε να 
διευκρινίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης 
παραδόθηκαν τελικά πλήρως και η μη συμμόρφωση της πληρωμής δεν είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Για τις άλλες δύο πληρωμές, ο Οργανισμός είναι της άποψης ότι οι απαιτήσεις του έργου 
χρειάζονταν προσαρμογή λόγω παραγόντων που εκφεύγουν του ελέγχου του Οργανισμού. 
Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει ήδη λάβει μέτρα για την ενίσχυση των πρακτικών 
παρακολούθησης των συμβάσεων. 

3.29.12. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση που δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των τροποποιήσεων. Ο Οργανισμός έχει ήδη αναλάβει τη 
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μετάβαση σε οριζόντιες δημόσιες συμβάσεις με το διατομεακό πλαίσιο μηχανικής, το οποίο 
συμπληρώθηκε πρόσφατα από το διατομεακό επιχειρησιακό πλαίσιο. 

3.29.13. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και αναθεωρεί τις διαδικασίες του 
προκειμένου να ανταποκριθεί στη διαχείριση των αλλαγών με προηγούμενη τροποποίηση 
των συμβάσεων-πλαισίων, όταν απαιτείται. 

3.29.14. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του ΕΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Οργανισμός θα ήθελε να επισημάνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης για το 2021 ήταν 
100 % τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. 
Επιπλέον, οι ακυρώσεις των μεταφορών διοικητικών δαπανών το 2021 μειώθηκαν κατά το 
ήμισυ, σε σύγκριση με το 2020. 
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3.30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex) 

Εισαγωγή 

3.30.1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Frontex»), με 
έδρα στη Βαρσοβία, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου162, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου163. Ο Frontex 
διαδέχθηκε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είχε συσταθεί με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου164. Ο Frontex και οι εθνικές αρχές των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων και τις επιχειρήσεις 
επιστροφής συνιστούν από κοινού την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, 
επιμεριζόμενοι την αρμοδιότητα της διασφάλισης της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εισόδων από τα 
εξωτερικά σύνορα. Στο γράφημα 3.30.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν τον Frontex165. 

                                                             
162 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 

163 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 

164 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

165 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του 
Frontex διατίθενται στον ιστότοπό του: www.frontex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896&qid=1665082948750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Γράφημα 3.30.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον 
Frontex 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του Frontex για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον Frontex. 

Η σημαντική αύξηση των στοιχείων που αφορούν τον προϋπολογισμό και τα προσωπικό του 
Frontex οφείλονται στη διευρυμένη εντολή του βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.30.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του Frontex. 

3.30.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του Frontex και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

495

741

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

1 234

1 554

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.30.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις166 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Frontex167 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.30.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Frontex για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
166 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

167 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.30.6. Επισημαίνουμε τη σημείωση 4.0.4, με τίτλο «Other important information 
regarding the budget implementation» (Λοιπές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού), η οποία αφορά τη μεταφορά στο 2021 υποχρέωσης εις 
βάρος του προϋπολογισμού, με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Preparatory 
measures for 2021 deployments SC Cat 1 and 2» (Προπαρασκευαστικά μέτρα για την 
ανάπτυξη του Μόνιμου Σώματος το 2021, κατηγορίες 1 και 2), η οποία δεν θεμελιώνεται 
σε νομική δέσμευση αναληφθείσα πριν από το τέλος του 2020. Αναφέραμε το ζήτημα 
αυτό στην ειδική ετήσια έκθεσή μας για το 2020168. Οι συνολικές πληρωμές το 2021 
ανέρχονταν σε 18 375 458 ευρώ. Ο Frontex επανόρθωσε αυτή τη μη συμμόρφωση 
αναλαμβάνοντας επακολούθως νομικές δεσμεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. 

3.30.7. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 4.0.3, με τίτλο «The financing 
sources of the budget» (Οι χρηματοδοτικές πηγές του προϋπολογισμού), στην οποία 
διευκρινίζεται ότι οι εισφορές των τρίτων χωρών του χώρου Σένγκεν και, κατά συνέπεια, 
η εξισορροπητική εισφορά της ΕΕ δεν έχουν υπολογιστεί σωστά. Η εισφορά της ΕΕ έχει 
υπερεκτιμηθεί κατά 2,6 εκατομμύρια ευρώ και οι εισφορές των εν λόγω τρίτων χωρών 
έχουν υποεκτιμηθεί ισόποσα. Δεδομένων της εξισορροπητικής εισφοράς της ΕΕ και της 
ύπαρξης πλεονάσματος το 2021, η κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων δεν έχει 
επίπτωση στα λειτουργικά έσοδα για το οικονομικό έτος 2021. 

3.30.8. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 4.0.3, με τίτλο «Certification of the 
accounts» (Πιστοποίηση των λογαριασμών), στην οποία ο υπόλογος δηλώνει την 
έλλειψη των πληροφοριών που ήταν αναγκαίες για την επικύρωση του νέου συστήματος 
που θέσπισε ο διατάκτης και το οποίο χρησιμοποιείται για την άντληση λογιστικών 
πληροφοριών. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.30.9. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

                                                             
168 Ετήσια έκθεση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2020, 

σημείο 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Πληρωμές 
Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.30.10. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.30.11. Σημειώνουμε ότι η επισήμανση ειδικού θέματος σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών που παρατίθεται στο σημείο 3.30.6 ισχύει επίσης 
εξ ολοκλήρου και όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών. 

3.30.12. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη 
του ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.30.13. Τον Ιούλιο του 2021, ο Frontex προκήρυξε διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβασης-πλαισίου με έναν και μόνον αντισυμβαλλόμενο για μέγιστο διάστημα μία 4ετία και 
με αντικείμενο την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης του 
Μόνιμου Σώματος. Η σύμβαση υπογράφηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2021. Διαπιστώσαμε τα 
εξής: 

α) Για την αξιολόγηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο Frontex ζήτησε 
από τους προσφέροντες να παρουσιάσουν έμπειρη ομάδα 10 τουλάχιστον 
ταξιδιωτικών πρακτόρων με έναν προϊστάμενο, χωρίς να απαιτεί ελάχιστο 
συνολικό αριθμό υπαλλήλων. Ο καθορισμός της απαιτούμενης τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας σε τόσο χαμηλό επίπεδο εξέθετε τον Frontex στον 
κίνδυνο ο αντισυμβαλλόμενος να μην είναι σε θέση να παράσχει τις καθοριζόμενες 
στη σύμβαση υπηρεσίες εγκαίρως και με την ελάχιστη απαιτούμενη ποιότητα. 

β) Οι εργασίες του Frontex για την αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοδοτικής 
ικανότητας των προσφερόντων βασίστηκαν στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, η 
οποία ανερχόταν σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό περιλάμβανε 
μόνο την αμοιβή του αντισυμβαλλομένου και όχι την υποκείμενη αξία της 
σύμβασης που κάλυπτε τα προβλεπόμενα έξοδα αποστολών, τα οποία, κατά τις 
εκτιμήσεις, ανέρχονταν σε περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Ο Frontex ζήτησε από 
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τους προσφέροντες να αποδείξουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 
2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθορισμός της απαιτούμενης χρηματοδοτικής 
ικανότητας σε τόσο χαμηλό επίπεδο εξέθετε τον Frontex στον κίνδυνο μη ορθής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Frontex ανέστειλε την εκτέλεση της σύμβασης λόγω μη 
εκπλήρωσής της, γεγονός που είχε ως συνέπεια σοβαρές διαταραχές της επιχειρησιακής 
συνέχειας. Τον Μάιο του 2022, κατόπιν επαληθεύσεων, η σύμβαση καταγγέλθηκε. 

3.30.14. Οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του Frontex για τις διαδικασίες 
πρόσληψης απαιτούν από τις επιτροπές επιλογής να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
συναινετικά. Στο πλαίσιο των δύο διαδικασιών πρόσληψης που ελέγξαμε, διαπιστώσαμε ότι 
οι επιτροπές επιλογής εφάρμοσαν τον αριθμητικό μέσο όρο των ατομικών αξιολογήσεων των 
μελών τους, αντί κάποιας συναινετικής μεθόδου. Επιπλέον, δεν υπήρχαν σαφή πρότυπα ή 
οδηγίες προς τα μέλη των επιτροπών επιλογής σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των 
επιμέρους κριτηρίων επιλογής. Αυτές οι αδυναμίες στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
υπονομεύουν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων στο 
πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης και μπορούν να εκθέσουν τον Frontex τόσο σε κινδύνους για 
τη φήμη του όσο και σε νομικούς κινδύνους. 

3.30.15. Οι διατάκτες (κύριος και δευτερεύων) που ενέκριναν τις πληρωμές το 2021, 
καθώς και τις σχετικές νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού, 
δεν είχαν αποδεχθεί τυπικά τους όρους της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή, 
της 22ας Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, δεν είχαν 
δηλώσει επισήμως τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 4 της απόφασης σχετικά με τη δήλωση 
περί μη σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό αποτελεί σοβαρή αδυναμία εσωτερικής δικλίδας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Frontex. 

3.30.16. Τον Μάιο του 2021, ο Frontex υπέγραψε διάφορες διοργανικές συμβάσεις-
πλαίσιο μέσω της εκ νέου διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας και άλλων υγειονομικών ειδών. Οι συμβάσεις δεν περιλάμβαναν κατάλογο 
καθορισμένων τιμών, αλλά προέβλεπαν ένα μέγιστο ποσοστό ακαθάριστου περιθωρίου 
κέρδους για κάθε παραγγελλόμενο προϊόν. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, ο Frontex δεν 
προέβαινε σε συστηματικούς ελέγχους του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους που ίσχυε για 
ορισμένες παραγγελίες. Αυτό δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό και αποτελεί 
εσωτερική αδυναμία των προληπτικών δικλίδων του. 

3.30.17. Διαπιστώσαμε επίσης τις ακόλουθες αδυναμίες στις εσωτερικές δικλίδες στο 
πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Frontex: 

α) Για μια σύμβαση-πλαίσιο που περιλάμβανε δύο παρτίδες, ο Frontex δημοσίευσε 
την απόφαση ανάθεσης πολύ αργότερα από τις προθεσμίες που θέτει ο 
δημοσιονομικός κανονισμός. 
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β) Στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας σύναψης σύμβασης, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η οικονομική ικανότητα των προσφερόντων, ο Frontex ζήτησε το 
διπλάσιο του μέσου ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών που επιτρέπει ο 
δημοσιονομικός κανονισμός. Ο καθορισμός ορίου υψηλότερου επιτρέπεται μόνον 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένας 
τεκμηριωμένος λόγος για τον καθορισμό υψηλότερου ορίου. 

3.30.18. Στην περίπτωση τριών συμφωνιών επιχορήγησης που ελέγξαμε, οι δικαιούχοι 
δεν τήρησαν την προθεσμία των 75 ημερών από τη λήξη της ισχύος των συμφωνιών, 
προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για καταβολή της τελικής πληρωμής. Ο Frontex δεν 
μεριμνούσε για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση και τελική παρακολούθηση αυτών των 
επιχορηγήσεων. Επιπλέον, δεν προέβαινε στην τελική πληρωμή εντός 60 ημερών από τη 
λήψη των αντίστοιχων αιτημάτων για καταβολή του υπολοίπου. Αυτές οι καθυστερήσεις στη 
διαδικασία παραβιάζουν τις διατάξεις τόσο της συμφωνίας επιχορήγησης όσο και του 
δημοσιονομικού κανονισμού και αποτελούν συστηματικό πρόβλημα για τον κύκλο καταβολής 
των επιχορηγήσεων του Frontex. 

3.30.19. Από τη συνολική ανάλυση των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν το 2021 
προέκυψε ότι: 

α) από τα 7 776 αιτήματα πληρωμής τα 1 269 διεκπεραιώθηκαν με καθυστέρηση 
(16,3 %, έναντι 23 % το 2020)· 

β) από τη συνολική αξία των αιτημάτων πληρωμής (317 994 125 ευρώ), ποσό ύψους 
39 731 717 ευρώ καταβλήθηκε με καθυστέρηση (12,5 %, έναντι 12,1 % το 2020)· 

γ) από τις 1 269 καθυστερημένες πληρωμές, οι 1 205 οφείλονταν εκ του νόμου εντός 
30 ημερών (έναντι 1 932 πληρωμών το 2020) και οι 62 εντός 60 ημερών (έναντι 
38 πληρωμών το 2020). 

Αυτές οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αποτελούν σοβαρή αδυναμία των εσωτερικών 
δικλίδων του Frontex. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.30.20. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2015 

Υφίσταται κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από 
χρηματοδοτικούς πόρους του Οργανισμού, ο οποίος δεν έχει 
αντιμετωπιστεί. 

Ολοκληρώθηκε 

2015 

Τα κράτη που συμμετέχουν σε συνοριακές επιχειρήσεις δηλώνουν τις 
δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν βάσει των φύλλων δήλωσης 
δαπανών. Το ΕΕΣ, στην ειδική έκθεσή του 12/2016 συνέστησε στους 
οργανισμούς να χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν απλουστευμένες 
επιλογές κόστους προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες μη αποδοτικές 
πρακτικές. 

Ολοκληρώθηκε 

όσον αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

Εν εξελίξει 

όσον αφορά την ανάπτυξη του βαρέος τεχνικού 
εξοπλισμού 

2016 

Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ακριβέστερη 
εκτίμηση του κόστους, καθώς και η περισσότερο έγκαιρη υποβολή των 
δαπανών από τις συνεργαζόμενες χώρες. Ο Frontex μπορεί επίσης να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων. 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 
Μολονότι ο Frontex έχει ήδη μετακομίσει στις σημερινές εγκαταστάσεις 
του από το 2014, εξακολουθεί να μην έχει σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο. 

Ολοκληρώθηκε 

2018 

Οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις ήταν αναποτελεσματικές. Ο Frontex 
πρέπει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός απλουστευμένου και 
διαφανούς χρηματοδοτικού καθεστώτος, το οποίο θα καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, τις δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό. 

Ολοκληρώθηκε 

όσον αφορά τις εκ των προτέρων επαληθεύσεις 

Εν εξελίξει 

όσον αφορά την απλούστευση των δαπανών σε 
σχέση με βαρύ τεχνικό εξοπλισμό 

2018 Ο Frontex πρέπει να εγκρίνει και να εφαρμόσει πολιτική για τις 
ευαίσθητες θέσεις. Εν εξελίξει 

2018 

Οι μεταφορές πιστώσεων στο 2019 και οι ακυρωθείσες μεταφορές 
πιστώσεων το 2018 ήταν υψηλές. Ο Frontex θα πρέπει να καταβάλει 
προσπάθειες για ακριβέστερες εκτιμήσεις κόστους και δημοσιονομικές 
προβλέψεις. 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018/2019 

O Frontex δεν πέτυχε το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης των θέσεων 
στον πίνακα προσωπικού του. Πρέπει να βελτιώσει τις κατευθυντήριες 
οδηγίες που παρέχονται στα μέλη των επιτροπών επιλογής και να 
επαληθεύει προσεκτικότερα τα μισθολογικά δικαιώματα των 
υποψηφίων. 

Εν εξελίξει 

2020 

Δήλωση από εθνική αρχή, στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης, 
δύο επιχειρήσεων επιστροφής που δεν είχαν προαναγγελθεί, συνολικού 
κόστους 355 000 ευρώ, κατά το οικονομικό κλείσιμο της δράσης. Ο 
Frontex προέβη σε εκ των υστέρων ανάληψη υποχρέωσης εις βάρος του 
προϋπολογισμού για την κάλυψη του συνακόλουθου ελλείμματος του 
προϋπολογισμού, γεγονός που δεν συνάδει με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό του. 

Εν εξελίξει 

2020 

H Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε δύο διαδικασίες έρευνας: α) Τον 
Νοέμβριο του 2020, αξιολογήθηκαν η αποτελεσματικότητα και η 
διαφάνεια του μηχανισμού καταγγελιών, καθώς και ο ρόλος και η 
ανεξαρτησία του «υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων» του Frontex 
και, στις 15 Ιουνίου 2021, διατυπώθηκαν εννέα προτάσεις. β) Τον 
Μάρτιο του 2021, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο Frontex 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και διασφαλίζει τη λογοδοσία σε σχέση με τις νέες 
ενισχυμένες αρμοδιότητές του. Επίσης, δύο ακόμη έρευνες βρίσκονται 
σε εξέλιξη: α) μία από την OLAF σε σχέση με καταγγελίες για 

Εν εξελίξει 



 293 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) 

 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

παρενόχληση, ανάρμοστη συμπεριφορά και επαναπροωθήσεις 
μεταναστών που αφορούν τον Frontex και β) μία από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τη διερεύνηση ισχυρισμών για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του Frontex. 

2020 
Καθυστέρηση στην πρόσληψη των απαιτούμενων 40 παρατηρητών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τις 
δραστηριότητες και τη φήμη του Frontex. 

Εν εξελίξει 

2020 

Ο Frontex εκτέθηκε σε κίνδυνο προσβολής της φήμης του και εμπλοκής 
του σε νομικές αντιδικίες εξαιτίας του γεγονότος ότι προέβη σε 
προσφορές εργασίας σε θέσεις AD7 προς 47 υποψηφίους για θέσεις της 
ανώτερης ομάδας καθηκόντων (αντί των εγκεκριμένων θέσεων 
κατηγορίας AST), πριν η Επιτροπή απαντήσει σχετικά με τις θέσεις. 
Συνακολούθως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Frontex 
εξουσιοδοτείτο να αναβαθμίσει τις θέσεις αυτές. 

Εν εξελίξει 

2020 
Δεν είχε γίνει καταχώριση στο κεντρικό μητρώο του Frontex 
εγκεκριμένης εξαίρεσης σε χρονοδιάγραμμα πληρωμών στο πλαίσιο 
σύμβασης. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Οι εισφορές των τεσσάρων συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στον αρχικό 
προϋπολογισμό των Frontex έχουν υποεκτιμηθεί, καθώς συνιστούν το 
6,91 % αντί για το 7,43 % του προϋπολογισμού. Υπάρχει ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει οριζόντια καθοδήγηση στα όργανα 
της ΕΕ σχετικά με τον υπολογισμό, με συνεκτικό τρόπο, των εισφορών 
των εκτός ΕΕ χωρών. 

Εκκρεμεί 

2020 

Προσωρινή ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 
ύψους 18,1 εκατομμυρίων ευρώ για την προετοιμασία τοποθετήσεων 
στο πεδίο το 2021 μεταφέρθηκε στο επόμενο έτος, χωρίς ο Frontex να 
έχει αναλάβει νομική δέσμευση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο 
άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού του. 

ά.α. 

2020 

Κατά τον υπολογισμό των δεικτών επιδόσεών του, ο Οργανισμός 
αντιμετώπιζε τις μειώσεις του προϋπολογισμού όχι ως διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς αλλά ως πράξεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
γεγονός το οποίο δεν συνάδει με δύο αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου. 

Εκκρεμεί 

2020 

Η αύξηση κατά 10 εκατομμύρια ευρώ της ενωσιακής χρηματοδότησης 
με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1 της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζεται 
στη λογιστική του προϋπολογισμού του Frontex. Το γεγονός αυτό 
μειώνει τη διαφάνεια. 

ά.α. 
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Απάντηση του Frontex 
3.30.7. Το 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και τις διάφορες συνεδριάσεις επί του θέματος. Η ετήσια έκθεση 
του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2020 αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη οριζόντιας καθοδήγησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό προς όλους τους φορείς, όχι μόνο τον Frontex, και ότι 
το ζήτημα της διαφορετικής ερμηνείας του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις συνεισφορές 
τρίτων χωρών επισημαίνεται επίσης στην επισκόπηση 3/2021 του ΕΕΣ. 

3.30.13. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την εν λόγω παρατήρηση και θα την τηρήσει στη 
συνέχεια στις επικείμενες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 

3.30.14. Ο Frontex αναγνωρίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην εφαρμογή των 
καθορισμένων κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής και, τον Ιανουάριο του 2022, 
εξέδωσε σαφέστερες οδηγίες προς τα μέλη της επιτροπής επιλογής, εξασφαλίζοντας 
συνεπέστερη αξιολόγηση και την εναρμόνιση των διαδικασιών. 

3.30.15. Πράγματι, υπήρχε μια παράλειψη κατά τον χρόνο έγκρισης της απόφασης του 
εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με τις εξουσίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι διατάκτες είχαν ήδη υπογράψει την απόφαση κατά τον χρόνο 
έγκρισης της νέας απόφασης. Η παράλειψη αυτή εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους και 
θα διορθωθεί εντός του 2022 με νέα απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή. Εν τω μεταξύ, οι 
νέοι διατάκτες ήταν υποχρεωμένοι να υπογράψουν τα έγγραφα. 

3.30.16. Ο Οργανισμός αποδέχεται, ως δεσμευτική υποχρέωση, ότι οι διαχειριστές συμβάσεων 
της αναθέτουσας αρχής θα ελέγχουν μονομερώς το περιθώριο, όποτε αποφασιστεί, κατόπιν 
σχετικής εκτίμησης κινδύνου. 

3.30.17. α) Ο Οργανισμός συμφωνεί με το πόρισμα. Ο Οργανισμός ενσωμάτωσε μηχανισμό 
ελέγχου για την παρακολούθηση και την πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.  

β) Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το πόρισμα και το γεγονός ότι η εξαίρεση αυτή δεν 
τεκμηριώθηκε στον φάκελο της σύμβασης. Προκειμένου να διαφυλάξει τα οικονομικά του 
συμφέροντα και να διασφαλίσει ότι ο ανάδοχος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται μια σύμβαση 
αυτού του ύψους και το εν λόγω σύστημα παραγγελιών, ο Οργανισμός καθόρισε το εν λόγω 
επίπεδο του κύκλου εργασιών, αφού εξέτασε ενδελεχώς διάφορους παράγοντες: 

• το επίπεδο του ετήσιου κύκλου εργασιών σε παρόμοιους διαγωνισμούς σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς όπλων και πυρομαχικών, 

• την ανάλυση που διεξήγαγε σύμβουλος συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, την οποία 
του ανέθεσε η Αρχή. 

3.30.18. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το πόρισμα. Οι συμφωνίες επιχορήγησης που 
καταρτίζει ο Frontex καλύπτουν τις τοποθετήσεις τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινων πόρων 
σε διάφορες τοποθεσίες στα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, η διαδικασία συλλογής εγγράφων 
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από την κεντρική οικονομική μονάδα είναι χρονοβόρα. Επιπλέον, σε περίπτωση τοποθέτησης 
βαρέος τεχνικού εξοπλισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών στα δικαιούχα κράτη μέλη είναι πολλοί 
και η καθυστερημένη υποβολή των τιμολογίων προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία. Ο 
Οργανισμός αναγκάζεται συχνά να συνεργάζεται με νέους δικαιούχους οι οποίοι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τις διατάξεις περί επιχορηγήσεων. Το γεγονός αυτό μπορεί γενικά να 
συνεπάγεται επιπλέον προκλήσεις όσον αφορά την έγκαιρη απόκτηση της απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης. 

3.30.19. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το πόρισμα και θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι 
υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις εν λόγω καθυστερήσεις, τις οποίες ο Οργανισμός δεν δύναται 
πάντοτε να ελέγχει. Σημειώνονται, για παράδειγμα, αρκετές καθυστερήσεις σε πληρωμές, οι 
οποίες αφορούν υψηλά ποσά και οφείλονται σε καθυστερήσεις από την πλευρά των κρατών 
μελών όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεών τους για την παροχή επιχορηγήσεων. Ο 
Οργανισμός δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωσή του όσον αφορά το πεδίο των καθυστερήσεων 
των πληρωμών. 
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 5 του ΠΔΠ – 

Ασφάλεια και άμυνα 
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3.31. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα 
της επιβολής του νόμου (CEPOL) 

Εισαγωγή 

3.31.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (εφεξής «ο CEPOL»), με έδρα στη Βουδαπέστη, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2219169 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αποστολή 
του CEPOL είναι να λειτουργεί ως δίκτυο, συνδέοντας τα εθνικά ιδρύματα αστυνομικής 
εκπαίδευσης των κρατών μελών, προκειμένου να παρέχει μαθήματα κατάρτισης για τα 
ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, βάσει κοινών προτύπων. Στο γράφημα 3.31.1 
παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον CEPOL170. 

Γράφημα 3.31.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον CEPOL 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του CEPOL για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον CEPOL. 

                                                             
169 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση 

στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου. 

170 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του CEPOL 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.cepol.europa.eu. 

32

30

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

84

95

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.31.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του CEPOL. 

3.31.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του CEPOL και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.31.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις171 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του CEPOL172 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
171 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

172 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.31.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του CEPOL για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.31.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.31.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.31.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.31.9. Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, ο CEPOL διέθετε σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με 
υπηρεσίες διοργάνωσης ταξιδίων, η οποία δεν κάλυπτε ορισμένες τρίτες χώρες. Μέχρι το 
τέλος του 2020, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες για αυτές τις χώρες καλύπτονταν από άλλες 
συμβάσεις. Λόγω της πανδημίας COVID-19, ήταν αβέβαιο αν θα μπορούσαν τελικά να 
διοργανωθούν εκδηλώσεις επί τόπου. Το καλοκαίρι του 2021, προέκυψε το ενδεχόμενο ο 
CEPOL να πρέπει να διοργανώσει δραστηριότητες επί τόπου σε τρίτες χώρες, παρά την 
εξαιρετικά απρόβλεπτη κατάσταση που εξακολουθούσε να επικρατεί ως προς τις 
μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας. Κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης και των 
διαφόρων εναλλακτικών επιλογών, ο CEPOL αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την ισχύουσα 
σύμβαση-πλαίσιο για την κάλυψη των εκδηλώσεων σε αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι 
δεν περιλαμβάνονταν στο πεδίο αναφοράς της. Αυτό συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 172 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο CEPOL καταχώρισε αυτή την απόφαση στο μητρώο 
εξαιρέσεων. Οι σχετικές πληρωμές, ύψους76 590 ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν το 2021, 
είναι παράτυπες. Τον Ιανουάριο του 2022, ο CEPOL υπέγραψε νέο πλαίσιο που κάλυπτε τις 
εκδηλώσεις στις χώρες αυτές. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.31.10. Τον Αύγουστο του 2021, ο CEPOL προκήρυξε διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβασης-πλαισίου με έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο, με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών επιμέλειας εκπαιδευτικών κειμένων, αξίας 1 080 000 ευρώ. Διαπιστώσαμε ότι για 
ένα από τα κριτήρια ανάθεσης ο CEPOL έδωσε υψηλότερη βαθμολογία στον επιλεγέντα 
προσφέροντα, ο οποίος χρησιμοποίησε την προηγούμενη πείρα του με τον CEPOL ως 
υπεργολάβου, προκειμένου να περιλάβει στην προσφορά του περιεχόμενο συναφέστερο 
προς τον οργανισμό. Οι προσφορές των άλλων δύο υποψηφίων είχαν περισσότερο γενικό 
περιεχόμενο και συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία. Ωστόσο, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, το συγκεκριμένο κριτήριο ανάθεσης δεν απαιτούσε σαφώς τέτοιου είδους 
συναφές προς τον CEPOL περιεχόμενο. Επιπλέον, δεδομένου ότι η σύμβαση αφορούσε την 
επιμέλεια εκπαιδευτικού περιεχομένου παραγόμενου από ειδικούς στην επιβολή του νόμου, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας δεν δικαιολογούνταν η έμφαση σε περιεχόμενο σχετικό με τον 
CEPOL. Παρ’ όλα αυτά, δεν εντοπίσαμε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας θα ήταν διαφορετικό, εάν το εν λόγω κριτήριο είχε αξιολογηθεί 
διαφορετικά. 

3.31.11. Σε μία άλλη διαδικασία σύναψης σύμβασης, διαπιστώσαμε 
αλληλοεπικάλυψη των κριτηρίων επιλογής και των κριτηρίων ανάθεσης. Ο μη σαφής 



 302 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου 
(CEPOL) 

 

διαχωρισμός των δύο συνιστά διαδικαστική αδυναμία, υπονομεύει την αρχή της διαφάνειας 
και εκθέτει τον CEPOL τόσο σε κινδύνους για τη φήμη του όσο και σε νομικούς κινδύνους. 

3.31.12. Όσον αφορά την επιμορφωτική εκδήλωση που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο 
του 2019, ο CEPOL δεν παρακολούθησε τις εκκρεμείς πληρωμές και, τον Δεκέμβριο του 2020, 
έκλεισε τη σχετική ανάληψη υποχρέωσης εις βάρος του προϋπολογισμού. Αμέσως μετά, 
έλαβε τρία τιμολόγια σχετικά με την εκδήλωση αυτή, συνολικού ύψους 28 032 ευρώ. Για την 
εξόφλησή τους, χρειάστηκε να ανοίξει νέα υποχρέωση τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτή η 
αστοχία εσωτερικής δικλίδας εξέθεσε τον CEPOL στον κίνδυνο αθέτησης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του προς τρίτους σε περίπτωση περικοπών στον 
προϋπολογισμό του. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.31.13. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2016 

Μεγάλη εναλλαγή του προσωπικού, η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς και στην ικανότητα του CEPOL να 
υλοποιήσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
εργασίας του. Ο αριθμός αιτήσεων απασχόλησης από άλλα κράτη μέλη 
ήταν μικρός. 

ά.α. 

2020 

Ο CEPOL κατέβαλε έξοδα ακύρωσης ύψους 5 335 ευρώ για κράτηση σε 
ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη, η οποία ακυρώθηκε λόγω των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν εξαιτίας της COVID-19 από την ουγγρική 
κυβέρνηση. Εάν είχε επικαλεστεί τη ρήτρα περί «ανωτέρας βίας» που 
προβλεπόταν στη σύμβαση-πλαίσιο, θα μπορούσε να είχε ακυρώσει την 
κράτηση χωρίς έξοδα.  

ά.α. 

2020 

Παρατηρήσαμε αδυναμίες στο περιβάλλον των εσωτερικών δικλίδων 
του CEPOL, όσον αφορά τη διαχείριση των αναλήψεων υποχρεώσεων 
εις βάρος του προϋπολογισμού: α) ο CEPOL υπέγραψε τρεις νομικές 
δεσμεύσεις προτού εγκριθούν οι αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων 
εις βάρος του προϋπολογισμού και β) δύο χωριστές επιμέρους 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) συνδέονταν με την ίδια επιμέρους 
ανάληψη υποχρέωσης εις βάρος του προϋπολογισμού. 
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Απάντηση του CEPOL 
3.31.9. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου. Βάσει της σύμβασης-
πλαισίου του 2018, η CEPOL θέσπισε ρήτρα αποποίησης ευθύνης με την οποία εξαιρούνταν οι 
κρατήσεις που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών τοπικών μεταφορών, φιλοξενίας, εστίασης 
και τόπων συνεδριάσεων σε συγκεκριμένες χώρες στο πλαίσιο των έργων της CEPOL. Πρόκειται 
για σημαντική διευκρίνιση, καθόσον όλοι οι υποβάλλοντες προσφορά στο πλαίσιο της αρχικής 
διαδικασίας εξακολουθούσαν να θεωρούνται ότι είναι σε θέση να παρέχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες στις συγκεκριμένες χώρες για δραστηριότητες που δεν σχετίζονταν με τα έργα της 
CEPOL. Με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, τυποποιήσαμε ένα σημείωμα εξαίρεσης με 
προτάσεις για την ελαχιστοποίηση της χρήσης της σύμβασης-πλαισίου του 2018 σε 
δραστηριότητες έργων σε χώρες εκτός της ΕΕ, ώστε η εφαρμογή της να καλύπτει αποκλειστικά 
επείγουσες επιχειρηματικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση 
πρόκειται για δικαιολογημένη εξαίρεση από τους κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση της 
συνέχειας των δραστηριοτήτων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης έως την 
οριστικοποίηση της ανοικτής διαδικασίας που οδήγησε στην υπογραφή νέας συνολικής 
σύμβασης-πλαισίου χωρίς περιορισμούς τον Ιανουάριο του 2022. 

3.31.10. Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου. Η CEPOL θέσπισε 
κριτήρια ανάθεσης και διορθωτικούς συντελεστές με στόχο την ανάθεση της σύμβασης στον 
προσφέροντα που προσφέρει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής. Στην ενότητα των κριτηρίων 
ανάθεσης δημοσιεύθηκε επίσης η μέθοδος βαθμολόγησης, ο πρωταρχικός σκοπός της οποίας 
ήταν να διασφαλίσει ότι η CEPOL δίνει υψηλότερη βαθμολογία στους προσφέροντες που 
παρέχουν «προστιθέμενη αξία». Αναγνωρίστηκε η προσπάθεια των προσφερόντων να 
συμπεριλάβουν συγκεκριμένη παραπομπή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της CEPOL όπως 
παρουσιάζεται κάτω από την ενότητα των κριτηρίων ανάθεσης, ενώ οσάκις η προσφορά 
περιείχε λύσεις που υπερέβαιναν την απαιτούμενη λύση, αναγνωρίστηκε η «προστιθέμενη 
αξία» και δόθηκαν οι προβλεπόμενοι βαθμοί. Ωστόσο, όσοι προσφέροντες δεν συμπεριέλαβαν 
τη συγκεκριμένη παραπομπή δεν θεωρήθηκαν ως μη συμμορφούμενοι προς το εν λόγω 
κριτήριο. 

3.31.11. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου. Η CEPOL ανέφερε, ως 
συμπλήρωμα στα κριτήρια ανάθεσης, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με την 
τεχνική προσφορά, όχι με σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες των προσφερόντων, αλλά για 
να υποστηρίξει την εξέταση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών σε πλήρη συμμόρφωση προς 
τα σχετικά πρότυπα. 

3.31.12. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει και αποδέχεται τις διαπιστώσεις του Συνεδρίου. Η CEPOL 
παρέχει στους διαχειριστές έργου και σε άλλα αρμόδια μέλη του προσωπικού τακτική 
κατάρτιση σχετικά με τη διαχείριση συμβάσεων, ενώ το 2022 θα επαναλάβει τα προγράμματα 
κατάρτισης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη μείωση της εμφάνισης 
ανάλογων συμβάντων. 
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3.32. Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (EMCDDA) 

Εισαγωγή 

3.32.1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (εφεξής 
«το EMCDDA»), με έδρα στη Λισαβόνα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του 
Συμβουλίου173, ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1920/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου174. Κύριο καθήκον του EMCDDA είναι η 
συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριακών στοιχείων για το φαινόμενο των ναρκωτικών 
και της τοξικομανίας, προκειμένου να καταρτίζει και να δημοσιεύει αντικειμενικά, αξιόπιστα 
και συγκρίσιμα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται να 
χρησιμεύουν ως βάση για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των μέσων μείωσής της, 
καθώς και άλλων φαινομένων που συνδέονται με την αγορά των ναρκωτικών. 
Στο γράφημα 3.32.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
EMCDDA175. 

                                                             
173 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 για την ίδρυση ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης 

ναρκωτικών και τοξικομανίας 

174 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1920/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. 

175 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του 
EMCDDA διατίθενται στον ιστότοπό του: www.emcdda.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Γράφημα 3.32.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
EMCDDA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EMCDDA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το EMCDDA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.32.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EMCDDA. 

3.32.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EMCDDA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

23

25

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

102

110

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.32.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας (EMCDDA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις176 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού177 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.32.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EMCDDA για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
176 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

177 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.32.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.32.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.32.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Το EMCDDA προσέλαβε προσωρινά εργαζόμενους βάσει σύμβασης-
πλαισίου, χωρίς να τηρήσει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/104/ΕΚ και 
της εργατικής νομοθεσίας της Πορτογαλίας. Το EMCDDA πρέπει να 
αναλύσει τους όρους εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων του 
και να διασφαλίσει ότι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και 
εθνική εργατική νομοθεσία. 

Εν εξελίξει 
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Απάντηση του EMCDDA 
Το EMCDDA δεν διατυπώνει κανένα σχόλιο/καμία παρατήρηση.  
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3.33. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα 
της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) 

Εισαγωγή 

3.33.1. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (εφεξής «η Ευρωπόλ»), με έδρα στη Χάγη, ιδρύθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Μαΐου 2016178, ο οποίος αντικατέστησε και κατάργησε την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου179. Σκοπός της Ευρωπόλ είναι η υποστήριξη της δράσης των αστυνομικών 
αρχών και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Ο οργανισμός 
υποστηρίζει επίσης την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
μορφών σοβαρού εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, μορφών 
εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα που καλύπτονται από κάποια πολιτική της Ένωσης 
και της τρομοκρατίας. Στο γράφημα 3.33.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία 
που αφορούν την Ευρωπόλ180. 

                                                             
178 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 

στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ). 

179 Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ). 

180 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της 
Ευρωπόλ διατίθενται στον ιστότοπό της: www.europol.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Γράφημα 3.33.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την 
Ευρωπόλ 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από την Ευρωπόλ. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.33.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση της Ευρωπόλ. 

3.33.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης της Ευρωπόλ και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

183

210

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

884

979

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.33.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις181 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ182 για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.33.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή της την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
της, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
181 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

182 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 



 315 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) 

 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.33.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.33.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.33.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.33.9. Μεταξύ 2019 και 2021, η Ευρωπόλ αξιολόγησε δύο περιπτώσεις δυνητικής 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με ανώτερο υπάλληλο που ανέλαβε νέα θέση σε άλλον 
εργοδότη. Στην μία περίπτωση που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι, κατά παράβαση του 
άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η Ευρωπόλ δεν εξέδωσε την απόφασή 
της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο στον 
ενδιαφερόμενο να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα χωρίς περιορισμούς. 
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Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.33.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Η Ευρωπόλ παρέτεινε παράτυπα τη διάρκεια σύμβασης-πλαισίου για 
την παροχή επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών μετά τη λήξη της 
και εισήγαγε νέα στοιχεία τιμών. Η διαχείριση των συμβάσεων και η 
εφαρμογή των προληπτικών δικλίδων της Ευρωπόλ πρέπει να 
βελτιωθούν. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Η Ευρωπόλ παρέτεινε τη διάρκεια μίας σύμβασης-πλαισίου για την 
παροχή επαγγελματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, υπογράφοντας δύο 
τροποποιήσεις της κατόπιν της λήξης της το 2018. Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει την ύπαρξη αδυναμιών τόσο στη διαχείριση των 
συμβάσεων όσο και στις προληπτικές δικλίδες. 

Ολοκληρώθηκε 

2019 

Η συγγραφή υποχρεώσεων για σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια 
επίπλων και λοιπών παρελκομένων, καθώς και για την παροχή συναφών 
υπηρεσιών, δεν ήταν αρκετά ειδική, με αποτέλεσμα να υπονομευθεί ο 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας της διαδικασίας. Ο οργανισμός οφείλει να 
μεριμνά ώστε οι συγγραφές υποχρεώσεων να είναι καλά μελετημένες, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο θεμιτός και αποτελεσματικός 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

ανταγωνισμός, προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να εξασφαλίζουν 
κατά το δυνατόν την οικονομική αποδοτικότητα της δαπάνης. 

2020 

Η Ευρωπόλ πραγματοποίησε πληρωμές με καθυστέρηση στο 33 % των 
περιπτώσεων. Παρόμοιες καθυστερήσεις είχαμε παρατηρήσει το 2019, 
το 2018 και το 2017. Αυτή η επαναλαμβανόμενη αδυναμία εκθέτει την 
Ευρωπόλ στον κίνδυνο προσβολής της φήμης της. 

Εν εξελίξει 
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Απάντηση της Ευρωπόλ 
3.33.9. Η Ευρωπόλ λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του ΕΕΣ και θα προσαρμόσει τις 
διαδικασίες της με σκοπό την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο 
ανώτερο υπάλληλο εντός των ισχυόντων χρονοδιαγραμμάτων. Μετά από πρόσφατη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση της υπόθεσης, η Ευρωπόλ επιβεβαιώνει ότι ο οργανισμός δεν βρισκόταν 
εκτεθειμένος σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε αναγκαία η 
επιβολή περιορισμών.  
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Οργανισμοί που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του τομέα 7 του ΠΔΠ – 

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 
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3.34. Οργανισμός Εφοδιασμού της 
Ευρατόμ (ESA) 

Εισαγωγή 

3.34.1. Ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (εφεξής «ο ESA»), με έδρα στο 
Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε το 1958183. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου184. Κύριο καθήκον του ESA είναι να εξασφαλίζει τον 
τακτικό εφοδιασμό των χρηστών της ΕΕ σε πυρηνικά υλικά, ιδίως πυρηνικά καύσιμα. Για τον 
σκοπό αυτό διαχειρίζεται μια κοινή πολιτική εφοδιασμού βάσει της αρχής της ίσης 
πρόσβασης στις πηγές εφοδιασμού. Στο γράφημα 3.34.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ESA185. 

Γράφημα 3.34.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ESA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ESA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από τον ESA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.34.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 

                                                             
183 ΕΕ 27 της 6.12.1958, σ. 534/58. 

184 Απόφαση 2008/114/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση του 
καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ. 

185 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ESA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

16

16

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AP%3A1958%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ESA. 

3.34.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ESA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.34.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις186 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού187 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
186 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

187 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.34.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ESA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές της και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.34.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.34.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.34.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 
επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο IIΙ (διοικητικές 
δαπάνες). Αυτό εγκυμονεί κινδύνους ως προς την εκτέλεση των 
πιστώσεων πληρωμών για το 2021, δεδομένου ότι τα προηγούμενα 
χρόνια το ποσοστό ακύρωσης ήταν υψηλό. Ο ESA πρέπει να βελτιώσει 
περαιτέρω τους κύκλους σχεδιασμού και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του ESA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί 
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3.35. Μεταφραστικό Κέντρο των 
Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(CdT) 

Εισαγωγή 

3.35.1. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το 
CdT»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του 
Συμβουλίου188. Αποστολή του CdTείναι η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο γράφημα 3.35.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία 
που αφορούν το CdT189. 

Γράφημα 3.35.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το CdT 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του CdT για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από το CdT. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.35.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

                                                             
188 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

189 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του CdT 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.cdt.europa.eu. 

50

56

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

207

205

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj?locale=el
http://www.cdt.europa.eu/
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ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του CdT. 

3.35.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του CdT και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.35.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις190 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού191 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
190 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

191 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.35.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του CdT για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.35.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.35.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.35.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.35.9. Εντοπίσαμε σειρά αδυναμιών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
που εφαρμόζει το CdT. Σε δύο περιπτώσεις το CdT είχε συνάψει σύμβαση εφαρμόζοντας 
διαδικασία με διαπραγμάτευση με έναν και μοναδικό πάροχο και σε μία άλλη με τρεις 
παρόχους. Και στις τρεις περιπτώσεις δεν είχε δημοσιεύσει προηγουμένως προκήρυξη 
διαγωνισμού. Σε δύο από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, το CdT δικαιολόγησε την επιλογή της 
διαδικασίας με την ανάγκη προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην τρίτη περίπτωση, για την επιλογή της διαδικασίας 
αυτής επικαλέστηκε το άκρως επείγον της κατάστασης. Και στις τρεις περιπτώσεις, κρίνουμε 
ότι η δικαιολογία του CdT ήταν ανεπαρκής, καθώς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
είχαν προσδιοριστεί, ούτε είχε αποδειχθεί το άκρως επείγον της κατάστασης. Συνεπώς, οι 
συμβάσεις ήταν παράτυπες, όπως και το συνολικό ποσό των σχετικών πληρωμών, 
ανερχόμενο σε 108 200 ευρώ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.35.10. Επίσης, εντοπίσαμε αδυναμίες στον τρόπο τεκμηρίωσης δύο από τις εν λόγω 
τρεις διαδικασίες. Στη μία περίπτωση, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης δεν είχαν 
υπογράψει δήλωση περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων. Στην άλλη περίπτωση, το CdT 
δεν είχε λάβει επίσημη απόφαση μη διορισμού επιτροπής αξιολόγησης, δεν είχε καταρτίσει 
έκθεση αξιολόγησης ούτε εκδώσει απόφαση ανάθεσης, και δεν είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση 
περί κατακύρωσης της σύμβασης. 
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Απάντηση του CdT 
3.35.9. Το Κέντρο λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και είναι αποφασισμένο να λάβει 
αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση των εφαρμοστέων κανόνων και κανονισμών. 

3.35.10. Το Κέντρο λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει 
την υλοποίηση όλων των κατάλληλων ενεργειών για να ανταποκριθεί. 
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3.36. Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών 
Ποικιλιών (CPVO) 

Εισαγωγή 

3.36.1. Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (εφεξής «το CPVO»), με έδρα στην 
Ανζέ, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου192. Κύρια αποστολή του 
είναι, αφενός, να καταχωρίζει και να εξετάζει τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιώματος 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας της EE για τις φυτικές ποικιλίες και, αφετέρου, να μεριμνά για τη 
διενέργεια των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων από τα αρμόδια γραφεία των κρατών μελών. Στο 
γράφημα 3.36.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το CPVO193. 

Γράφημα 3.36.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το CPVO 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του CPVO για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το CPVO. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.36.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

                                                             
192 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. 

193 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του CPVO 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

48

49

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του CPVO. 

3.36.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του CPVO και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.36.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO), οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις194 και τις εκθέσεις σχετικά 
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού195 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
194 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

195 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.36.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του CPVO για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.36.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.36.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.36.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.36.9. Σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, 
εντοπίσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες. 

α) Το ελάχιστο όριο των 240 000 ευρώ που απαιτούνταν στη συγγραφή υποχρεώσεων 
για τον ετήσιο κύκλο εργασιών ήταν υπερβολικά υψηλό, καθώς ήταν τετραπλάσιο 
της εκτιμώμενης ετήσιας αξίας της σύμβασης. Αυτό αντιβαίνει με το σημείο 19 του 
παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, το οποίο ορίζει ότι ο ελάχιστος 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης 
ετήσιας αξίας της σύμβασης. Ένας προσφέρων αποκλείστηκε λανθασμένα για τον 
λόγο ότι δεν πληρούσε αυτό το ελάχιστο όριο. 

β) Ένας άλλος, μια επιχείρηση που είχε συσταθεί τον Απρίλιο του 2019, δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει ετήσιους λογαριασμούς για την τελευταία διετία, ώστε να 
αποδείξει τον απαιτούμενο ετήσιο κύκλο εργασιών. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν 
είχε κάνει δεκτή την ασφάλεια (για την κάλυψη κινδύνου ύψους 8 000 000 ευρώ) 
που είχε παράσχει ο προσφέρων, ούτε του ζήτησε να αποδείξει την 
χρηματοοικονομική ικανότητά του με άλλο τρόπο, όπως με την υποβολή 
επιχειρηματικού σχεδίου για το 2021, γεγονός που αντιβαίνει στο άρθρο 167 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Η επιτροπή αξιολόγησης απέκλεισε τον 
συγκεκριμένο προσφέροντα. 

Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης (που ολοκληρώθηκε 
με την ανάθεση σύμβασης αξίας 249 604 ευρώ) και οι σχετικές πληρωμές 
(ύψους 37 441 ευρώ το 2021) ήταν παράτυπες. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.36.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2014 Μολονότι το CPVO άρχισε να λειτουργεί το 1995, δεν έχει ακόμη 
υπογραφεί συμφωνία για την έδρα με το κράτος μέλος υποδοχής. 

Εν εξελίξει 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου του CPVO) 

2016 Ο ιδρυτικός κανονισμός του CPVO δεν απαιτεί τη διενέργεια περιοδικών 
εξωτερικών αξιολογήσεων επιδόσεων. 

Εν εξελίξει 

(Το ζήτημα εκφεύγει του ελέγχου του CPVO) 
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Απάντηση του CPVO 
Το ΚΓΦΠ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων και θα τις 
εφαρμόζει σε μελλοντικές διαδικασίες.  
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3.37. Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) 

Εισαγωγή 

3.37.1. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το 
EUIPO»), με έδρα στο Βίλνιους, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/1001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου196. Το EUIPO είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 
των σημάτων της ΕΕ και του καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, τη 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και για το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Το EUIPO διαδέχθηκε το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς (OHIM) που είχε δημιουργηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου197. 
Στο γράφημα 3.37.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το 
EUIPO198. 

Γράφημα 3.37.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το EUIPO 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EUIPO για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από το EUIPO. 

                                                             
196 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

197 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το κοινοτικό σήμα. 

198 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EUIPO 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.euipo.europa.eu. 

465

534

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

1 093

1 166

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.37.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EUIPO. 

3.37.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EUIPO και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.37.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUIPO), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις199 και 
τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού200 για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
199 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

200 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.37.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EUIPO για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.37.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.37.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.37.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

3.37.9. Στην έκθεση ελέγχου του για το οικονομικό έτος 2018201, το Συνέδριο κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι μια διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού ήταν παράτυπη. Ως εκ τούτου, όλες οι επακόλουθες πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν βάσει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου είναι παράτυπες. Το 2021, οι 
σχετικές πληρωμές ανήλθαν σε 1 708 242 ευρώ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.37.10. Το 2021, το EUIPO τροποποίησε τη δομή του προϋπολογισμού του, 
παρουσιάζοντας την πληρωμή, ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, προς το Ευρωπαϊκό Σχολείο 
του Αλικάντε υπό τον τίτλο 4 («Συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ») αντί υπό τον τίτλο 1 
(«Δαπάνες που αφορούν τα πρόσωπα που εργάζονται στο Γραφείο»), όπως γινόταν τα 
προηγούμενα έτη. 

Το EUIPO δικαιολόγησε αυτή την αλλαγή δηλώνοντας στους λογαριασμούς του ότι η 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Αλικάντε, βάσει της ανανεωμένης συμφωνίας 
που συνήφθη το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού του, 
θεωρείται από το 2021 ως χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού, με την έννοια του 
άρθρου 10, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού του και, ως εκ τούτου, 
χρηματοδοτείται από τα χρηματοοικονομικά αποθεματικά του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα 
αποθεματικά αυτά κινητοποιούνται με παραγωγικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, καταχωρίζονται 
σε διαφορετική κατηγορία, μαζί με τις άλλες συνεισφορές στις πολιτικές της ΕΕ που 
χρηματοδοτούνται από τα αποθεματικά. Εντούτοις, επισημαίνουμε ότι η συμφωνία που 
αφορά τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Αλικάντε από το EUIPO δεν πληροί 
τις σωρευτικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, του 
δημοσιονομικού κανονισμού του, ήτοι την απαίτηση αξιοποίησης της ειδικής εμπειρογνωσίας 
που διαθέτει το Γραφείο και ένταξης της συνεισφοράς στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Σχολείου στο Αλικάντε στους στόχους του. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται επίσης ότι, υπό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της 
ΕΕ, οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων εντάσσονται στον ίδιο τομέα 
με τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες προσωπικού (π.χ. τομέας 7 – Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση του ΠΔΠ 2021-2027 ή 
τομέας 5 – Διοίκηση του ΠΔΠ 2014-2020). 

                                                             
201 Σημείο 3.34.8 της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΣ σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το 

οικονομικό έτος 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_EL.pdf
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Για τον λόγο αυτό και βάσει του ρόλου που διαδραματίζει το Σχολείο στην εκπαίδευση των 
παιδιών των υπαλλήλων του EUIPO και της συμβολής του στην προσέλκυση και τη διατήρηση 
υπαλλήλων με υψηλά προσόντα, θεωρούμε ότι η πληρωμή του EUIPO στο Ευρωπαϊκό Σχολείο 
δεν συνιστά συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ, όπως υπονοεί η ένταξη της δαπάνης αυτής 
στον τίτλο 4 του προϋπολογισμού του. 

Ουσιαστικά, θεωρούμε ότι η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι ένα μέσο 
άσκησης πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους, συνδεόμενο με την ευεξία των υπαλλήλων 
του EUIPO και των οικογενειών τους. Η ανακατάταξη των σχετικών πληρωμών ως 
συνεισφοράς σε πολιτική της ΕΕ είναι αντίθετη με τη φύση των δαπανών. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.37.11. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2018 

Το EUIPO υπέγραψε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
με προσφέροντα που υπέβαλε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. Η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και οι σχετικές πληρωμές είναι 
παράτυπες. Το EUIPO θα πρέπει να αναλύει με αυστηρότητα τις 
περιπτώσεις δυνητικά ασυνήθων προσφορών, ώστε να εξασφαλίζονται 
η συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός. 

Εν εξελίξει 

2019 

Το EUIPO δημοσίευσε προκήρυξη κενής θέσης για την κατάρτιση 
εφεδρικού πίνακα εμπειρογνωμόνων έργων για το τμήμα πελατών του. 
Η προκήρυξη κενής θέσης περιλάμβανε δύο διαφορετικά προφίλ 
υποψηφίων, τα οποία έπρεπε να αξιολογηθούν χωριστά. Ωστόσο, κατά 
τη διαδικασία επιλογής, όλοι οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν με βάση όλα 
τα κριτήρια επιλογής, παρέχοντας έτσι πλεονέκτημα στους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονταν και στα δύο προφίλ. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η επιτροπή επιλογής 
αντικατέστησε υποψήφιο που αρνήθηκε να παρουσιαστεί σε 
συνέντευξη με υποψήφιο που δεν είχε συγκεντρώσει την 

Εν εξελίξει 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

προκαθορισμένη ελάχιστη βαθμολογία. Μολονότι 17 άλλοι υποψήφιοι 
είχαν λάβει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό μορίων με τον υποψήφιο που 
κλήθηκε σε συνέντευξη, η επιτροπή επιλογής δεν τεκμηρίωσε γραπτώς 
τους λόγους για τους οποίους κλήθηκε ο συγκεκριμένος υποψήφιος, ο 
οποίος απασχολούνταν ήδη στο EUIPO. 

Ως εκ τούτου, η διαδικασία επιλογής ήταν παράτυπη, καθώς οι εν λόγω 
αδυναμίες υπονόμευσαν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των υποψηφίων. 

2019 

Το EUIPO καταβάλλει αποζημίωση σε υπαλλήλους που εργάζονται σε 
καθεστώς επιφυλακής στον τομέα των υποδομών. Δεδομένου ότι η 
ενεργοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας συμβαίνει σε πολύ 
εξαιρετικές περιστάσεις, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη 
ανάγκη καταβολής της αποζημίωσης επιφυλακής στα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη του EUIPO. Αυτό συνάδει με την πρακτική των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επιπλέον, το EUIPO πρέπει να βελτιώσει τους 
ελέγχους που διενεργεί σε σχέση με τα καθήκοντα επιφυλακής, ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόληψη των παράτυπων πληρωμών. 

ά.α. 

2019 

Τον Νοέμβριο του 2018, η επιτροπή προϋπολογισμού ενέκρινε την 
πρόταση αγοράς του οικοπέδου στην τιμή των 4 700 000 ευρώ. Το 
EUIPO δεν προσκόμισε περαιτέρω στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
ανάγκη εξασφάλισης της επέκτασης των εγκαταστάσεών του σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η αγορά του 

ά.α. 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

οικοπέδου δεν συνιστούσε παραγωγική χρήση του πλεονάσματος του 
προϋπολογισμού του Γραφείου και ότι αντέβαινε στην αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2019 

Υπενθυμίζουμε ότι, στη γνώμη του 01/2019 σχετικά με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό του EUIPO, το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα του EUIPO δεν τίθενται σε 
παραγωγική χρήση, είτε στο επίπεδο του ίδιου του οργανισμού είτε στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι το EUIPO, από κοινού με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να εξετάσει, παραδείγματος χάριν, τη 
δυνατότητα χρήσης των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού για τη 
στήριξη χρηματοδοτικών μέσων που θα διατίθενται για την ανάπτυξη 
και για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. 

Ολοκληρώθηκε 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EL.pdf
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Απάντηση του EUIPO 
3.37.9. Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Γραφείου που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
ελέγχου του 2018, το Γραφείο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά τις προσφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
ασυνήθιστα χαμηλές. Κατά συνέπεια, το Γραφείο δεν συμφωνεί με τη δήλωση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι η προσφερόμενη υπηρεσία (η οποία κατ’ εξαίρεση και σπανίως χρησιμοποιείται) 
σε μειωμένη τιμή συνιστά αθέμιτη πρακτική και παρέχει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστριών εταιρειών. 

Το Γραφείο δεν εντόπισε λόγους πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης και, ως εκ τούτου, η 
σύμβαση παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τη λήξη της τον Μάρτιο του 2022. 

3.37.10. Το 2021, η συνεισφορά του Γραφείου προς το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Αλικάντε 
αναφέρθηκε υπό τον τίτλο 4 του προϋπολογισμού, ως συνέπεια της ανανέωσης της συμφωνίας 
με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Σχολείο η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2020, με σκοπό 
τη συμμόρφωση προς τις νέες διατάξεις του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού του 
Γραφείου (ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2019), ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, το οποίο 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι όταν το Γραφείο εφαρμόζει τις συμφωνίες που συνάπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού (συμφωνίες συνεισφοράς, συμφωνίες 
επιχορήγησης και χρηματοδοτικές εταιρικές σχέσεις), το Γραφείο τηρεί ανεξάρτητες γραμμές 
προϋπολογισμού για τις πράξεις εσόδων και δαπανών, και με στόχο να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά το δημοσιονομικό πλεόνασμα και να μετριαστούν οι πιέσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Γραφείο έκρινε σκόπιμο να αναφέρει χωριστά στον προϋπολογισμό 
του τη συγχρηματοδότηση της συμπληρωματικής συνεισφοράς, η οποία, ελλείψει συμφωνίας 
συνεισφοράς με το Γραφείο, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης σχετικά με το 
καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων της 21 Ιουνίου 1994. 

Εξάλλου, δεδομένου ότι η συμφωνία είναι χρονικά περιορισμένη και ανανεώσιμη μόνο μετά 
από έγκριση των διοικητικών οργάνων του Γραφείου, το Γραφείο θεωρεί ότι δεν πρόκειται για 
επαναλαμβανόμενες διοικητικές δαπάνες του Γραφείου, πολλώ δε μάλλον που ο νομοθέτης 
δεν συμπεριέλαβε αυτό το είδος δαπανών στα καθήκοντα ή άλλες υποχρεώσεις του Γραφείου. 

Το ζήτημα αυτό παρουσιάστηκε με διαφάνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν 
στην έγκριση του προϋπολογισμού του Γραφείου και του προγράμματος εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επιπλέον, πριν από την έγκριση, πραγματοποιήθηκε επίσημη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του 
Γραφείου, η οποία δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση τον ορθό χαρακτήρα του. Επίσης, το υπόδειγμα 
ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού προβλέπει ρητά τη σύναψη συμφωνιών συνεισφοράς 
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μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία. 

Η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου από το Γραφείο πραγματοποιείται μέσω 
τριμερούς συμφωνίας, η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα το 2020 για περίοδο 5 ετών. Βάσει της 
συμφωνίας αυτής, το Γραφείο συνέχισε να καταβάλλει τη συμπληρωματική συνεισφορά με 
ίδιους πόρους. 

Ο τελικός δικαιούχος δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, του Γραφείου και του 
Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι η Επιτροπή, δεδομένου ότι μείωσε το ύψος της χρηματοδότησής 
της προς το ευρωπαϊκό σχολείο σε σχέση με τη συνεισφορά του Γραφείου. 

Το Γραφείο θεωρεί ότι η αναφορά της συγχρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Σχολείο του 
Αλικάντε ως δαπάνης προσωπικού στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού 
αντιβαίνει στις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού 
(διατήρηση ανεξάρτητων γραμμών προϋπολογισμού). 

Δεδομένου ότι οι δαπάνες σχετικά με τη συνεισφορά αφορούν τη συμφωνία που υπεγράφη 
μεταξύ του EUIPO, της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Σχολείων βάσει του άρθρου 7, το 
Γραφείο θεωρεί ότι η χρήση του πλεονάσματος για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς και η 
εγγραφή της στον τίτλο 4 είναι όχι μόνο σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις αλλά και θεμιτή. 

Για τον λόγο αυτό, το Γραφείο θεωρεί ότι η συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν αποτελεί 
επαναλαμβανόμενη διοικητική δαπάνη του Γραφείου, δεδομένου ότι η συμφωνία είναι 
χρονικά περιορισμένη και δεν υπάρχει άλλο νομικό μέσο εκτός από τη συμφωνία που απαιτεί 
από το Γραφείο να καταβάλλει τη συνεισφορά (συμβατική φύση). 

Ωστόσο, το Γραφείο θα λάβει υπόψη την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από κοινού 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στις μελλοντικές διαδικασίες κατάρτισης 
του προϋπολογισμού. 
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3.38. Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
(SRB) 

Εισαγωγή 

3.38.1. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (εφεξής «το SRB»), με έδρα στις Βρυξέλλες, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (εφεξής «ο κανονισμός ΕΜΕ»)202. 
Αποστολή του SRB είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και 
ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων (εφεξής «πιστωτικά ιδρύματα») που τελούν υπό 
πτώχευση ή που ενδέχεται να πτωχεύσουν, με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην 
πραγματική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών που συμμετέχουν στην 
τραπεζική ένωση. Το SRB είναι αρμόδιο για τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, το 
οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού ΕΜΕ, και στόχος του οποίου είναι η στήριξη 
του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. 

3.38.2. Το SRB έχει αυτόνομο προϋπολογισμό, ανεξάρτητο από αυτόν της ΕΕ. Οι 
εισφορές συγκεντρώνονται από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση. Στο γράφημα 3.38.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το SRB203. 

                                                             
202 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την 

εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο 
ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και 
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

203 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του SRB 
διατίθενται στον ιστότοπό του: https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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Γράφημα 3.38.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το SRB 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του SRB για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από το SRB. 

Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αναπτύσσεται σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2023 και, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023, πρέπει να επιτύχει τον στόχο της συγκέντρωσης τουλάχιστον του 1 % 
του ποσού των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωπαϊκής 
τραπεζικής ένωσης. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.38.3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του SRB. 

3.38.4. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του SRB και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

37 988

47 489

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

397

399

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

122

37 866

122

47 367

Μέρος I
(διοικητικός προϋπολογισμός του 

Συμβουλίου Εξυγίανσης)

Μέρος ΙΙ
(προϋπολογισμός του Ταμείου και 

αποθεματικό)
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.38.5. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις204 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού205 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.38.6. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του SRB για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
204 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

205 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.38.7. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 8.L των λογαριασμών του SRB με 
τίτλο «Disclosure on appeals and legal cases» (Γνωστοποίηση σχετικά με προσφυγές και 
δικαστικές υποθέσεις), όπου περιγράφονται οι σχετικές με εκ των προτέρων εισφορές 
διοικητικές προσφυγές και ένδικες διαδικασίες μεταξύ ορισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης και του SRB, καθώς και άλλες νομικές 
διαδικασίες κατά του SRB ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το SRB θεωρεί πιθανόν, για τον διακανονισμό ορισμένων από τις εκκρεμείς υποθέσεις, 
να χρειαστεί η εκροή οικονομικών πόρων. Συνεπώς, το άνοιγμα που συνδέεται με αυτές 
τις υποθέσεις αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη για ποσό ύψους 242 750 ευρώ, το οποίο 
αντιστοιχεί στα δικαστικά έξοδα που αφορούν την εκπροσώπηση του αντιδίκου 
(σημείωση 7.F). Το SRB θεωρεί απίθανο να χρειαστεί εκροή οικονομικών πόρων για τον 
διακανονισμό των λοιπών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, το σχετικό άνοιγμα δεν 
αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ο πιθανός αντίκτυπος 
των ανωτέρω στις οικονομικές καταστάσεις του SRB για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις 
προβλέψεις και τις υποχρεώσεις) αποτελεί αντικείμενο ειδικού ετήσιου ελέγχου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΜΕ. 

3.38.8. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 8.S των λογαριασμών του SRB με 
τίτλο «Events after the reporting period» (Συμβάντα που έλαβαν χώρα μετά την περίοδο 
αναφοράς), στην οποία περιγράφονται τα συμβάντα που επήλθαν μετά την εξυγίανση 
της Sberbank AG και οι επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας στις δραστηριότητες του και στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών του. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.38.9. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 
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Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.38.10. Σημειώνουμε ότι η επισήμανση ειδικού θέματος σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών που παρατίθεται στο σημείο 3.38.7 ισχύει επίσης πλήρως 
για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων. 

Λοιπά θέματα 

3.38.11. Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνουμε 
ανωτέρω, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι εισφορές στο 
Ταμείο υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο SRB τα 
πιστωτικά ιδρύματα (και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων). Για τον έλεγχο των 
εσόδων του SRB βασιστήκαμε σε αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία, χωρίς όμως να 
επαληθεύσουμε την αξιοπιστία τους. Ο κανονισμός για το SRB δεν επιβάλλει την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου δικλίδων, το οποίο να 
εξασφαλίζει την αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων. Εντούτοις, το SRB υποβάλλει 
τα πληροφοριακά στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς 
ελέγχους, καθώς και σε ορισμένους κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Επισημάναμε επίσης ότι, για οντότητες που αποτελούν μέρος ομίλου στον 
οποίο αναφέρεται το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο α), του κανονισμού ΕΜΕ, από 
το 2022 είναι υποχρεωτικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί με ελεγκτές. Επιπλέον, 
το SRB δεν μπορεί να δημοσιοποιεί λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των 
εισφορών βάσει της εκτίμησης κινδύνου που πραγματοποιεί ανά πιστωτικό ίδρυμα, 
καθώς τα στοιχεία αυτά αλληλοσυνδέονται και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Μολονότι αυτό μπορεί να περιορίζει 
τη διαφάνεια των υπολογισμών, το Δικαστήριο ήταν της άποψης ότι η υποχρέωση του 
SRB να αιτιολογεί τις αποφάσεις του περί των εκ των προτέρων εισφορών πρέπει να 
σταθμίζεται με την αρχή της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου. Το 
Δικαστήριο206 αποφάνθηκε ότι «ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 2015/63 δεν 
εμποδίζει το SRB να γνωστοποιεί, υπό συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή, 
επαρκείς πληροφορίες ώστε ένα πιστωτικό ίδρυμα να μπορεί να κατανοήσει με ποιον 
τρόπο ελήφθη υπόψη η ατομική του κατάσταση κατά τον υπολογισμό της εκ των 
προτέρων εισφοράς του στο SRB, υπό το πρίσμα της κατάστασης όλων των λοιπών 
οικείων ιδρυμάτων». Επισημάναμε ότι για τον υπολογισμό των εισφορών για το 2021, το 
SRB διοργάνωσε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα, ώστε αυτά να 
μπορέσουν να διατυπώσουν τα σχόλιά τους για τυχόν ζητήματα σχετιζόμενα με τη 
διαδικασία υπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, κοινοποιήθηκαν στα 
ιδρύματα κοινά στοιχεία που είχαν ανακύψει κατά τον υπολογισμό των εισφορών. Βάσει 
αυτών, καθώς και σε συνδυασμό με τα δεδομένα από έντυπα αναφοράς στοιχείων κάθε 
επιμέρους ιδρύματος, τα διάφορα ιδρύματα κατάφεραν να κάνουν προσομοίωση του 
υπολογισμού της εκ των προτέρων εισφοράς τους για το 2021. Αυτό το νέο βήμα στη 
διαδικασία υπολογισμού της εισφοράς ενίσχυσε τη διαφάνεια του SRB έναντι των 

                                                             
206 Απόφαση της 15ης Ιουλίου 2021, Επιτροπή κατά Landesbank Baden-Württemberg and SRB 

(C-584/20 P και C-621/20 P), παράγραφοι 120 και 139. 
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ιδρυμάτων. Τέτοια διαβούλευση διοργανώθηκε επίσης και για τον υπολογισμό των 
εισφορών για το 2022.  

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

3.38.12. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.38.13. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη 
του ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.38.14. Εντοπίσαμε ορισμένες πλημμέλειες σε δύο διαδικασίες πρόσληψης που 
υποβάλαμε σε έλεγχο, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αρχή της διαφάνειας. 

α) Σε μία από αυτές τις διαδικασίες, μολονότι η επιτροπή επιλογής είχε αρχικά 
αποφασίσει την εγγραφή μέχρι πέντε υποψηφίων στον σχετικό πίνακα, κατόπιν της 
αξιολόγησης των υποψηφίων, αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό τους σε οκτώ. 

β) Δεν καταφέραμε να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο ορισμένα από τα γενικά 
προσόντα που αναφέρονταν στην προκήρυξη κενής θέσης σχετίζονταν ευθέως με 
τις ερωτήσεις που είχαν συμφωνηθεί για τις προφορικές συνεντεύξεις, τις 
προφορικές παρουσιάσεις και τις γραπτές δοκιμασίες. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.38.15. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Το SRB δεν αξιολόγησε κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών στο πλαίσιο 
τόσο της συμφωνίας διαχείρισης επενδύσεων με εθνική κεντρική 
τράπεζα του Ευρωσυστήματος για την εξωτερική ανάθεση 
επιχειρησιακών πτυχών της επενδυτικής διαδικασίας του Ενιαίου 
Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ) όσο και της συμφωνίας θεματοφυλακής με 
την ίδια εθνική κεντρική τράπεζα σχετικά με τη φύλαξη στοιχείων 
ενεργητικού, τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και καθήκοντα 
συμφωνίας και εποπτείας επί των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού 
εφάρμοζαν κατάλληλες και αποτελεσματικές οργανωτικές και 
διοικητικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό πιθανής σύγκρουσης 
συμφερόντων εξαιτίας της ταυτόχρονης άσκησης των καθηκόντων του 
διαχειριστή επενδύσεων και του θεματοφύλακα. 

Εν εξελίξει 

2020 

Η ικανότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων του SRB για 
ανεξάρτητη παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του ΕΤΕ 
είναι περιορισμένη, αφενός, επειδή η διαδικασία δεν είναι 
αυτοματοποιημένη και, αφετέρου, επειδή βασίζεται σε εκθέσεις και 
αναλύσεις της εθνικής κεντρικής τράπεζας και του γραφείου 
εξυπηρέτησης του SRB. 

Εν εξελίξει 
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Απάντηση του SRB 
3.38.11 Οι ετήσιες εκ των προτέρων εισφορές στο Ταμείο υπολογίζονται βάσει των 
πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα 
και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων. Παρότι ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου που να 
εξασφαλίζει την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριακών στοιχείων, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
(ΕΤΕ) αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα δεδομένα που 
διαβιβάζονται επαληθεύονται σε αντιπαραβολή προς τα δεδομένα που υποβλήθηκαν το 
προηγούμενο έτος από τα ιδρύματα καθώς και σε σχέση με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων 
της ΕΚΤ. Στη δικτυακή πύλη συλλογής δεδομένων έχουν εφαρμοστεί κανόνες επικύρωσης και 
από τα σημαντικά ιδρύματα συλλέγονται πρόσθετα στοιχεία διασφάλισης υπό τη μορφή 
εκθέσεων συμφωνημένων διαδικασιών. Οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων επισημαίνονται 
στις εθνικές αρχές εξυγίανσης και ζητούνται διευκρινίσεις. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να 
βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων κατά τους προηγούμενους κύκλους. Εκτός από τα μέτρα 
εκ των προτέρων επαλήθευσης δεδομένων που εφαρμόζονται ήδη από το SRB, οι εκ των 
υστέρων έλεγχοι διενεργούνται υπό μορφή εξέτασης εγγράφων για τη συλλογή πρόσθετων 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων. 

3.38.14.a Το SRB λαμβάνει υπόψη τη διαπίστωση και θα τεκμηριώσει τους λόγους για τυχόν 
αλλαγές στον προκαθορισμένο αριθμό των υποψηφίων που θα εγγράφονται στον τελικό 
εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων. 

3.38.14.b Το SRB λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση και προέβη στην προσθήκη πρόσθετου 
εσωτερικού εγγράφου με σκοπό τη λεπτομερή χαρτογράφηση των ικανοτήτων στα τρέχοντα 
έγγραφα αξιολόγησης (ερωτήσεις συνέντευξης, προφορική παρουσίαση και γραπτή 
δοκιμασία). 
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3.39. Εκτελεστικός Οργανισμός για 
τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα 
Τρόφιμα (Chafea) 

Εισαγωγή 

3.39.1. Από την ίδρυσή του, την 1η Ιανουαρίου 2005, έως το κλείσιμό του, την 
31η Μαρτίου 2021, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία 
και τα Τρόφιμα (εφεξής «ο Chafea») είχε την έδρα του στο Λουξεμβούργο. 
Την 1η Απριλίου 2021, τα καθήκοντα του Chafea ανέλαβαν ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Έρευνας (REA) και ο νεοσυσταθείς Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την 
Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA)207. Όλα τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις περιήλθαν στον HaDEA. Στο γράφημα 3.39.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Chafea208. 

Γράφημα 3.39.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον Chafea 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του Chafea για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον Chafea. 

                                                             
207 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής σχετικά με τους εκτελεστικούς 

οργανισμούς. 

208 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Chafea 
διατίθενται στον ιστότοπό του: http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

75

76

Προσωπικό (στις 31 Μαρτίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.39.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του Chafea. 

3.39.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του Chafea και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.39.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την 
Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις209 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Chafea210 για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 
την 31η Μαρτίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
209 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

210 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.39.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του Chafea για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
την οικονομική κατάστασή του την 31η Μαρτίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.39.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμα και κανονικά. 

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

3.39.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2021 είναι, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.39.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) 

 

Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης προς την Επιτροπή C(2020)2880/1, 
της 29ης Απριλίου 2020, σχετικά με την ανάθεση εκτελεστικών 
καθηκόντων σε εκτελεστικούς οργανισμούς για τα προγράμματα της ΕΕ 
της περιόδου 2021-2027, τα καθήκοντα του Chafea θα μεταβιβαστούν 
σε άλλους ενοποιημένους οργανισμούς της ΕΕ. Κατά τον χρόνο του 
ελέγχου του 2019, δεν ήταν δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής 
της μεταβίβασης. 

Ολοκληρώθηκε 

 



361 

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) 

 

Απάντηση του Chafea 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

 

3.40. Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός για το Κλίμα, τις 
Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

Εισαγωγή 

3.40.1. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το 
Περιβάλλον (εφεξής «ο CINEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής211, η οποία ισχύει από 1ης Απριλίου 2021 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2028. Αποστολή του CINEA είναι η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων 
μερών στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο CINEA είναι επίσης 
επιφορτισμένος με την υλοποίηση τμημάτων διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, τα 
περισσότερα από τα οποία συνδέονται με την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα. Ο 
CINEA διαδέχθηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο οποίος 
ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/801/ΕΕ της Επιτροπής212 και λειτούργησε 
από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2021. Στο γράφημα 3.40.1 παρουσιάζονται 
τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον CINEA213. 

                                                             
211 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον. 

212 2013/801/ΕΕ:Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την ίδρυση του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων. 

213 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του CINEA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en


 363 

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

 

Γράφημα 3.40.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον CINEA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του CINEA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον CINEA. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού και του αριθμού των υπαλλήλων οφείλεται στη διεύρυνση 
της εντολής του οργανισμού το 2021. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.40.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του CINEA. 

3.40.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του CINEA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

32

47

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

313

474

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.40.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, 
τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις214 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του CINEA215 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.40.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του CINEA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
214 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

215 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.40.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.40.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) 

 

Απάντηση του CINEA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) 

 

3.41. Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού (EACEA) 

Εισαγωγή 

3.41.1. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (εφεξής 
«ο EACEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 
της Επιτροπής216, η οποία ισχύει από 1ης Απριλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2028. Το 
θεματικό επίκεντρο του EACEA παραμένει σε εκπαιδευτικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες, καθώς και σε έργα που απευθύνονται στους πολίτες της EE. Ο EACEA 
διαδέχθηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της 
Επιτροπής217 και λειτούργησε από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2021. 
Στο γράφημα 3.41.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον 
EACEA218. 

                                                             
216 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού.  

217 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2013/776 της Επιτροπής για την ίδρυση του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. 

218 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του EACEA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.eacea.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) 

 

Γράφημα 3.41.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον EACEA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EACEA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EACEA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.41.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EACEA. 

3.41.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EACEA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

56

58

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

432

454

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020



 369 

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) 

 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.41.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, 
τις Υποδομές και το Περιβάλλον (EACEA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις219 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του EACEA220 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.41.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EACEA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
219 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

220 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.41.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.41.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.41.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.41.9. Διαπιστώσαμε ότι ο EACEA είχε μεταφέρει περισσότερα από 6,36 εκατομμύρια 
ευρώ (12 %) από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2021 στο 2022. Από το ποσό 
αυτό, 2,6 εκατομμύρια ευρώ (29 %) αφορούσαν διοικητικές δαπάνες (τίτλος II) 
και 2,7 εκατομμύρια ευρώ (54 %) επιχειρησιακές δαπάνες (τίτλος ΙΙΙ). Τα υψηλά ποσοστά 
μεταφορών στο επόμενο οικονομικό έτος αντιβαίνουν στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού και είναι δηλωτικά της ύπαρξης διαρθρωτικών προβλημάτων στην εκτέλεση 
του προϋπολογισμού. 

Από τις πιστώσεις του τίτλου II που μεταφέρθηκαν στο 2022, 938 χιλιάδες ευρώ 
δικαιολογήθηκαν από τον EACEA λόγω αναμενόμενου υψηλού πληθωρισμού. Ωστόσο, οι 
προβληματισμοί αυτοί θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη όταν αποφασιζόταν ο 
προϋπολογισμός του EACEA. Κατά την εκτέλεσή του, θα έπρεπε να τηρείται η αρχή της 
ετήσιας διάρκειάς του. 
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Απάντηση του EACEA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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3.42. Εκτελεστικός Οργανισμός για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
και τις ΜΜΕ (EISMEA) 

Εισαγωγή 

3.42.1. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις 
ΜΜΕ (εφεξής «ο EISMEA») με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 
(ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής221, η οποία ισχύει από 1ης Απριλίου 2021 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2028. Αποστολή του EISMEA είναι η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως 
παγκόσμιας ηγέτιδας δύναμης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με την 
υποστήριξη των φορέων καινοτομίας, των ερευνητών, των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών. Ο EISMEA διαδέχθηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME), ο οποίος λειτούργησε από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Μαρτίου 2021. Στο γράφημα 3.42.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία 
που αφορούν τον EISMEA222. 

Γράφημα 3.42.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον 
EISMEA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του EISMEA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον EISMEA. 

                                                             
221 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ. 

222 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του 
EISMEA διατίθενται στον ιστότοπό του: https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

485

370

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Οι διαφορές στον αριθμό των υπαλλήλων μεταξύ 2021 και 2020 οφείλονται στη νέα εντολή 
του EISMEA, που είναι διαφορετική από αυτή του EASME. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.42.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του EISMEA. 

3.42.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του EISMEA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Γνώμη 
3.42.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις223 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του EISMEA224 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
223 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

224 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.42.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του EISMEA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.42.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.42.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.42.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.42.9. Τον Μάιο του 2020, ο οργανισμός που αντικατέστησε ο EISMEA, ο EASME, 
προκήρυξε διοργανική διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
επικοινωνίας και οργάνωσης εκδηλώσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 130 εκατομμυρίων 
ευρώ, περιλαμβανομένων των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων οργάνων. Η αρχική εκτίμηση 
του EASME ως προς το μερίδιό του στη σύμβαση, υποστηριζόμενη από τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά, ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, 
ορισμένα από τα συμμετέχοντα όργανα μείωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις τους, με αποτέλεσμα 
η συνολική εκτίμηση να είναι χαμηλότερη κατά 22 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αρχική εκτίμηση 
των αναγκών του EASME δεν άλλαξε, το μερίδιό του στην αξία της σύμβασης αυξήθηκε 
συνακολούθως στα 52 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένου περιθωρίου 22 εκατομμυρίων 
ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί ο αρχικά εκτιμηθείς προϋπολογισμός 
των 130 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της διοργανικής συμφωνίας-πλαισίου. Αυτό 
αντιβαίνει στο σημείο 34 του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3.42.10. Το 2021, ο EISMEA πραγματοποίησε αρκετές καταχωρήσεις στο μητρώο 
εξαιρέσεων και περιστατικών μη συμμόρφωσης, οι οποίες αφορούσαν ζητήματα διαχείρισης 
της σύμβασης. Σε αυτές περιλαμβάνονταν περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης ή τροποποίησης της σύμβασης χωρίς να υπάρχει έγκυρη 
υποχρέωση εις βάρος του προϋπολογισμού ή νομική δέσμευση. Παρόμοια προβλήματα 
είχαμε παρατηρήσει το 2020 στον οργανισμό που διαδέχθηκε ο EISMEA, τον EASME. Αυτή η 
επανεμφάνιση περιστατικών μη συμμόρφωσης κατά την εκτέλεση των συμβάσεων 
υποδηλώνει αδυναμία των εσωτερικών δικλίδων του EISMEA, κάτι που θα μπορούσε να τον 
εκθέσει σε χρηματοοικονομικούς και νομικούς κινδύνους ή σε κινδύνους για τη φήμη του. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.42.11. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2019 

O EASME υπέγραψε νομική δέσμευση χωρίς να έχει προηγηθεί 
αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης από τον προϋπολογισμό. Ως εκ 
τούτου, η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε το 2019 στο πλαίσιο της εν 
λόγω σύμβασης, ύψους 10 435 ευρώ, είναι παράτυπη. Αυτό το 
περιστατικό μη συμμόρφωσης δεν καταχωρίστηκε στο μητρώο 
εξαιρέσεων, ούτε και παρακολουθήθηκε από τον EASME. Σημειώθηκαν 
επίσης τέσσερα ακόμη τέτοια περιστατικά, υπό παρόμοιες περιστάσεις. 
Οι περιγραφές αυτών των περαιτέρω σφαλμάτων είχαν καταχωριστεί 
στο μητρώο εξαιρέσεων. Η κατάσταση αυτή εγείρει ιδιαίτερες 
ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο παρατυπιών στη διαχείριση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων του EASME. 

Εν εξελίξει 

2019 

Στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης που διενήργησε ο EASME, ένα 
μέλος της επιτροπής επιλογής δεν είχε διοριστεί εγκαίρως επισήμως και, 
επιπλέον, δεν είχε υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας και απουσίας 
σύγκρουσης συμφερόντων, μολονότι όφειλε να το πράξει 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Η κατάσταση 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση του EASME στον κίνδυνο μη 
εντοπισμού πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Ο EASME κατέβαλε το αντίτιμο για την προμήθεια άδειας λογισμικού 
και υπηρεσιών συντήρησης βάσει της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου για 
την αγορά αδειών λογισμικού και υπηρεσιών ΤΠ, χωρίς να εφαρμόσει 
εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για να επαληθεύσει την ακρίβεια των 
τιμών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων που χρέωσε ο ανάδοχος, 
γεγονός ενδεικτικό αδυναμιών στις εκ των προτέρων εσωτερικές 
δικλίδες ελέγχου. 

Εν εξελίξει 
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Απάντηση του EISMEA 
3.42.9. Κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 βρίσκονταν ακόμη σε 
εξέλιξη, με αποτέλεσμα ο τελικός κατάλογος των προγραμμάτων και τα τελικά αριθμητικά 
στοιχεία να μην είναι ακόμη διαθέσιμα. Επιπλέον, κατά τον χρόνο της αξιολόγησης του 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού, προβλεπόταν ακόμη ότι ο EASME θα προσέθετε περισσότερα 
προγράμματα στο χαρτοφυλάκιό του και θα αυξανόταν το μερίδιό του. Ως εκ τούτου, οι 
εκτιμήσεις έπρεπε να παρέχουν περιθώριο για πιθανές μελλοντικές απρόβλεπτες ανάγκες, 
καθώς και πρόσθετες έκτακτες ανάγκες για την κάλυψη κάθε θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού που μπορεί να συσταθεί εντός της διάρκειας της μελλοντικής σύμβασης. 

3.42.10. Το 2021 ήταν ένα μεταβατικό έτος που σηματοδοτήθηκε από σημαντικές αλλαγές 
στη σύνθεση του προσωπικού και τη διαχείριση των νέων προγραμμάτων που ανατέθηκαν, 
σε μια περίοδο που οι διαδικασίες βρίσκονταν υπό θέσπιση. 

Ο Οργανισμός επανεξετάζει το μητρώο αποκλίσεων δύο φορές ετησίως, προκειμένου να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων δράσης για την πρόληψη 
παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. Οργανώνονται επίσης δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και προγράμματα κατάρτισης. 
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3.43. Εκτελεστικός Οργανισμός του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ERCEA) 

Εισαγωγή 

3.43.1. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (εφεξής «ο 
ERCEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την απόφαση 2008/37/ΕΚ της Επιτροπής225, η 
οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της 
Επιτροπής226, η οποία με τη σειρά της αντικαταστάθηκε από τη νέα εκτελεστική απόφαση 
(ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής227. Η νέα απόφαση, η οποία ισχύει από 1ης Απριλίου 2021 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2028, αναθέτει στον ERCEA την αρμοδιότητα της υλοποίησης των 
δράσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη». Στο γράφημα 3.43.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
τον ERCEA228. 

                                                             
225 Απόφαση 2008/37/ΕΚ της Επιτροπής για την ίδρυση του εκτελεστικού Οργανισμού του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για τη διαχείριση του ειδικού κοινοτικού προγράμματος 
«Ιδέες» στο πεδίο της έρευνας αιχμής. 

226 Εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής για την ίδρυση του Εκτελεστικού 
Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 

227 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού. 

228 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ERCEA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-
ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Γράφημα 3.43.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον ERCEA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του ERCEA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον ERCEA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.43.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του ERCEA. 

3.43.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του ERCEA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

55

57

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

515

500

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.43.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις229 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του ERCEA230 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.43.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του ERCEA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
229 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

230 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.43.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.43.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

3.43.8. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του 
ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.43.9. Βάσει της σύμβασης μίσθωσης που είχε υπογράψει ο ERCEA, αυτός 
υποχρεούνταν να αποδώσει στον ιδιοκτήτη τυχόν φόρους συνδεόμενους με το ακίνητο. Ο 
δήμος Saint-Josse-ten-Noode (Βρυξέλλες), όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του 
οργανισμού, επέβαλε δημοτικό φόρο στον ιδιοκτήτη, ο οποίος ζήτησε την απόδοσή του από 
τον ERCEA. Ο ιδιοκτήτης αμφισβητεί την υποχρέωσή του να καταβάλει αυτό τον φόρο και 
προσέφυγε σχετικά σε βελγικό δικαστήριο. Στο τέλος του 2021, το Γραφείο Υποδομών και 
Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής στις Βρυξέλλες συνέστησε στον ERCEA να αποδώσει 
τους φόρους στον ιδιοκτήτη. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2021 δεν επαρκούσαν 
για την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων. Ο ERCEA δεν ζήτησε διορθωτικό προϋπολογισμό. 
Το έλλειμμα ήταν 222 667 ευρώ. 

Η ανεπάρκεια των πιστώσεων για την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων που είχαν εγγραφεί 
στο 2021 δεν καταχωρίστηκε στο μητρώο εξαιρέσεων, παρά μόνο μετά τον έλεγχό μας, 
γεγονός που δεν συνάδει με τις αρχές των εσωτερικών δικλίδων. 



 383 

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) 

 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.43.10. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2020 

Τον Ιούλιο του 2019, ο ERCEA κίνησε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Η επιτροπή 
αξιολόγησης δεν αξιολόγησε σωστά το κριτήριο της ποιότητας για μια 
περιπτωσιολογική μελέτη. Η διαδικασία και οι σχετικές πληρωμές, 
ύψους 36 400 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2020, ήταν παράτυπες. 
Συνακολούθως, ο ERCEA επαναξιολόγησε τις προσφορές, κατήγγειλε τη 
σύμβαση-πλαίσιο και κατέταξε τις προσφορές εκ νέου. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του ERCEA 
3.43.9. Ο ERCEA ακολούθησε την κοινή προσέγγιση που συνέστησε το OIB. Η εν λόγω 
σύσταση για ανάληψη και απόδοση του δημοτικού φόρου για τα έτη 2019-2021 ελήφθη 
μόλις στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Ο ERCEA δέσμευσε όλα τα κεφάλαια που ήταν διαθέσιμα 
κατά την ημερομηνία αυτή προκειμένου να καλύψει το ποσό του φόρου και είχε έλλειμμα 
222 667 EUR. Η διόρθωση του προϋπολογισμού ήταν αδύνατη, τόσο από άποψη χρόνου όσο 
και λόγω έλλειψης δυνατοτήτων (δεν προβλέπονται διοικητικές δαπάνες από τις κεντρικές 
υπηρεσίες κατά τη μεταφορά πιστώσεων στο τέλος του έτους). 

Η ανεπάρκεια των πιστώσεων για την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων καταχωρίστηκε στο 
μητρώο εξαιρέσεων τον Μάιο του 2022. 
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3.44. Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός για την Υγεία και τον 
Ψηφιακό τομέα (HaDEA) 

Εισαγωγή 

3.44.1. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα 
(εφεξής «ο HaDEA»), με έδρα στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση 
(ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής231. Ο HaDEA ιδρύθηκε για την περίοδο 
από 16ης Φεβρουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται 
η διαχείριση της δράσης της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο συντονισμός των 
ψηφιακών προγραμμάτων σε τομείς όπως η βιομηχανία και το διάστημα και η υλοποίηση 
εκκρεμών στοιχείων από παλαιότερα προγράμματα της ΕΕ232. Τον Απρίλιο του 2021, ο HaDEA 
ανέλαβε επίσης ορισμένες υποστηρικτικές δραστηριότητες που ανήκαν μέχρι τότε στην 
αρμοδιότητα του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και 
τα Τρόφιμα (Chafea)233. 

3.44.2. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής όριζε μεταβατική 
περίοδο234 κατά την οποία τη διαχείριση του HaDEA ανέλαβε η Επιτροπή. Η περίοδος αυτή 
έληξε στις 16 φεβρουαρίου 2022, όταν ο HaDEA απέκτησε την επιχειρησιακή ικανότητα να 
εκτελεί τον δικό του προϋπολογισμό. Στο γράφημα 3.44.1 παρουσιάζονται τα βασικά 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον HaDEA235. 

                                                             
231 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού. 

232 Άρθρο 7, παράγραφος 2, της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής. 

233 Άρθρο 21, παράγραφος 3, της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής. 

234 Άρθρο 22 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής. 

235 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του HaDEA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1665098116641&DTN=0173
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1665098116641&DTN=0173
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1665098116641&DTN=0173
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=decision&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=DECISION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1665098116641&DTN=0173
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Γράφημα 3.44.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον HaDEA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του HaDEA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί 
προσωπικού παρασχέθηκαν από τον HaDEA. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.44.3. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του HaDEA. 

3.44.4. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του HaDEA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

27

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

324

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020
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Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) 

 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.44.5. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία 
και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις236 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του HaDEA237 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.44.6. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του HaDEA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                             
236 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

237 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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Επισήμανση ειδικού θέματος 

3.44.7. Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 3.3 των οριστικών λογαριασμών του 
HADEA, στην οποία γνωστοποιείται ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί η συμφωνία μίσθωσης 
με το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτροπής στις Βρυξέλλες 
(OIB). Ως εκ τούτου, τα αριθμητικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μίσθωση των 
εγκαταστάσεων του HaDEA από το OIB και γνωστοποιούνται στους λογαριασμούς 
βασίζονται σε εκτίμηση. 

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

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

3.44.8. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.44.9. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Λοιπά θέματα 

3.44.10. Το άρθρο 22 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/173 εξουσιοδοτεί τον 
Γενικό Διευθυντή της ΓΔ SANTE να ενεργεί ως προσωρινός διευθυντής του HaDEA, έως 
ότου ο οργανισμός αποκτήσει την επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον δικό του 
προϋπολογισμό. Στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ SANTE 
μεταβίβασε την αρμοδιότητα αυτή σε έναν άλλον υπάλληλο της ΓΔ SANTE, διορίζοντάς 
τον ως προσωρινό διευθυντή του HaDEA. Το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού 
του HaDEA επιτρέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί του προϋπολογισμού. Ωστόσο, 
αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει την εξ ολοκλήρου μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων του προσωρινού διευθυντή, διότι αυτό θα στερούσε ουσίας και νοήματος 
το άρθρο 22 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής. 
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3.44.11. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη 
του ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

3.44.12. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο HaDEA δεν είχε υπογράψει ι συμφωνία επιπέδου 
εξυπηρέτησης με την Επιτροπή για τη μίσθωση των γραφειακών χώρων του. Ως εκ τούτου, οι 
προσωρινές αναλήψεις υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού για τη μίσθωση 
γραφείων το 2021, συνολικού ύψους 2 479 446 ευρώ, μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος, χωρίς 
ο HaDEA να έχει αναλάβει νομική δέσμευση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο 
άρθρο 114 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. 



 391 

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) 

 

Απάντηση του HaDEA 
3.44.7 Ο HaDEA επιθυμεί να διευκρινίσει ότι στεγάζεται «de facto» στις εν λόγω εγκαταστάσεις 
από την 1/4/2021. Ως εκ τούτου, ο HaDEA επιβαρύνθηκε με τα σχετικά έξοδα και υπέχει τη 
νομική υποχρέωση να τα καταβάλει. Ο HaDEA αναμένει από το OIB να οριστικοποιήσει τη 
σύμβαση μίσθωσης. Ο HaDEA θα εκτελέσει την πληρωμή μετά την υπογραφή της σύμβασης 
μίσθωσης το 2022, η οποία θα αρχίσει να ισχύει αναδρομικά από το 2021.  
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3.45. Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Έρευνας (REA) 

Εισαγωγή 

3.45.1. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (εφεξής «ο REA»), με έδρα 
στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής238, η 
οποία ισχύει από 1ης Απριλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2028. Ο REA υποστηρίζει την 
πολιτική έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση έργων 
υποστηριζόμενων από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» και το προηγούμενο αυτού, 
το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Ο REA διαχειρίζεται επίσης το Ταμείο Έρευνας για τον 
Άνθρακα και τον Χάλυβα, καθώς και μέτρα προώθησης που αφορούν γεωργικά προϊόντα. Ο 
REA διαδέχθηκε τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, ο οποίος ιδρύθηκε με την απόφαση 
2008/46/ΕΚ της Επιτροπής239 και λειτούργησε έως την 31η Μαρτίου 2021. 
Στο γράφημα 3.45.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον REA240. 

Γράφημα 3.45.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον REA 

 
* Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό βασίζονται στις συνολικές πιστώσεις πληρωμών που ήταν 

διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

** Στο προσωπικό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι της ΕΕ, καθώς 
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά όχι οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι 
σύμβουλοι. 

Πηγή: Ετήσιοι λογαριασμοί του REA για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Τα στοιχεία περί προσωπικού 
παρασχέθηκαν από τον REA. 

                                                             
238 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/173 της Επιτροπής για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας. 

239 2008/46/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Έρευνας. 

240 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του REA 
διατίθενται στον ιστότοπό του: www.ec.europa.eu/rea. 

87
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Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)*

781

866

Προσωπικό (στις 31 Δεκεμβρίου)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.45.2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το ΕΕΣ περιλαμβάνει αναλυτικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών 
συνιστωσών των συστημάτων εποπτείας και δικλίδων του οργανισμού. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 
ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει η 
διοίκηση του REA. 

3.45.3. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, τις 
αρμοδιότητες της διοίκησης του REA και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και τις 
αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 της έκθεσης. Η υπογραφή στη σελίδα 
397 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.45.4. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας 
(REA), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις241 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του REA242 για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

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

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). 

                                                             
241 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

242 Οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις εκθέσεις 
που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο των πράξεων του προϋπολογισμού και τις 
σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. 



 394 

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) 

 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.45.5. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί του REA για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 
οικονομική κατάστασή του την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα αποτελέσματα των πράξεών 
του, τις ταμειακές ροές του και τις μεταβολές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
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 και 
οι οποίοι 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 την κανονικότητα των εσόδων στα οποία 
βασίζονται οι λογαριασμοί 

3.45.6. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, 
νόμιμα και κανονικά. 

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

3.45.7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.45.8. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε το ΕΕΣ σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα – Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ 
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2017 

Στο τέλος του 2017, ο REA είχε εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως ακόμη την ηλεκτρονική 
δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών ή την ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση του REA 
Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Mihails Kozlovs, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 
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