
2021
Ετήσια έκθεση
σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ
για το οικονομικό έτος 2021

EN

EL



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8601-5 doi:10.2865/494982 QJ-07-22-667-EL-N

http://eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


2 

 

Περιεχόμενα 

 4 

Εισαγωγή 5 

Οι κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ 7 

Ο έλεγχός μας 17 

Κεφάλαιο 2 Επισκόπηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου 22 

Εισαγωγή 23 

Ο ετήσιος έλεγχος για το οικονομικό έτος 2021 οδήγησε στη 
διατύπωση ελεγκτικών γνωμών χωρίς επιφύλαξη για όλες τις 
κοινές επιχειρήσεις 24 

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν αρκετά ζητήματα που 
επιδέχονται βελτίωση 27 

Οι κοινές επιχειρήσεις έδωσαν συνέχεια ως επί το πλείστον στις 
παρατηρήσεις μας προηγούμενων ετών 35 

Οι κοινές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο 
ανθρώπινων πόρων 37 

Άλλες σχετικές με τις κοινές επιχειρήσεις δημοσιεύσεις του ΕΕΣ 52 

Κεφάλαιο 3 Δηλώσεις διασφάλισης των κοινών 
επιχειρήσεων της ΕΕ 56 

3.1. Πληροφορίες προς υποστήριξη των δηλώσεων διασφάλισης 57 

Κοινές επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα-
πλαίσιο της ΕΕ 61 

3.2. Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR 3) 62 

3.3. Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (CA) 71 

3.4. Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην 
υγεία» (IHI) 80 

3.5. Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (Clean H2) 90 

3.6. Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KDT) 102 



3 

 

3.7. Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία» (CBE) 114 

3.8. Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-Rail) 125 

3.9. Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων (EuroHPC) 134 

Κοινή Επιχείρηση που λειτουργεί στο πλαίσιο της 
ΕΥΡΑΤΟΜ 148 

3.10. Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την 
ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη (F4E) 149 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια 165 
 

  



4 

 

 
 

Κεφάλαιο 1  

Οι κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ και  

ο έλεγχος του ΕΕΣ 

  



5 

 

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 ΕΕ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας 
παρατίθενται στις εκθέσεις δραστηριοτήτων μας, τις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, τις ειδικές εκθέσεις μας, τις επισκοπήσεις μας και τις 
γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή επί άλλων 
αποφάσεων με επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική διαχείριση. 

1.2. Στο πλαίσιο της εντολής αυτής, προβαίνουμε σε εξέταση των ετήσιων λογαριασμών, 
καθώς και των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ (που 
αναφέρονται συλλογικά ως «κοινές επιχειρήσεις»), οι οποίες αποτελούν συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, στην περίπτωση της Κοινής Επιχείρησης 
«Σύντηξη για ενέργεια» (F4E), των άρθρων 45 έως 51 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Συνθήκη Ευρατόμ). 

1.3. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο 
υποβάλαμε τις κοινές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2021. Η έκθεση διαρθρώνεται ως 
εξής: 

o στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται οι κοινές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέλιξής τους μετά το 2021, και η φύση του ελέγχου μας· 

o στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και 
ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους των κοινών 
επιχειρήσεων· 

o στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται η δήλωση διασφάλισης για καθεμία από τις εννέα κοινές 
επιχειρήσεις, συνοδευόμενη από τη γνώμη μας σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων 
λογαριασμών έκαστης, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
σχετικών εσόδων και πληρωμών, ενώ αναφέρονται και θέματα και παρατηρήσεις που 
δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την εν λόγω γνώμη. 

1.4. Συνολικά, με τον έλεγχο στον οποίο υποβάλαμε τις κοινές επιχειρήσεις για το 
οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 επιβεβαιώθηκαν τα θετικά 

                                                           
1 Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
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αποτελέσματα που είχαμε αναφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των δηλώσεων 
διασφάλισης που εκδώσαμε για κάθε κοινή επιχείρηση, διατυπώσαμε: 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 
εννέα κοινών επιχειρήσεων, και 

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί εννέα κοινών επιχειρήσεων. 

1.5. Παρ' όλα αυτά, εστιάζουμε σε ζητήματα που έχουν σημασία για τους αναγνώστες στις 
ενότητες περί λοιπών θεμάτων ή περί ειδικού θέματος, ενώ στις παρατηρήσεις μας 
αναλύουμε ζητήματα για τα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τα ζητήματα αυτά δεν 
θέτουν υπό αμφισβήτηση τις ελεγκτικές γνώμες. 
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Οι κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ 
1.6. Οι κοινές επιχειρήσεις αποτελούν συμπράξεις μεταξύ της Επιτροπής και μελών του 
κλάδου, και σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητικών ή διακυβερνητικών οργανισμών και 
συμμετεχόντων κρατών. Κύρια αποστολή των κοινών επιχειρήσεων είναι η προώθηση της 
μετουσίωσης της επιστημονικής γνώσης σε εμπορεύσιμες και πρωτοποριακές καινοτομίες 
στο πλαίσιο ενός κοινού στρατηγικού οράματος μεταξύ των εταίρων του κλάδου και από τον 
τομέα της έρευνας. Επιπλέον, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές 
προκλήσεις που αναδύονται στην Ευρώπη, στις οποίες ο κλάδος δεν ανταποκρίνεται επαρκώς 
επί του παρόντος. 

Κοινές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο πολυετών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

Εξέλιξη των κοινών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

1.7. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), κάθε κοινή επιχείρηση έχει αυτοτελή νομική 
προσωπικότητα και εγκρίνει το δικό της θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας στον 
στρατηγικό τομέα έρευνας στον οποίο δραστηριοποιείται, το οποίο υλοποιεί μέσω 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. 

1.8. Στο γράφημα 1.1 κατωτέρω απεικονίζεται η εξέλιξη των κοινών επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 
(7ου ΠΠ) υπό το ΠΔΠ 2007-2013, κατά το οποίο συστάθηκαν οι πρώτες έξι κοινές 
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπό το ΠΔΠ 2014-2020, καθώς 
και στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027. 
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Γράφημα 1.1 – Εξέλιξη των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των κανονισμών του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων. 

1.9. Οι κοινές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το ΠΔΠ 2021-2027 υλοποιούν τα ειδικά
τους θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της 
υγείας, των βιομηχανιών βιοπροϊόντων, των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων, της 
υπερυπολογιστικής και των συστημάτων δικτύου. Συστάθηκαν πρόσφατα βάσει των 
κανονισμών που Συμβουλίου που παρατίθενται κατωτέρω. 

1.10. Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την ενιαία βασική πράξη με την
οποία συστάθηκαν εννέα κοινές επιχειρήσεις με σκοπό την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του πολυετούς προγράμματος για την έρευνα και την 
καινοτομία υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027, για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 20312. 
Γενική επιδίωξη των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
είναι αυτές να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην επίτευξη στόχων και να 
αναπτύξουν περισσότερο φιλόδοξες σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα συμπράξεις 
με φορείς από τους σχετικούς βιομηχανικούς τομείς. Οι επτά κοινές επιχειρήσεις που 
λειτουργούσαν ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (SESAR, ECSEL, IMI2, Clean 
Sky 2, FCH2, Shift2Rail και BBI) εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» ως νέες νομικές οντότητες, με νέα ονομασία και αναθεωρημένες 
αρμοδιότητες. Επιπλέον, συστάθηκαν δύο νέες κοινές επιχειρήσεις: η Κοινή Επιχείρηση 
«Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (SNS) και η Κοινή Επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την 
υγεία» (GH), η οποία διαδέχθηκε τη σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για 
τις κλινικές δοκιμές. 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

20
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20
13

20
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20
20

20
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20
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20
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20
31

20
33

7ο ΠΠ «Ορίζων 2020» «Ορίζων Ευρώπη»

IMI1 IMI2 Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην 
υγεία

Clean Sky 1 Clean Sky 2 Καθαρές αερομεταφορές

FCH1 FCH2 Καθαρό υδρογόνο

Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία 
EDCTP3

ARTEMIS

ENIAC
ECSEL Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες

Shift2Rail Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι

BBI Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία

SESAR
Ερευνητικό πρόγραμμα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του 
ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού 3

Ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Ευρωπαϊκά έξυπνα δίκτυα
και υπηρεσίες

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας 
για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και 
Ερευνητικά Θέματα 
Κυβερνοασφάλειας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656408877760&from=EN
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1.11. Τον Μάιο του 2021 συστάθηκε με χωριστό κανονισμό το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας 
(ECCC)3. Ωστόσο, οι τρεις αυτές κοινές επιχειρήσεις (SNS, GH και ECCC) θα υποβληθούν για 
πρώτη φορά σε έλεγχο μετά την απόκτηση οικονομικής αυτονομίας, κάτι το οποίο αναμένεται 
να γίνει το 2023. 

1.12. Τον Ιούλιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε νέο ιδρυτικό κανονισμό για την κοινή
επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC)4 στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2021-2027, παρατείνοντας τη διάρκεια λειτουργίας της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2033. Η 
κοινή επιχείρηση EuroHPC θα λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους περίπου 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και 
200 εκατομμυρίων ευρώ από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), για την 
υποστήριξη της αγοράς, της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και της λειτουργίας των υποδομών 
που αφορούν υπερυπολογιστές και κβαντικούς υπολογιστές. 

1.13. Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε τον μετασχηματισμό της
Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» στη μελλοντική Κοινή Επιχείρηση για τα 
μικροκυκλώματα. Αυτή θα έχει την πρόσθετη αρμοδιότητα να υλοποιεί δραστηριότητες για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» 
υπό το ΠΔΠ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινή Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει πόρους από 
το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών ημιαγωγών επόμενης γενιάς και να ενισχύσει τις ικανότητες παραγωγής 
μικροκυκλωμάτων στην ΕΕ5. 

Εισφορές προς τις κοινές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

1.14. Όλα τα μέλη συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και
καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων. Αφενός, η Επιτροπή παρέχει κεφάλαια από τα 
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση του θεματολογίου 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/887, της 20ης Μαΐου 2021, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα 
Κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού. 

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1173 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση της Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και 
σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488. 

5 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση για τα 
μικροκυκλώματα, COM(2022) 47 final της 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0887&qid=1656408940989&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656408976304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409071257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1656410954882&from=EN
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έρευνας και καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων. Αφετέρου, τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα του αντίστοιχου κλάδου και από τον τομέα της έρευνας εισφέρουν σε είδος 
υλοποιώντας τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων, στις 
οποίες επενδύουν ιδίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, περιουσιακά στοιχεία και 
τεχνολογίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμμετέχοντα κράτη ή οι διακυβερνητικοί 
οργανισμοί συνεισφέρουν και οικονομικά στις δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων. 
Τόσο η ΕΕ όσο και τα μέλη των κοινών επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα εισφέρουν σε 
χρήμα για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων των κοινών επιχειρήσεων, εξαιρουμένης της 
Κοινής Επιχείρησης EuroHPC. Επιπλέον, νομικές οντότητες ή χώρες που ενδιαφέρονται να 
υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων μιας κοινής επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς 
έρευνας στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται, αντί να καταστούν πλήρη μέλη, μπορούν να 
ζητήσουν να γίνουν συνδεδεμένα μέλη ή συνεισφέροντες εταίροι. 

1.15. Στο γράφημα 1.2 παρουσιάζονται οι εισφορές των μελών στις κοινές επιχειρήσεις
υπό το προηγούμενο ΠΔΠ 2014-2020 και το τρέχον ΠΔΠ 2021-2027, όπως αυτές ορίζονται 
από τους οικείους ιδρυτικούς κανονισμούς, λαμβανομένου υπόψη του μετασχηματισμού της 
Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KDT) στην Κοινή Επιχείρηση για τα 
μικροκυκλώματα που πρότεινε η Επιτροπή. Υπό το ΠΔΠ 2021-2027, η μεγαλύτερη αύξηση του 
προϋπολογισμού αφορά την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC και την προτεινόμενη μελλοντική 
Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα. Τα συμμετέχοντα κράτη καταβάλλουν οικονομικές 
εισφορές στην Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την 
Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες», κάτι το οποίο θα ισχύσει και για τη 
μελλοντική Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα.  

Γράφημα 1.2 – Εισφορές των μελών (συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών σε χρήμα) στις κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (σε 
εκατομμύρια ευρώ)6 

6 Στο γράφημα 1.2 απεικονίζονται τα ποσά που ορίζονται στην ενιαία βασική πράξη, 
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης που πρότεινε η Επιτροπή για τον 
μετασχηματισμό της Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KDT) στην 
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Πηγή: ΕΕΣ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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1.16. Κατ’ αρχήν, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα οφείλουν να καταβάλλουν ένα
ελάχιστο επίπεδο εισφορών σε είδος, συγκεκριμένα «εισφορών σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες» (ΕΕΕΔ) και, στις περισσότερες περιπτώσεις, «εισφορών σε είδος για 
συμπληρωματικές δραστηριότητες» (ΕΕΣΔ). Για αναλυτικότερες πληροφορίες, βλέπε 
πλαίσιο 2.1. 

1.17. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1.3, υπό το ΠΔΠ 2021-2027, τα προγράμματα
«Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» παραμένουν η βασική πηγή χρηματοδότησης των 
κοινών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 15,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη 
συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων. 
Οι κοινές επιχειρήσεις εκτελούν 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 12 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ύψους 
95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC και η 
προτεινόμενη μελλοντική Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα θα υλοποιήσουν 
επιπροσθέτως έργα μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη ικανοτήτων, έργα εφαρμογής και 
επενδυτικά έργα που σχετίζονται με τη στρατηγική της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»7. Για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων αυτών, οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις θα λάβουν κονδύλια της ΕΕ από το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 39 % της 
συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος που ανέρχεται σε 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 

1.18. Υπό το προηγούμενο ΠΔΠ 2014-2020 («Ορίζων 2020» και μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη»), η χρηματοδότηση της ΕΕ προς τις κοινές επιχειρήσεις, ύψους 
7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να κινητοποιήσει 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ (ήτοι 
το 161 %) για την υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, αξίας περίπου 
19,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εισφορών των συμμετεχόντων κρατών και 
των διεθνών οργανισμών (βλέπε πίνακα 2.1). Υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027 («Ορίζων Ευρώπη» 
και «Ψηφιακή Ευρώπη»), η χρηματοδότηση της ΕΕ προς τις κοινές επιχειρήσεις, ύψους 
15,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να κινητοποιήσει 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ (ήτοι 
το 126 %) για την υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, αξίας περίπου 
34,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων εισφορών των συμμετεχόντων κρατών και 
των διεθνών οργανισμών (βλέπε γράφημα 1.3). Η σχετική μείωση όσον αφορά το 

μελλοντική Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε 
εγκριθεί κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 

7 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/694, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος 
Ψηφιακή Ευρώπη. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&qid=1656409151083&from=EN
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αποτέλεσμα της μόχλευσης οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ. 

Γράφημα 1.3 – Συνολικές εισφορές προς τις κοινές επιχειρήσεις και 
μόχλευση των εισφορών των άλλων μελών8 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Μοντέλα διακυβέρνησης των κοινών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

1.19. Για τη διασφάλιση στενής συνεργασίας και συντονισμού με τους οικείους εταίρους 
και ενδιαφερόμενα μέρη, οι κοινές επιχειρήσεις διαθέτουν εκτεταμένη δομή διακυβέρνησης, 
η οποία περιλαμβάνει συνήθως το διοικητικό συμβούλιο, ένα επιστημονικό συμβουλευτικό 
όργανο, μια ομάδα εκπροσώπων των κρατών, και ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας της εκάστοτε κοινής επιχείρησης. 

1.20. Έχοντας ως βάση την ίδια νομική δομή, κάθε κοινή επιχείρηση διαθέτει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την ενασχόληση με την καινοτομία και την έρευνα σε 
διάφορους τομείς που αναπτύσσονται γύρω από διαφορετικές αγορές. Οι περισσότερες 
κοινές επιχειρήσεις ακολουθούν ένα διμερές μοντέλο, βάσει του οποίου τόσο η Επιτροπή όσο 
και τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα του αντίστοιχου κλάδου και από τον τομέα της έρευνας 
εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο και συμβάλλουν στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS και EU-Rail). 
Τέσσερις κοινές επιχειρήσεις ακολουθούν ένα τριμερές μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου τα 

                                                           
8 Στο γράφημα 1.2 απεικονίζονται τα ποσά που ορίζονται στην ενιαία βασική πράξη, 

συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης που πρότεινε η Επιτροπή για τον 
μετασχηματισμό της Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KDT) στην 
μελλοντική Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε 
εγκριθεί κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 

«ΟΡΙΖΩΝ 2020»
76,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

«ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ»
95,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΤΩΝ ΚΕ
34,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΜΕΛΩΝ
19,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
15,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΔΠ 2021-2027ΠΔΠ 2014-2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΤΩΝ ΚΕ
19,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΜΕΛΩΝ
12,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
7,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ»
8,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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συμμετέχοντα κράτη (KDT και EuroHPC) ή κορυφαίοι διακυβερνητικοί οργανισμοί στον τομέα 
ενασχόλησης της εκάστοτε κοινής επιχείρησης (SESAR και GH) συμμετέχουν επίσης στο 
διοικητικό συμβούλιο και συμβάλλουν στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης.  

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη 
της ενέργειας από σύντηξη 

1.21. Η συμφωνία για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER) 
τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία ιδρύθηκε νομίμως ο 
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας από Σύντηξη ITER (ΔΟ ITER). Ο Οργανισμός, που είναι 
αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου ITER, έχει την έδρα του στο Saint-Paul-lès-Durance 
(Γαλλία), ενώ οι κύριες εγκαταστάσεις σύντηξης είναι υπό κατασκευή στο Cadarache (Γαλλία). 

1.22. Στο έργο ITER συμμετέχουν επτά εταίροι σε παγκόσμιο επίπεδο: η ΕΕ, 
εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)9, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ινδία. Η ΕΕ10 έχει ηγετικό ρόλο 
αναλαμβάνοντας μερίδιο 45,4 % του κόστους κατασκευής. Σε καθένα από τα άλλα μέλη του 
ITER αντιστοιχεί μερίδιο περίπου 9,1 %. Αυτή η κατανομή του κόστους θα μεταβληθεί κατά 
την επιχειρησιακή φάση δοκιμών σύντηξης, οπότε και θα αναλογεί στην ΕΕ μερίδιο 34 % του 
λειτουργικού κόστους11. Οι προβλεπόμενοι από την ΕΕ πόροι για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του έργου ITER και την υλοποίηση των συναφών 
δραστηριοτήτων έως το 2035 ανέρχονται συνολικά σε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ (σε 
τρέχουσες τιμές)12. 

1.23. Μέσω των εγχώριων οργανισμών του, τα μέλη του ΔΟ ITER συνεισφέρουν στο έργο 
κυρίως παρέχοντας απευθείας σε αυτόν συστατικά μέρη, εξοπλισμό, υλικό, κτίρια και 
υπηρεσίες (εισφορές σε είδος). Από την άλλη πλευρά, καταβάλλουν και οικονομικές εισφορές 
στον προϋπολογισμό του ΔΟ ITER (εισφορές σε χρήμα). Η αρμοδιότητα για την κατασκευή 
των βασικών συστατικών μερών του αντιδραστήρα είναι επιμερισμένη μεταξύ των μελών του 
ITER και οι εργασίες κατασκευής που αντιστοιχούν στις εισφορές σε είδος έχουν κατανεμηθεί 

                                                           
9 Μέλη της Ευρατόμ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Έως το 2020, σε αυτή συμμετείχαν και τα 

συνδεδεμένα κράτη της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

10 Τα κράτη μέλη της ΕΕ και, έως το 2020, τα συνδεδεμένα κράτη της Ελβετίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

11 Έγγραφα του ITER «Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation, 
Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions» και «Cost Sharing for 
all Phases of the ITER Project». 

12 Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2017) 319 και στο σχετικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2017) 232, πίνακας 4. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en


14 

 

βάσει, αφενός, των τομέων ενδιαφέροντος και, αφετέρου, των τεχνικών και βιομηχανικών 
ικανοτήτων καθενός εκ των μελών13. 

1.24. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από 
σύντηξη (F4E) συστάθηκε τον Απρίλιο του 2007 για μία 35ετία ως ο ευρωπαϊκός εγχώριος 
οργανισμός. Ένα από τα βασικά καθήκοντά της είναι η διαχείριση της ευρωπαϊκής 
συνεισφοράς στο έργο ITER. Συντονίζει δραστηριότητες και κινεί τις απαραίτητες διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για την προπαρασκευή της κατασκευής αντιδραστήρα επίδειξης της 
σύντηξης και εγκαταστάσεων. Η Κοινή Επιχείρηση F4E χρηματοδοτείται κυρίως από την 
Ευρατόμ (σε ύψος περίπου 80 %) και από τη Γαλλία, το κράτος υποδοχής του ITER (σε ύψος 
περίπου 20 %). 

1.25. Σύμφωνα με την τρέχουσα εκτίμηση της Επιτροπής, ο συνολικός προϋπολογισμός 
της Ευρατόμ που απαιτείται για τη χρηματοδότηση από την Κοινή Επιχείρηση F4E της 
υλοποίησης του τμήματος του έργου ITER που αφορά την Ευρώπη και των συναφών 
δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) έως το 2035. Στο 
ποσό αυτό προστίθενται τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν να εισφέρουν το κράτος 
υποδοχής του ITER (Γαλλία) και τα κράτη μέλη της Ευρατόμ (στα οποία ανήκαν έως το 2020 η 
Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο)14. 

1.26. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ και την Ευρατόμ 
στις 31 Ιανουαρίου 2020. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ (Ευρατόμ) 
και του Ηνωμένου Βασιλείου συνήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2020 και προβλέπει τη συμμετοχή 
και την εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα της ΕΕ που απαριθμούνται στο 
πρωτόκολλο Ι, στα οποία συγκαταλέγονται το πρόγραμμα έρευνας και επιμόρφωσης της 
Ευρατόμ και οι δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης F4E στο πλαίσιο του έργου ITER. 
Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των μερών να συνάψουν το πρωτόκολλο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο εξακολουθεί να μην είναι συνδεδεμένο με το πρόγραμμα έρευνας και επιμόρφωσης 
της Ευρατόμ και τις δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης F4E στο πλαίσιο του έργου ITER. 
Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι επί του παρόντος μέλος της Κοινής Επιχείρησης 
F4E. 

Ο προϋπολογισμός πληρωμών και οι ανθρώπινοι πόροι των 
κοινών επιχειρήσεων το οικονομικό έτος 2021 

1.27. Το 2021, ο συνολικός προϋπολογισμός πληρωμών για όλες τις κοινές επιχειρήσεις 
ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020), από τα 

                                                           
13 ITER.org. 

14 Οι εκτιμήσεις βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2017) 319 και στο σχετικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2017) 232, πίνακας 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN
https://www.iter.org/legal/status
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)232&lang=en
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οποία τα 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν τον προϋπολογισμό πληρωμών της Κοινής 
Επιχείρησης F4E (έναντι 0,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020). Η μείωση του προϋπολογισμού 
πληρωμών το 2021 οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος αυτό οι κοινές επιχειρήσεις 
χρησιμοποίησαν κυρίως τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών που 
είχαν μεταφερθεί στο 2021 για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και στο ότι δεν τους είχε ακόμη διατεθεί 
προϋπολογισμός πληρωμών για την προχρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος του νέου ΠΔΠ. Στον πίνακα 1.1 παρατίθεται επισκόπηση των ειδικών τομέων 
καινοτομίας και έρευνας στους οποίους δραστηριοποιούνται οι κοινές επιχειρήσεις, καθώς 
και των οικείων προϋπολογισμών πληρωμών και των ανθρώπινων πόρων για το οικονομικό 
έτος 2021. 

Πίνακας 1.1 – Προϋπολογισμοί πληρωμών και ανθρώπινοι πόροι των 
κοινών επιχειρήσεων το 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων των κοινών επιχειρήσεων. 

1.28. Στο τέλος του 2021, οι κοινές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ απασχολούσαν 234 υπαλλήλους (έκτακτους 
και συμβασιούχους) και οκτώ αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) (έναντι 250 
το 2020). Η Κοινή Επιχείρηση F4E απασχολούσε 439 υπαλλήλους (μόνιμους, έκτακτους και 
συμβασιούχους) και δύο ΑΕΕ (έναντι 435 το 2020).  

Τομέας έρευνας

Οριστικός 
προϋπολογισμός 

του 2021
(σε εκατ. ευρώ)

Συνολικός 
αριθμός 

υπαλλήλων στο 
τέλος του 2021
(έκτακτοι και 

συμβασιούχοι 
υπάλληλοι, 

ΑΕΕ)

Οριστικός 
προϋπολογισμός 

του 2020
(σε εκατ. ευρώ)

Συνολικός 
αριθμός 

υπαλλήλων στο 
τέλος του 2020
(έκτακτοι και 

συμβασιούχοι 
υπάλληλοι, 

ΑΕΕ)

Πρόγραμμα για την 
έρευνα και την 
καινοτομία με 

πληρωμές το 2021

Εποπτεύουσα ΓΔ

SESAR

ΚΕ του ερευνητικού 
προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού

Διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας

44,6 37 119,5 38
«Ορίζων 2020», 

ΜΣΕ (1)
ΓΔ MOVE

CA ΚΕ «Καθαρές αερομεταφορές» Πράσινο αεροσκάφος 89,3 42 356,6 43 «Ορίζων 2020» ΓΔ RTD

IHI
«Πρωτοβουλία για την 
καινοτομία στην υγεία» 

Καινοτομία στην υγεία 207,1 50 241,6 53
7ο ΠΠ, 

«Ορίζων 2020»
ΓΔ RTD

Clean H2 ΚΕ «Καθαρό υδρογόνο» Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 50 27 101,3 29
7ο ΠΠ, 

«Ορίζων 2020»
ΓΔ RTD

KDT «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»
Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία 
και συστήματα

155,8 29 212,5 29
7ο ΠΠ, 

«Ορίζων 2020»
ΓΔ CNECT

CBE
ΚΕ «Μια Ευρώπη που βασίζεται 
στην κυκλική βιοοικονομία»

Κυκλικές βιομηχανίες 
βιοπροϊόντων 

127,2 22 191,2 23 «Ορίζων 2020» ΓΔ RTD

EU-Rail ΚΕ Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι 
Ευρωπαϊκή σιδηροδρομική 
κυκλοφορία

42,7 19 75,8 24 «Ορίζων 2020» ΓΔ MOVE

EuroHPC
ΚΕ για την ευρωπαϊκή 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

Υπερυπολογιστές και επεξεργασία 
μαζικών δεδομένων

207,5 15 181,5 11
«Ορίζων 2020», 

ΜΣΕ (1)
ΓΔ CNECT

F4E ΚΕ Σύντηξη για ενέργεια (ITER)
Ανάπτυξη και επίδειξη της 
ενέργειας από σύντηξη

764,6 441 816,4 435 Ευρατόμ ΓΔ ENER

 (1) Υπό το ΠΔΠ 2013-2020, η EuroHPC έλαβε 100 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο του ΜΣΕ και η SESAR περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Κοινή Επιχείρηση
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Οι ρυθμίσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τη χορήγηση 
απαλλαγής είναι εναρμονισμένες για όλες τις κοινές 
επιχειρήσεις 

1.29. Στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο είναι υπεύθυνα για τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και της 
χορήγησης απαλλαγής. Στο γράφημα 1.4 απεικονίζεται η χρονογραμμή της διαδικασίας 
χορήγησης απαλλαγής. 

Γράφημα 1.4 – Ετήσια διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

  

έως 
την 1η Ιουλίου 
του έτους ν+1
οι ΚΕ εγκρίνουν 
τους οριστικούς 
λογαριασμούς 

τους

μεταξύ Δεκεμβρίου του 
έτους ν+1 και τέλους 

Ιανουαρίου του έτους ν+2
πραγματοποιούνται οι ακροάσεις 
των διευθυντών των ΚΕ ενώπιον 

της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού (CONT) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής Προϋπολογισμού 

του Συμβουλίου

έως τα 
τέλη Μαρτίου του 

έτους ν+2
εγκρίνονται οι εκθέσεις 

του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην 
Ολομέλειά του - το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποφασίζει για τη 

χορήγηση απαλλαγής ή 
την αναβολή της

το ΕΕΣ διαβιβάζει την ετήσια 
έκθεσή του για τις ΚΕ στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, 

συμπεριλαμβανομένης της 
δήλωσης διασφάλισης

έως τις 15 Νοεμβρίου 
του έτους ν+1 

το Συμβούλιο εγκρίνει τις 
συστάσεις του για την 

απαλλαγή των ΚΕ και τις 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο

έως τα 
μέσα Φεβρουαρίου 

του έτους ν+2  

έως 
την 1η Μαρτίου 
του έτους ν+1 

οι ΚΕ διαβιβάζουν 
τους προσωρινούς 
λογαριασμούς τους 

στο ΕΕΣ

το ΕΕΣ εγκρίνει τις 
προκαταρκτικές 

παρατηρήσεις για τις 
ΚΕ

έως 
την 1η Ιουνίου 
του έτους ν+1 
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Ο έλεγχός μας 

Εκδίδουμε δήλωση διασφάλισης για κάθε κοινή επιχείρηση 

1.30. Όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ, ελέγξαμε: 

α) τους ετήσιους λογαριασμούς και των εννέα κοινών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και 

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

1.31. Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου μας, παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση ανά κοινή επιχείρηση σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών τους, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 
αυτοί βασίζονται. Κατά περίπτωση και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, οι δηλώσεις διασφάλισης 
συνοδεύονται από παρατηρήσεις ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο 3) που δεν θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τις ελεγκτικές γνώμες. 

1.32. Σύμφωνα με το άρθρο 70, παράγραφος 6, και το άρθρο 71 του δημοσιονομικού 
κανονισμού της ΕΕ, ο έλεγχος της αξιοπιστίας των λογαριασμών όλων των κοινών 
επιχειρήσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητες εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες. Κατ’ εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων ελέγχου, πραγματοποιήσαμε επισκόπηση της ποιότητας των εργασιών 
των εξωτερικών ελεγκτικών εταιρειών και αποκομίσαμε επαρκή βεβαιότητα ως προς το ότι οι 
εργασίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη θεμελίωση των ελεγκτικών 
γνωμών μας σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών των κοινών επιχειρήσεων 
για το οικονομικό έτος 2021. 

Η προσέγγιση του ελέγχου μας βασίζεται στην εκτίμηση των 
βασικών κινδύνων 

1.33. Οι έλεγχοί μας σχεδιάζονται με σκοπό την πρόταση λύσεων για την αντιμετώπιση 
των βασικών κινδύνων που εντοπίζονται. Στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου των ετήσιων 
λογαριασμών και των σχετικών πράξεων των κοινών επιχειρήσεων για το 2021, ελήφθη 
υπόψη η εκτίμηση κινδύνου που πραγματοποιήσαμε για το 2021 και η οποία παρουσιάζεται 
συνοπτικά κατωτέρω. 
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Ο κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών ήταν χαμηλός έως 
μέτριος 

1.34. Συνολικά, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος για την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών 
ήταν χαμηλός. Οι λογαριασμοί των κοινών επιχειρήσεων καταρτίζονται βάσει των λογιστικών 
κανόνων που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής και οι οποίοι βασίζονται στα διεθνώς 
αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. Όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση 
EuroHPC, ο κίνδυνος χαρακτηρίστηκε μέτριος, λόγω του ότι αυτή δεν έχει ακόμη καθιερώσει 
διαδικασίες σχετικά με την αναγνώριση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ούτε και 
σχετικά με την αναφορά στοιχείων, την πιστοποίηση και την επικύρωση των εισφορών σε 
είδος των μελών της. 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων ήταν 
συνολικά χαμηλός 

1.35. Δεδομένου ότι τα έσοδα των κοινών επιχειρήσεων για το 2021 συνίσταντο κυρίως 
σε οικονομικές εισφορές από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» και από τον προϋπολογισμό της Ευρατόμ, ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των εσόδων είναι χαμηλός για όλες τις κοινές επιχειρήσεις. Όπως ορίζεται 
στους κανονισμούς για τις κοινές επιχειρήσεις, οι προϋπολογισμοί και τα προκύπτοντα έσοδα 
αποφασίζονται από κοινού με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές κατά τον ετήσιο 
σχεδιασμό του προϋπολογισμού. 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των διοικητικών 
δαπανών ήταν συνολικά χαμηλός 

1.36. Οι μισθολογικές και οι διοικητικές δαπάνες συνίστανται κυρίως σε τακτικές 
πληρωμές. Επιπλέον, τις αποδοχές διαχειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των 
Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής, το οποίο ελέγχουμε στο πλαίσιο ειδικών εκτιμήσεων 
σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδη 
σφάλματα σχετικά με τις δαπάνες προσωπικού. Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των διαδικασιών πρόσληψης ήταν γενικώς χαμηλός, ωστόσο αυξήθηκε σε 
μέτριο στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό 
υπαλλήλων κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους (EuroHPC), καθώς και στην περίπτωση όπου 
είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν αδυναμίες στις διαδικασίες πρόσληψης (F4E). 

Ο κίνδυνος για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των 
επιχειρησιακών δαπανών ήταν συνολικά μέτριος 

1.37. Όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές επιχορηγήσεων, ο κίνδυνος 
εκτιμήθηκε ως μέτριος, δεδομένου ότι αυτές βασίζονται στις δηλώσεις εξόδων των 
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δικαιούχων, οι οποίες είναι συνήθως πολύπλοκες. Επιπλέον, όσον αφορά τις πληρωμές 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα πιστοποιητικά 
οικονομικών καταστάσεων (CFS) απαιτούνται από τον δικαιούχο μόνο για τις τελικές 
πληρωμές (αρχή της εμπιστοσύνης). Το CFS αποτελεί τεκμηριωμένη έκθεση καταρτιζόμενη 
από ανεξάρτητο ελεγκτή ή δημόσιο λειτουργό. Σκοπός του είναι να παρέχει στην Επιτροπή ή 
σε όργανο της ΕΕ αρμόδιο για την ανάθεση επιχορηγήσεων τη δυνατότητα να εξακριβώνει 
κατά πόσον τα δηλούμενα στις οικονομικές καταστάσεις έξοδα είναι επιλέξιμα. Δεδομένου 
ότι η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» έπρεπε να έχει δρομολογηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020, 
δεν υφίστατο κίνδυνος για τις κοινές επιχειρήσεις από την ανάθεση επιχορηγήσεων το 2021. 
Ωστόσο, ο κίνδυνος θεωρήθηκε μέτριος για την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC, η οποία 
εξακολούθησε το 2021 να δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αφορούσαν 
σημαντικά ποσά. 

1.38. Όσον αφορά τις δαπάνες βάσει συμβάσεων και τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, ο κίνδυνος εκτιμήθηκε ως χαμηλός για τις κοινές επιχειρήσεις που υλοποιούν 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού τέτοιων 
διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν. Ο κίνδυνος αυξήθηκε σε μέτριο για τις Κοινές 
Επιχειρήσεις F4E και EuroHPC, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται για τη σύναψη συμβάσεων υψηλής αξίας. 

Ο κίνδυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού ήταν χαμηλός έως 
μέτριος 

1.39. Ο κίνδυνος χαρακτηρίστηκε μέτριος, αφενός, για την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC 
λόγω των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού, καθώς και της πολυπλοκότητας και του πολυετούς χαρακτήρα των 
συμβάσεων που συνήψε και των επιχορηγούμενων δράσεων που υλοποίησε και, αφετέρου, 
για την Κοινή Επιχείρηση F4E εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της υψηλής αξίας των 
συμβάσεων που συνήψε. Για τις υπόλοιπες κοινές επιχειρήσεις, ο κίνδυνος θεωρήθηκε 
χαμηλός. 

Άλλοι κίνδυνοι 

1.40. Η πανδημία COVID-19 επηρέασε τις εργασίες μας: σε πολλές περιπτώσεις, οι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν και οι ρυθμίσεις τηλεργασίας που εφαρμόστηκαν 
στο επίπεδο των κοινών επιχειρήσεων και των δικαιούχων δεν μας επέτρεψαν να 
πραγματοποιήσουμε επιτόπιους ελέγχους, να συγκεντρώσουμε πρωτότυπα έγγραφα και να 
συνομιλήσουμε διά ζώσης με υπαλλήλους των ελεγχόμενων οντοτήτων. 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 
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συγκεντρώσαμε από τους ελεγχόμενους μάς επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας 
και να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Παραπέμπουμε περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης στα αρμόδια όργανα 
της ΕΕ 

1.41. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
για ζητήματα σχετικά με εικαζόμενη απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (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 
περιπτώσεων απάτης. Για το οικονομικό έτος 2021, κοινοποιήσαμε στις OLAF/EPPO 
μία περίπτωση. 

Η προσέγγιση του ελέγχου μας σχετικά με τις πληρωμές 
επιχορηγήσεων 

1.42. Το 2018 και το 2019, επισκοπήσαμε δείγμα κατασταλτικών ελέγχων σχετικά με τις 
πληρωμές επιχορηγήσεων των κοινών επιχειρήσεων που είχαν διενεργήσει η Κοινή Υπηρεσία 
Ελέγχου (CAS) της ΓΔ RTD της Επιτροπής και οι συμβεβλημένοι εξωτερικοί ελεγκτές της, ενώ 
το 2020 και το 2021 παρακολουθήσαμε τη συνέχεια που δόθηκε στην επισκόπηση αυτή. 
Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ετήσιων εκθέσεών μας15, στο πλαίσιο των εν 
λόγω επισκοπήσεων διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά 
την ποιότητα του ελέγχου και μεθοδολογικές διαφορές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την 
υποεκτίμηση του ποσοστού σφάλματος για τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Επιπλέον, το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος που ανέφεραν οι κοινές 
επιχειρήσεις στις οικείες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο 
με το ποσοστό σφάλματος που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις 
δαπάνες της Επιτροπής στον τομέα της έρευνας16. 

                                                           
15 Βλέπε ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2018, κεφάλαιο 5 (σημεία 5.31 – 5.34), ετήσια έκθεση 

του ΕΕΣ για το 2019, κεφάλαιο 4 (σημεία 4.28 και 4.29) και ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για 
το 2020, κεφάλαιο 4 (σημεία 4.23 – 4.30), βάσει των οποίων, σε αντίθεση με τη μέθοδο 
υπολογισμού του ΕΕΣ, το αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος της CAS για κάθε 
ελεγχθείσα πράξη του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπολογίζεται με βάση το συνολικό 
ποσό της δήλωσης εξόδων και όχι με βάση το ποσό των στοιχείων κόστους που 
περιλαμβάνονται στο δείγμα που χρησιμοποιείται για λεπτομερείς ελέγχους και 
επαναδιενέργεια των ελέγχων. 

16 Σε αντίθεση με το ποσοστό σφάλματος που υπολογίστηκε από το ΕΕΣ, το υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος που υπολογίστηκε από τις κοινές επιχειρήσεις (με βάση τα 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
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1.43. Ως εκ τούτου, για τη διενέργεια του ελέγχου επί των πληρωμών επιχορηγήσεων 
που κατέβαλαν οι οκτώ κοινές επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και του 7ου ΠΠ συμπληρώσαμε τη βεβαιότητα που αποκομίσαμε από τους 
κατασταλτικούς ελέγχους με λεπτομερείς ελέγχους που διενεργήσαμε στο επίπεδο των 
δικαιούχων (άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης) σε δείγμα 32 πράξεων πληρωμών 
επιχορηγήσεων. Οι πράξεις αυτές επιλέχθηκαν τυχαία (δείγμα βάσει MUS) από τον πληθυσμό 
όλων των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών επιχορηγήσεων που πραγματοποίησαν οι εν 
λόγω κοινές επιχειρήσεις το 2021. 

1.44. Για κάθε κοινή επιχείρηση, βασίσαμε τη γνώμη μας σχετικά με τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των σχετικών πληρωμών σε χωριστές αξιολογήσεις των ακόλουθων 
ποσοτικών στοιχείων: 

α) του επιμέρους ποσοστού σφάλματος κάθε κοινής επιχείρησης βάσει των 
αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων της Επιτροπής (CAS) για τις πληρωμές 
επιχορηγήσεων. Μεταξύ άλλων αξιολογήθηκαν η ορθότητα και η πληρότητα των 
υπολογισμών σχετικά με το αντιπροσωπευτικό και το υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος·  

β) του κοινού ποσοστού σφάλματος βάσει των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών δοκιμασιών 
επαλήθευσης που διενεργήσαμε επί των πληρωμών επιχορηγήσεων· και 

γ) των διαπιστώσεων που αφορούν τις πράξεις μιας συγκεκριμένης κοινής επιχείρησης στο 
πλαίσιο των ελεγκτικών δοκιμασιών επαλήθευσης που διενεργήσαμε.  

                                                           
αποτελέσματα των κατασταλτικών ελέγχων και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της 
στρατηγικής κατασταλτικού ελέγχου της CAS για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020») 
περιλαμβάνει τη διόρθωση όλων των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε ελεγχθείσες 
πληρωμές, καθώς και τη διόρθωση των συστημικών σφαλμάτων στις μη ελεγχθείσες 
πληρωμές των ελεγχθέντων δικαιούχων («κατ’ επέκταση»). 
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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 του ετήσιου 
ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων που διενήργησε το ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2021, 
περιλαμβανομένων των εργασιών επί ενός οριζόντιου θέματος που αφορά τους ανθρώπινους 
πόρους, καθώς και άλλων σχετικών με όλες τις κοινές επιχειρήσεις ελεγκτικών εργασιών που 
πραγματοποίησε το ΕΕΣ το συγκεκριμένο έτος. Βάσει των ελεγκτικών εργασιών μας, 
προτείνουμε διάφορα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι κοινές επιχειρήσεις. 
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Ο ετήσιος έλεγχος για το οικονομικό 
έτος 2021 οδήγησε στη διατύπωση 
ελεγκτικών γνωμών χωρίς επιφύλαξη 
για όλες τις κοινές επιχειρήσεις 
2.2. Συνολικά, από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 
των κοινών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς 
και σχετικά με τις πράξεις επί των οποίων αυτοί βασίζονται, δεν προέκυψαν σημαντικά 
ζητήματα, όπως και τα προηγούμενα έτη. 

Γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των 
λογαριασμών όλων των κοινών επιχειρήσεων 

2.3. Διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς όλων των κοινών επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί αυτοί 
απεικονίζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση των κοινών 
επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τα αποτελέσματα των πράξεών τους και των 
ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των εφαρμοστέων δημοσιονομικών κανονισμών και τους λογιστικούς κανόνες 
που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.  

Επισήμανση ειδικού θέματος σχετικά με την εισφορά της ΕΕ στο έργο 
ITER 

2.4. Η Κοινή Επιχείρηση F4E τηρεί εκτίμηση σχετικά με το συνολικό κόστος για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα παραδοτέα για το έργο ITER, το οποίο 
ανέρχεται σε 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές του 2021) σύμφωνα με την εκτίμησή της 
το 2021. Στο σημείο «Επισήμανση ειδικού θέματος» εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι 
οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται η εκτίμηση 
και η έκθεση σε κίνδυνο17 ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των εξόδων ή/και 
σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου ITER18. Οι παρακάτω παράγοντες 

                                                           
17 Η έκθεση σε κίνδυνο είναι η εκτιμώμενη τιμή του αντίκτυπου του/των κινδύνου/-ων, 

πολλαπλασιαζόμενη με την πιθανότητα επέλευσης του/των κινδύνου/-ων που συνδέεται/-
ονται με συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

18 Σκοπός της επισήμανσης ειδικού θέματος είναι να επιστήσει την προσοχή σε ζήτημα για το 
οποίο οι λογαριασμοί δεν περιέχουν μεν ουσιώδεις ανακρίβειες, αλλά το οποίο είναι τόσο 
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ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις προθεσμίες και στα έξοδα σχετικά με το έργο 
ITER: η νέα βάση αναφοράς για το έργο ITER που προβλέπεται να εφαρμοστεί το πρώτο 
τρίμηνο του 2023 και θα συνεκτιμά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, η καθυστερημένη 
παράδοση συστατικών μερών, οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας (που είναι μέλος του έργου 
ITER), η εν εξελίξει έγκριση από τη γαλλική αρχή πυρηνικής ασφάλειας της συναρμολόγησης 
των συστατικών μερών του σκάμματος Τόκαμακ, και η αναμενόμενη αναθεώρηση της 
εκτίμησης κόστους όσον αφορά το συγκρότημα «Hot Cell». 

Γνωστοποιήσεις των κοινών επιχειρήσεων σχετικά με τον επιθετικό 
πόλεμο κατά της Ουκρανίας 

2.5. Σύμφωνα με τον λογιστικό κανόνα αριθ. 19 της Επιτροπής σχετικά με γεγονότα που 
επέρχονται μετά την ημερομηνία της αναφοράς, η εισβολή στην Ουκρανία, που άρχισε τον 
Φεβρουάριο του 2022, συνιστά μη διορθωτικό γεγονός για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του 2021. Σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς όλων των κοινών επιχειρήσεων, βάσει 
των γεγονότων και των περιστάσεων κατά την κατάρτιση των σχετικών οικονομικών 
καταστάσεων, ιδίως της διαρκώς εξελισσόμενης κατάστασης, δεν μπορεί να εκτιμηθούν με 
αξιοπιστία οι οικονομικές επιπτώσεις που έχει για τις κοινές επιχειρήσεις ο επιθετικός 
πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 

2.6. Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η Ρωσία αποτελεί μέλος του ΔΟ ITER 
και υπέχει την υποχρέωση να παραδώσει αρκετά συστατικά μέρη των έργων στο πλαίσιο του 
ITER στην εγκατάσταση συναρμολόγησής του στη Γαλλία (Cadarache), καθώς και να 
καταβάλλει ετήσιες εισφορές στον οργανισμό αυτό. Αυτό ενέχει επομένως τον κίνδυνο 
καθυστερήσεων και αύξησης του κόστους του έργου ITER. 

Γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των κοινών επιχειρήσεων 

2.7. Για όλες τις κοινές επιχειρήσεις διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη γνώμη μας, 
οι πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά. 

                                                           
σημαντικό ώστε κρίνεται θεμελιώδες για την κατανόηση των λογαριασμών από τους 
χρήστες. 
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Γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των κοινών επιχειρήσεων 

2.8. Για όλες τις κοινές επιχειρήσεις διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατά τη 
γνώμη μας, οι πράξεις ήταν νόμιμες και κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά. 

2.9. Στο γράφημα 2.1 παρουσιάζεται επισκόπηση της εξέλιξης των ετήσιων ελεγκτικών 
γνωμών μας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, τα έσοδα και τις πληρωμές των κοινών 
επιχειρήσεων από το 2019 έως το 2021. 

Γράφημα 2.1 – Εξέλιξη των ελεγκτικών γνωμών του ΕΕΣ σχετικά με τις 
κοινές επιχειρήσεις από το 2019 έως το 2021 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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Έσοδα
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Οι παρατηρήσεις μας αφορούν αρκετά 
ζητήματα που επιδέχονται βελτίωση 
2.10. Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τις γνώμες μας, διατυπώσαμε διάφορες 
παρατηρήσεις για να επισημάνουμε ζητήματα που επιδέχονται βελτίωση στους τομείς της 
νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων, της διαχείρισης του προϋπολογισμού και 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, των εισφορών σε είδος των άλλων μελών, της 
διαχείρισης των πληρωμών και του σχετικού συστήματος δικλίδων, και των ανθρώπινων 
πόρων. Οι παρατηρήσεις αυτές, που είναι διαθέσιμες με λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 3, 
συνοψίζονται κατωτέρω. 

Μη συνεκτίμηση των εργοδοτικών εισφορών των κοινών 
επιχειρήσεων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της ΕΕ 

2.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μόνον 
εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ τις εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της εκάστοτε κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά 
έσοδά της19. Οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις (και οι κοινές επιχειρήσεις τις οποίες 
αντικατέστησαν) δεν έχουν ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, καθώς η Επιτροπή δεν έχει 
προβλέψει τις δαπάνες αυτές στους προϋπολογισμούς των κοινών επιχειρήσεων, ούτε έχει 
ακόμη ζητήσει επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

2.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
της ΕΕ. Αυτές υπολογίζονται ως ποσοστό των εσόδων που δεν προέρχονται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εσόδων που 
προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών20. Οι εισφορές σε χρήμα των 

                                                           
19 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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 

20 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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συμμετεχόντων κρατών, που δεν διοχετεύονται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
θεωρούνται επίσης έσοδα μη προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για τον 
καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να 
καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω 
καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης21. Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη22 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά έξοδα πρέπει 
να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών. Σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC23, η ΕΕ πρέπει να 
καλύπτει εξ ολοκλήρου τα διοικητικά έξοδα της Κοινής Επιχείρησης, ενώ οι σχετικές διατάξεις 
των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης F4E24 ορίζουν ότι οι εισφορές των μελών στα 
διοικητικά έξοδα της Κοινής Επιχείρησης (έσοδα που προορίζονται για την κάλυψη των 
διοικητικών δαπανών) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10 % των εν λόγω εξόδων. Η συνύπαρξη 
αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών 
σχετικά με τις εργοδοτικές εισφορές των κοινών επιχειρήσεων, με τον συνεπαγόμενο 
οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

Δράση 1 

Σύμφωνα με το άρθρο 83α, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι 
κοινές επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν το μερίδιο των εργοδοτικών εισφορών 
τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της ΕΕ, αφού η Επιτροπή κοινοποιήσει τον ετήσιο 
υπολογισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινές επιχειρήσεις, από κοινού με την Επιτροπή, πρέπει να 
επιδιώξουν περαιτέρω εναρμόνιση των διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης και των επιμέρους ιδρυτικών κανονισμών των κοινών επιχειρήσεων σχετικά 
με τις εργοδοτικές εισφορές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της ΕΕ, όταν υποβληθούν 
προτάσεις για την τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών πράξεων. 

                                                           
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

21 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

22 Άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

23 Αιτιολογική σκέψη 22 και άρθρο 15 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1173 
του Συμβουλίου. 

24 Άρθρο 12 των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» που 
προσαρτώνται στον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, καθώς και άρθρα 2 και 3 
του παραρτήματος II των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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Απουσία εναρμονισμένου ορισμού των «διοικητικών 
δαπανών» για όλες τις κοινές επιχειρήσεις 

2.13. Η ενιαία βασική πράξη προβλέπει ότι οι οικονομικές εισφορές για την κάλυψη των 
«διοικητικών δαπανών» πρέπει να κατανέμονται ισομερώς σε ετήσια βάση μεταξύ της 
Ένωσης και των λοιπών μελών25. Εντούτοις, η απουσία εναρμονισμένου ορισμού των 
«διοικητικών δαπανών» για όλες τις κοινές επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα κάθε κοινή 
επιχείρηση να εφαρμόζει τη δική της μέθοδο για τον υπολογισμό των οικονομικών εισφορών 
των μελών, κάτι το οποίο είχε αντίκτυπο στο ποσό των εσόδων του προϋπολογισμού που 
κάθε κοινή επιχείρηση ζητούσε να καταβάλλουν τα μέλη της. Παρόλο που οι κοινές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, κατ’ αρχήν, τον οικείο οριστικό προϋπολογισμό πληρωμών του 
έτους αναφοράς ως βάση για τον υπολογισμό των «διοικητικών δαπανών», δεν υπάρχει 
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την κατάταξη ορισμένων διοικητικών δαπανών σε 
κατηγορίες δαπανών, όπως οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, αναλύσεις, 
αξιολογήσεις, και τεχνική βοήθεια. 

Δράση 2 

Οι κοινές επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει της ενιαίας βασικής πράξης πρέπει να 
καταρτίσουν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες για τον εναρμονισμό της έννοιας των 
διοικητικών δαπανών για όλες τις κοινές επιχειρήσεις, ώστε βάσει αυτής να 
υπολογίζονται οι ετήσιες οικονομικές εισφορές των μελών. 

Μολονότι οι πόροι για το θεματολόγιο έρευνας και 
καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» έχουν δεσμευθεί πλήρως, 
σημαντικός αριθμός έργων θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο 
προγραμματισμού του νέου ΠΔΠ 

2.14. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η ΕΕ καταβάλλει εισφορές σε 
χρήμα στις κοινές επιχειρήσεις, ενώ τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα παρέχουν σε αυτές 
εισφορές σε είδος δύο ειδών, επενδύοντας ιδίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 
περιουσιακά στοιχεία και τεχνολογίες (βλέπε πλαίσιο 2.1). Κάθε συμμετέχον κράτος 
καταβάλλει εισφορές σε χρήμα απευθείας στους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά του. 

                                                           
25 Άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596167469&from=EN
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Πλαίσιο 2.1 

 

2.15. Οι κοινές επιχειρήσεις δεν έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υλοποίηση των 
έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων ΠΔΠ, σε περίπτωση παράτασης 
της διάρκειας λειτουργίας τους και σε επόμενα ΠΔΠ. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι εισφορές των μελών στις δραστηριότητες των κοινών επιχειρήσεων αυτών στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. Έως τα τέλη 
του 2021, το όγδοο έτος του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις 
είχαν επιτύχει κατά μέσο όρο το 73 % των τιμών-στόχου σχετικά με τις εισφορές των μελών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των ΕΕΣΔ (ή το 64 % μη συμπεριλαμβανομένων των ΕΕΣΔ). 
Συνεπώς, η υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» θα ολοκληρωθεί υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027. 

Εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό 
τομέα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες των ΚΕ 
(ΕΕΕΔ)

Εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό 
τομέα στις συμπληρωματικές δραστηριότητες των 
ΚΕ (ΕΕΣΔ)

Όπως προβλέπεται από τους ιδρυτικούς 
κανονισμούς των κοινών επιχειρήσεων, όλα τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εισφέρουν ένα 
ελάχιστο ποσό στο κόστος των έργων έρευνας και 
καινοτομίας των κοινών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι ΕΕΕΔ 
αντιστοιχούν στα συνολικά έξοδα στα οποία 
υποβάλλονται τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα κατά 
την υλοποίηση των δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας της κοινής επιχείρησης, αφαιρουμένης
της εισφοράς των άλλων μελών της 
(συγχρηματοδότηση της ΕΕ, εισφορά συμμετεχόντων 
κρατών ή διακυβερνητικών οργανισμών) και 
οποιασδήποτε άλλης εισφοράς της ΕΕ στα εν λόγω 
έξοδα. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων
Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», οι ΕΕΕΔ 
συνίστανται στα επιλέξιμα έξοδα στα οποία 
υποβάλλονται τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα κατά 
την υλοποίηση των δράσεων της κοινής επιχείρησης, 
αφαιρουμένης της εισφοράς της κοινής επιχείρησης, 
της εισφοράς των συμμετεχόντων κρατών ή 
οποιασδήποτε άλλης εισφοράς της ΕΕ στα εν λόγω 
έξοδα. Το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων και 
επικυρωμένων ΕΕΕΔ αναγνωρίζεται στους ετήσιους 
λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα 
μέλη από τον ιδιωτικό τομέα ορισμένων κοινών 
επιχειρήσεων (CS, FCH, BBI, S2R) υποχρεούνται 
επίσης σε ελάχιστη εισφορά σε είδος για την 
κάλυψη εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για 
«συμπληρωματικές δραστηριότητες» που δεν 
εμπίπτουν στο πρόγραμμα εργασίας και στον 
προϋπολογισμό της εκάστοτε κοινής επιχείρησης, 
αλλά συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 
στόχων της. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», οι ΕΕΣΔ περιλαμβάνουν και τα 
μη επιλέξιμα έξοδα για δραστηριότητες 
χρηματοδοτούμενες απευθείας από την κοινή 
επιχείρηση, αφαιρουμένης οποιασδήποτε άλλης 
εισφοράς της ΕΕ στα εν λόγω έξοδα. Τα μέλη της 
κοινής επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα 
υποχρεούνται, πέραν των ΕΕΕΔ, να παρέχουν και 
ΕΕΣΔ, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ελάχιστο ποσό. 
Τα ποσά των ΕΕΣΔ καθορίζονται στο ετήσιο 
πρόγραμμα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων της 
εκάστοτε κοινής επιχείρησης και το συνολικό ποσό 
των πιστοποιημένων και επικυρωμένων ΕΕΣΔ 
δημοσιεύεται στις σημειώσεις των ετήσιων 
λογαριασμών της. Ως εκ τούτου, οι ΕΕΣΔ δεν 
ελέγχονται από το ΕΕΣ.
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Πίνακας 2.1 – ΠΔΠ 2014-2020: Συνολικές εισφορές των μελών (σε 
εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων των κοινών επιχειρήσεων. 

2.16. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.1, στο τέλος του 2021, οι κοινές επιχειρήσεις 
εμφάνιζαν διαφορετικά επίπεδα επίτευξης των τιμών-στόχου όσον αφορά τις εισφορές που 
έχουν καθοριστεί στους οικείους ιδρυτικούς κανονισμούς για δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020». Οι διακυμάνσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει 
στους διαφορετικούς τομείς έρευνας στους οποίους δραστηριοποιούνται οι κοινές 
επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάριν, το επίπεδο επίτευξης των τιμών-στόχου όσον αφορά τις 
εισφορές των μελών της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» 
(IHI) είναι σχετικά χαμηλό. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια των έργων που είναι 
απόρροια της φύσης του τομέα της έρευνας στον οποίο δραστηριοποιείται η Κοινή 
Επιχείρηση, καθώς και την κλίμακα των παγκόσμιων κοινοπραξιών που υλοποιούν τα έργα. 
Ως εκ τούτου, η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να καταβάλει ακόμη 84,3 εκατομμύρια ευρώ εντός 
των προσεχών ετών για εν εξελίξει έργα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Λόγω του αυξανόμενου 
αριθμού των εν εξελίξει έργων που υλοποιούνται ταυτόχρονα στο πλαίσιο πολλαπλών 
προγραμμάτων του ΠΔΠ, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για την Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία 
για την καινοτομία στην υγεία» (IHI) να μην επαρκούν οι διοικητικοί πόροι για την αποδοτική 
διαχείριση των σχετικών κεφαλαίων. Όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» (KDT), το χαμηλότερο ποσοστό επίτευξης δεν αποτελεί πρόβλημα, δεδομένου 
ότι τα άλλα μέλη της έχουν συνάψει συμφωνίες επιχορήγησης, δεσμεύοντας έτσι 
εξ ολοκλήρου τις ΕΕΕΔ τους, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.2. 

2.17. Αναφορικά με την Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων (EuroHPC), στο τέλος του 2021 είχε ήδη δεσμεύσει ποσό ύψους 
180 εκατομμυρίων ευρώ για την εξ ημισείας συγχρηματοδότηση των επιχορηγήσεων έρευνας 
και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», που ορίζεται ως ελάχιστη 
τιμή-στόχος στον ιδρυτικό κανονισμό της26. Τα συμμετέχοντα κράτη χρηματοδοτούν το 

                                                           
26 Άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488 του Συμβουλίου. 

Εισφορές 
σε χρήμα 

της ΕΕ
(α)

ΕΕΕΔ και 
εισφορές 
σε χρήμα 

των άλλων 
μελών (1)

(β)

ΕΕΣΔ των 
άλλων 

μελών (2)
(γ)

Σύνολο
(δ) = 

(α)+(β)+(γ)

ΚΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος 
«Ορίζων 2020»

Εισφορές 
σε χρήμα 

της ΕΕ
(ε)

Επικυρωμένες 
ΕΕΕΔ και 

εισφορές σε 
χρήμα των 

άλλων μελών
(στ)

ΕΕΕΔ των 
άλλων μελών 

που έχουν 
αναφερθεί, 

αλλά δεν έχουν 
ακόμη 

επικυρωθεί
(ζ)

ΕΕΣΔ
(η)

Σύνολο
(θ) = 

(ε)+(στ)+(ζ)+(η)

Ποσοστό 
επίτευξης 

συμπεριλαμβα-
νομένων των 

ΕΕΣΔ
(ι) = (θ) / (δ)

Ποσοστό 
επίτευξης χωρίς 

τις ΕΕΣΔ
(κ) = 

((ε)+(στ)+(ζ)) / 
((α)+(β))

585,0 789,0 ά.α. 1 374,0 SESAR 536,2 447,8 87,1 ά.α. 1 071,0 ά.α. 78 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS2 - CA 1 536,0 608,7 242,5 1 290,0 3 677,2 93 % 80 %
1 638,0 1 638,0 ά.α. 3 276,0 IMI2 - IHI 838,0 638,2 251,0 ά.α. 1 727,2 ά.α. 53 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH2 - Clean H2 545,5 50,0 51,3 1 039,0 1 685,8 161 % 85 %
1 185,0 2 827,5 ά.α. 4 012,5 ECSEL - KDT 1 058,1 322,8 968,2 ά.α. 2 349,1 ά.α. 59 %

835,0 504,6 2 225,4 3 565,0 BBI - CBE 728,2 70,1 79,9 1 646,5 2 524,7 71 % 66 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R - EU-RAIL 339,2 189,6 96,4 208,8 834,0 96 % 84 %
536,0 908,0 ά.α. 1 444,0 EuroHPC (3) 307,0 120,3 17,2 ά.α. 444,5 ά.α. 31 %

7 597,0 8 340,6 3 595,7 19 533,2 Σύνολο 5 888,2 2 447,5 1 793,6 4 184,3 14 313,6 73 % 64 %

(1) Εισφορές σε είδος και σε χρήμα από τα συμμετέχοντα κράτη / τους διεθνείς οργανισμούς για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΚΕ.
(2) Εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες εκτός του προγράμματος εργασίας της ΚΕ.
(3) Όσον αφορά την EuroHPC, η εισφορά της ΕΕ περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα του ΜΣΕ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών 

αποφάσεων)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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υπόλοιπο 50 % του συνολικού κόστους των έργων και τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα 
συνεισφέρουν μόνο συμπληρωματικά επιπλέον των μέγιστων επιλέξιμων εξόδων των 
επιχορηγούμενων δράσεων. Εντούτοις, για την ίδια περίοδο, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα 
είχαν αναφέρει εισφορές σε είδος ύψους μόλις 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι 
υψηλός ο κίνδυνος η τιμή-στόχος των 420 εκατομμυρίων ευρώ για τις εισφορές των μελών 
από τον ιδιωτικό τομέα, που ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, να μην 
έχει επιτευχθεί κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων. 
Επιπλέον, η Κοινή Επιχείρηση εξακολουθεί να μην διαθέτει αξιόπιστες διαδικασίες 
πιστοποίησης και επικύρωσης των εισφορών σε είδος που αναφέρουν τα μέλη της από τον 
ιδιωτικό τομέα και τα συμμετέχοντα κράτη, και είναι η μόνη κοινή επιχείρηση που δεν 
διαθέτει στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης για την επίτευξη των τιμών-στόχου όσον αφορά τις 
εισφορές των άλλων μελών της. 

Δράση 3 

Η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC πρέπει να εφαρμόζει αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης 
και επικύρωσης των εισφορών σε είδος, καθώς και ένα στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης 
(χάρτη πορείας) που να περιλαμβάνει ρεαλιστικά ορόσημα και ρεαλιστικές τιμές-στόχο 
σχετικά με τις ετήσιες εισφορές τόσο των συμμετεχόντων κρατών όσο και των μελών από 
τον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο προγράμματος. 

2.18. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.2, στα τέλη του 2021, όλες οι κοινές επιχειρήσεις 
είχαν ήδη αναθέσει ή/και συνάψει συμφωνίες επιχορηγήσεων έργων, το ύψος των οποίων 
ανερχόταν στο 100 % των μέγιστων εισφορών σε χρήμα της ΕΕ που είναι διαθέσιμες για τη 
συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Ταυτόχρονα, τα άλλα μέλη των κοινών επιχειρήσεων (μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα, συμμετέχοντα κράτη και διεθνείς οργανισμοί) δεσμεύθηκαν να παράσχουν στα έργα 
αυτά εισφορές σε είδος (ΕΕΕΔ) συνάπτοντας συμφωνίες επιχορηγήσεων. Ορισμένες κοινές 
επιχειρήσεις (IHI, Clean H2, KDT και EU-Rail) προσδοκούν να κινητοποιήσουν από τα μέλη από 
τον ιδιωτικό τομέα περισσότερες ΕΕΕΔ σε σχέση με την ελάχιστη τιμή-στόχο που ορίζεται 
στους οικείους ιδρυτικούς κανονισμούς ή σε σχετικές νομικές αποφάσεις. Δεδομένου ότι όλες 
οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» είχαν 
ήδη περατωθεί στο τέλος του 2020, είναι υψηλός ο κίνδυνος οι Κοινές Επιχειρήσεις CBE και 
EuroHPC να μην επιτύχουν την ελάχιστη τιμή-στόχο όσον αφορά τις ΕΕΕΔ των μελών από τον 
ιδιωτικό τομέα έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». 
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Πίνακας 2.2 – ΠΔΠ 2014-2020: Εισφορές των μελών που έχουν 
δεσμευθεί για την κάλυψη επιχειρησιακών εξόδων (σε εκατ. ευρώ) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων των κοινών επιχειρήσεων. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης σφάλματος στα έξοδα προσωπικού 
είναι αυξημένος για τις ΜΜΕ και τους νέους δικαιούχους 

2.19. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι έλεγχοι που διενεργήσαμε για το οικονομικό 
έτος 2021 στο επίπεδο των δικαιούχων επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συστημικών σφαλμάτων, 
κυρίως σε σχέση με τα έξοδα προσωπικού. Όπως αναφέραμε στις προηγούμενες ετήσιες 
εκθέσεις μας27 και στην ειδική έκθεση 28/2018, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
εξόδων προσωπικού έχει κατά κάποιον τρόπο καταστεί πολυπλοκότερη στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020», με συνέπεια την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης σφάλματος. Όσον αφορά 
τις πληρωμές επιχορηγήσεων του 2021, οι κύριες πηγές σφαλμάτων που εντοπίσαμε ήταν οι 
εξής: 

o έξοδα υπεργολαβίας εσφαλμένως δηλωθέντα ως άμεσα έξοδα προσωπικού· 

o εσφαλμένος υπολογισμός των ωριαίων αμοιβών και χρήση στοιχείων προβλεπόμενου 
κόστους για τον συντελεστή μοναδιαίου κόστους· 

o συνεκτίμηση ωρών δεδουλευμένων εκτός της περιόδου αναφοράς· και 

                                                           
27 Ετήσια έκθεση για το 2017, σημείο 5.34, ετήσια έκθεση για το 2018, σημείο 5.16, ετήσια 

έκθεση για το 2019, σημείο 4.11, ετήσια έκθεση για το 2020, σημείο 4.13, και ετήσια 
έκθεση για το 2021, σημεία 4.12 έως 4.16. 

Μέγιστη εισφορά 
σε χρήμα της ΕΕ

Ελάχιστες ΕΕΕΔ 
και εισφορές σε 

χρήμα των άλλων 
μελών (1)

Σύνολο
ΚΕ στο πλαίσιο του 

προγράμματος 
«Ορίζων 2020»

Ανειλημμένη 
συγχρηματο-

δότηση της ΕΕ
%

ΕΕΕΔ και 
εισφορές σε 
χρήμα των 

άλλων μελών 
(εκτίμηση)

% Σύνολο

Π
οσ

οσ
τό

 
υλ

οπ
οί

ησ
ης

 τ
ου

 
πρ

ογ
ρά

μμ
ατ

ος

555,8 789,0 1 344,8 SESAR 554,3 100 % 713,4 90 % 1 267,7 94 %
1 716,0 1 189,6 2 905,6 CS2 - CA 1 707,5 100 % 1 175,8 99 % 2 883,3 99 %
1 595,0 1 595,0 3 190,0 IMI2 - IHI 1 452,1 91 % 1 520,7 95 % 2 972,8 93 %

646,0 76,0 722,0 FCH2 - Clean H2 646,0 100 % 158,3 208 % 804,3 111 %
1 169,7 2 787,5 3 957,2 ECSEL - KDT (2) 1 169,7 100 % 3 548,8 127 % 4 718,5 119 %

815,8 475,3 1 291,1 BBI - CBE (3) 815,0 100 % 266,6 56 % 1 081,6 84 %
384,5 336,5 721,0 S2R - EU-RAIL 384,5 100 % 572,6 170 % 957,1 133 %
426,0 796,0 1 222,0 EuroHPC (2) (4) 425,6 100 % 451,5 57 % 877,1 72 %

7 308,8 8 044,9 15 353,7 Σύνολο 7 154,7 98 % 8 407,7 105 % 15 562,4 101 %

(4) Τα συμμετέχοντα κράτη χρηματοδοτούν το τμήμα που δεν καλύπτεται από την ΕΕ, ενώ τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα συνεισφέρουν συμπληρωματικά 
προς τα μέγιστα επιλέξιμα έξοδα των επιχορηγούμενων δράσεων.

Εισφορές των μελών σε επιχειρησιακά έξοδα
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών 

αποφάσεων)

Συμφωνίες επιχορηγήσεων και συμβάσεις που ανατέθηκαν ή/και 
υπεγράφησαν

(στις 31.12.2021)

(1) Ορίζονται ως ελάχιστες τιμές-στόχος στον ιδρυτικό κανονισμό κάθε κοινής επιχείρησης.
(2) Οι εισφορές των άλλων μελών συνίστανται στις εισφορές των συμμετεχόντων κρατών και των μελών από τον ιδιωτικό τομέα.
(3) Τιμές-στόχος για τις ΕΕΕΔ, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας της κοινής επιχείρησης, καθώς και μειωμένες εισφορές σ     

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EL.pdf
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o δήλωση άμεσων εξόδων προσωπικού για άτομο που δεν απασχολούνταν από τον 
δικαιούχο ούτε είχε συνάψει απευθείας σύμβαση για απασχόληση επί του έργου. 

2.20. Μία από τις στρατηγικές των κοινών επιχειρήσεων για την τόνωση της ευρωπαϊκής 
έρευνας είναι η αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των ΜΜΕ και των νέων 
δικαιούχων. Εντούτοις, από τον έλεγχο των πληρωμών επιχορηγήσεων που διενεργήσαμε 
απευθείας στο επίπεδο των δικαιούχων προέκυψε ότι από τους 10 δικαιούχους από τον 
ιδιωτικό τομέα στους οποίους εντοπίσαμε ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, περί το 90 % του 
συνόλου των εντοπισθέντων σφαλμάτων αντιστοιχούσε σε έξι ΜΜΕ. 

2.21. Η Επιτροπή παρέχει ένα εργαλείο (το «Personnel Costs Wizard») που υποστηρίζει 
τους συμμετέχοντες στην υποβολή δηλώσεων σχετικά με τα έξοδα προσωπικού και προωθεί 
τακτικά τη χρήση του. 

Δράση 4 

Οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύσουν τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων που 
διαθέτουν για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου που εγκυμονούν οι ΜΜΕ και 
οι νέοι δικαιούχοι, και να ενθαρρύνουν σθεναρά τη χρήση του Personnel Costs Wizard 
από ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, για τις οποίες ο κίνδυνος διάπραξης σφαλμάτων 
είναι αυξημένος, όπως οι ΜΜΕ και οι νέοι δικαιούχοι. 
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Οι κοινές επιχειρήσεις έδωσαν 
συνέχεια ως επί το πλείστον στις 
παρατηρήσεις μας προηγούμενων 
ετών 
2.22. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινές επιχειρήσεις έλαβαν διορθωτικά μέτρα σε 
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων 
ετών· λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στα παραρτήματα των γνωμών μας στο κεφάλαιο 3. 

2.23. Στο πλαίσιο 2.2 περιγράφεται η προσέγγιση βάσει της οποίας χαρακτηρίσαμε την 
κατάσταση των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών στο πλαίσιο της μεταπαρακολούθησής 
μας. 

Πλαίσιο 2.2 

Προσέγγιση μεταπαρακολούθησης των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Ολοκληρώθηκε 

Η κοινή επιχείρηση εισήγαγε εύλογες βελτιώσεις σε συνέχεια παρατήρησης που 
διατυπώσαμε. 

Εν εξελίξει 

Η κοινή επιχείρηση έχει αρχίσει να εισάγει εύλογες βελτιώσεις σε συνέχεια παρατήρησης 
που διατυπώσαμε. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ή οι 
υλοποιηθείσες βελτιώσεις ανταποκρίνονται μόνον εν μέρει στην παρατήρησή μας. 

Εκκρεμεί 

Η κοινή επιχείρηση δεν έλαβε μέτρα σε συνέχεια παρατήρησης που διατυπώσαμε ή τα 
διορθωτικά μέτρα που έλαβε είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκή. 

ά.α. 

Η παρατήρηση δεν ισχύει πλέον λόγω αντικατάστασής της από νέα που περιλαμβάνει 
πρόσθετα ή διορθωτικά στοιχεία, ή οι σχετικές δραστηριότητες ή το νομικό πλαίσιο της 
κοινής επιχείρησης έχουν/έχει αλλάξει. Χρησιμοποιείται επίσης όταν το κόστος 
αντιμετώπισης του ζητήματος υπερκεράζει τα οφέλη. 
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2.24. Στο γράφημα 2.2 φαίνεται ότι, όσον αφορά τις 24 παρατηρήσεις στις οποίες δεν 
είχε δοθεί σε επαρκή βαθμό συνέχεια έως το τέλος του 2020, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα 
το 2021, με αποτέλεσμα 18 από αυτές (75 %) να ολοκληρωθούν ή να καταστούν άνευ 
αντικειμένου και 6 (25 %) να παραμένουν σε εξέλιξη ή να μην τους έχει ακόμη δοθεί συνέχεια 
έως το τέλος του 202128. 

Γράφημα 2.2 – Προσπάθειες των κοινών επιχειρήσεων να δώσουν 
συνέχεια στις παρατηρήσεις προηγούμενων ετών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

  

                                                           
28 Σημ.: Όσον αφορά τις Κοινές Επιχειρήσεις SESAR, IHI, Clean H2, KDT και EU-Rail, η 

κατάσταση όλων των παρατηρήσεων προηγούμενων ετών θεωρείται πλέον 
ολοκληρωμένη, λόγω των διορθωτικών μέτρων που αυτές έλαβαν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου του 2021. 

Σύνολο:  24

εκκρεμεί εν εξελίξει ολοκληρώθηκαν ά.α.

1
5

13
5
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Οι κοινές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις σε επίπεδο ανθρώπινων 
πόρων 

Μεθοδολογία της οριζόντιας επισκόπησής μας 

2.25. Το 2021 αναλύσαμε την κατάσταση των ανθρώπινων πόρων στις κοινές 
επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Εξετάσαμε, 
μεταξύ άλλων, τη χρήση προσωρινά απασχολούμενων (μέσω εταιρειών) και άλλων 
συμβάσεων υπηρεσιών που αφορούν το προσωπικό, καθώς και τον προγραμματισμό της 
Επιτροπής όσον αφορά το προσωπικό των νέων κοινών επιχειρήσεων που συστάθηκαν υπό 
το ΠΔΠ 2021-2027. Βάσει των αποτελεσμάτων, εξαγάγαμε συμπεράσματα για τις σχετικές 
συνέπειες και κινδύνους. Σε σχέση με την Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E) 
προβήκαμε σε χωριστή αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρώπινων πόρων της, τα 
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 

2.26. Βασίσαμε την ανάλυσή μας σε στοιχεία προερχόμενα από το σύστημα της 
Επιτροπής σχετικά με τους λογαριασμούς και τις ηλεκτρονικές επιχορηγήσεις, καθώς και από 
τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των κοινών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία συμπληρώθηκαν με 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με υπαλλήλους των κοινών 
επιχειρήσεων και της Επιτροπής, και από μια ανάλυση εγγράφων και στοιχείων σχετικών με 
το προσωπικό που αυτοί μας παρείχαν. Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας, συγκρίναμε 
επίσης την κατάσταση των κοινών επιχειρήσεων με την κατάσταση των εκτελεστικών 
οργανισμών, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), ο 
οποίος συμμετέχει σε παρόμοια προγράμματα με τις κοινές επιχειρήσεις. 

2.27. Βάσει των στοιχείων και των εγγράφων που συγκεντρώσαμε από τις κοινές 
επιχειρήσεις αναφορικά με την περίοδο από το 2018 έως το 2021, υπολογίσαμε ορισμένους 
βασικούς δείκτες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
προσωπικού των κοινών επιχειρήσεων. Συμπληρώσαμε τα αποτελέσματα με παρατηρήσεις 
προηγούμενων ετών που παρουσιάζουν συνάφεια εν προκειμένω. 
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Η κατάσταση των ανθρώπινων πόρων των κοινών 
επιχειρήσεων ήταν δύσκολη μεταξύ 2018 και 2021 

2.28. Σύμφωνα με την αρχή εσωτερικών δικλίδων αριθ. 429, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει 
να δεσμεύονται εμπράκτως να προσελκύουν, να καταρτίζουν και να διατηρούν προσωπικό 
που διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση πρέπει να προσδιορίζει τις ικανότητες που απαιτούνται 
για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων και να τις αξιολογεί τακτικά σε όλα τα επίπεδα 
της κοινής επιχείρησης, καθώς και να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των 
διαπιστούμενων αδυναμιών, όπου είναι αναγκαίο. Για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας, πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις αναπλήρωσης όσον αφορά τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και τις χρηματοοικονομικές πράξεις. 

2.29. Κατά την περίοδο αναφοράς, οι κοινές επιχειρήσεις αξιολόγησαν τον κίνδυνο 
σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους από μέτριο έως υψηλό. Αυτό οφείλεται κυρίως στον 
κίνδυνο μη διαθεσιμότητας επαρκών ικανών πόρων όταν αυτοί είναι αναγκαίοι, λόγω του 
αυξανόμενου φόρτου εργασίας, του σχετικά υψηλού ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού 
και της εξάρτησης από την εμπειρογνωσία μικρού αριθμού υπαλλήλων. 

2.30. Την περίοδο 2018-2021, το ετήσιο ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού όλων των 
κοινών επιχειρήσεων, εξαιρουμένης της Κοινής Επιχείρησης F4E, κυμαινόταν κατά μέσο όρο 
μεταξύ 10 % και 12 %. Οι Κοινές Επιχειρήσεις CBE και EU-Rail εμφάνιζαν τα υψηλότερα 
επιμέρους μέσα ποσοστά εναλλαγής του προσωπικού την εν λόγω περίοδο (15 % και 19 % 
αντίστοιχα). Χάριν σύγκρισης, το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού στον REA τοποθετείτο 
στο 6 % το 2021. Σύμφωνα με τις κοινές επιχειρήσεις, αυτό οφείλεται κυρίως στους πλέον 
ανταγωνιστικούς όρους απασχόλησης και στις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρουν 
τόσο η Επιτροπή όσο και οι εκτελεστικοί οργανισμοί. Παραδείγματος χάριν, λόγω της 
περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας τους, οι κοινές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν 
στο προσωπικό σύμβαση απασχόλησης αορίστου χρόνου μόνο μετά την πάροδο επταετίας, 
έναντι τριετίας για τα λοιπά όργανα της ΕΕ (όπως οι οργανισμοί). Επιπλέον, οι έκτακτοι και 
συμβασιούχοι υπάλληλοι των κοινών επιχειρήσεων δύνανται, στο πλαίσιο της κινητικότητας 
μεταξύ οργανισμών, να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη κενών θέσεων που δημοσιεύουν 
άλλα όργανα της ΕΕ.  

2.31. Κατά την περίοδο αναφοράς, το μέσο ετήσιο ποσοστό προσωρινά 
απασχολούμενων όλων των κοινών επιχειρήσεων, εξαιρουμένης της Κοινής Επιχείρησης F4E, 
παρέμεινε υψηλό, ανερχόμενο στο 11 % περίπου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού, και 
ήταν ιδιαίτερα υψηλό για τις Κοινές Επιχειρήσεις CA, CBE και EU-Rail (13 %, 19 % και 18 % 
αντίστοιχα). Συγκριτικά, οι προσωρινά απασχολούμενοι στον REA αντιπροσώπευαν, το 2021, 
μόλις το 1 % του μόνιμου και λοιπού προσωπικού. Το σταθερά υψηλό ποσοστό των 

                                                           
29 Πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων της Επιτροπής. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/revision-internal-control-framework-c-2017-2373_2017_en.pdf
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προσωρινά απασχολούμενων στις κοινές επιχειρήσεις ήταν ως επί το πλείστον συνέπεια του 
υψηλού ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού και της ανάγκης αντικατάστασης του μόνιμου 
και λοιπού προσωπικού σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή ενόσω διαδικασίες 
προσλήψεων βρίσκονταν σε εξέλιξη (CBE, EU-Rail). Αυτό ενέχει ενδεχομένως σημαντικούς 
κινδύνους για τις κοινές επιχειρήσεις, οι οποίοι απειλούν τη διατήρηση των βασικών 
ικανοτήτων τους και τη σαφήνεια της λογοδοσίας, όπως και με το ενδεχόμενο δικαστικών 
διαφορών και τη μείωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, και ενδέχεται εν τέλει να 
επηρεάσουν αρνητικά τις συνολικές επιδόσεις τους. 

2.32. Ένας επιπλέον παράγοντας που επιβαρύνει τον φόρτο εργασίας των κοινών 
επιχειρήσεων είναι ο σχετικά μεγάλος αριθμός δικαιούχων στις κοινοπραξίες που υλοποιούν 
έργα των κοινών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο καθιστά απαραίτητο για τις κοινές επιχειρήσεις 
να εφαρμόζουν μεγάλο αριθμό εσωτερικών δικλίδων σχετικά με τις δηλώσεις εξόδων που 
υποβάλλουν οι εν λόγω κοινοπραξίες. Έτσι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, στο πλαίσιο των 
κοινών επιχειρήσεων ένα εν εξελίξει έργο υλοποιούνταν κατά μέσο όρο από 21 δικαιούχους 
(42 δικαιούχοι για την Κοινή Επιχείρηση CA και 40 για την Κοινή Επιχείρηση KDT), με τον μέσο 
όρο να ανέρχεται σε μόλις έξι δικαιούχους για την υλοποίηση εν εξελίξει έργων του REA 
το 2021.  

Η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC εξακολουθούσε να έχει ελλείψεις 
σε προσωπικό σε καίριες θέσεις στο τέλος του 2021 

2.33. Όσον αφορά την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC, αναφέραμε ότι το 2020 το προσωπικό 
της βρισκόταν σε επισφαλή κατάσταση, ιδίως δε την ανάγκη στελέχωσης καίριων διοικητικών 
θέσεων30. Εντούτοις, στο τέλος του 2021, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του νέου 
ιδρυτικού κανονισμού της Κοινής Επιχείρησης τον Ιούλιο, αυτή δεν είχε δρομολογήσει 
διαδικασία για την πρόσληψη προϊσταμένου διοίκησης και οικονομικών ούτε ήταν σε θέση να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων σε επτά καίριες διοικητικές θέσεις 
υψίστης προτεραιότητας. Επιπλέον, διέθετε μόλις δύο πεπειραμένους υπαλλήλους-
υπεύθυνους έργου επιφορτισμένους με την προετοιμασία και τη διαχείριση τόσο των έργων 
υποδομών μεγάλης κλίμακας όσο και των ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του 
προηγούμενου και του τρέχοντος ΠΔΠ. Η μη στελέχωση καίριων θέσεων θα μπορούσε να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρησιακή συνέχεια της Κοινής Επιχείρησης και στην επίτευξη 
των στόχων της, δεδομένης ιδίως της εξαιρετικά τεχνικής φύσης των έργων της και της 
ανάγκης αυτή να διαθέτει υπαλλήλους υψηλού επιπέδου με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. 

                                                           
30 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό 

έτος 2020, σημείο 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EL.pdf
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Δράση 5 

Η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC πρέπει να καλύψει τις καίριες θέσεις εργασίας προκειμένου 
να διασφαλίσει, αφενός, τη χρηματοοικονομική διαχείρισή της και τη διαχείριση των 
εσωτερικών δικλίδων της και, αφετέρου, την επιχειρησιακή συνέχεια και την επίτευξη 
των βασικών επιχειρησιακών στόχων της. 

Η συμπερίληψη των κοινών επιχειρήσεων στη διαδικασία 
προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2021-2027 θα μπορούσε να είναι καλύτερη 

2.34. Οι κοινές επιχειρήσεις είναι αυτόνομες και αρμόδιες για την πραγματοποίηση των 
ιδίων προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των αναγκών σε προσωπικό και 
σε ικανότητες. Ο εκτελεστικός διευθυντής κάθε κοινής επιχείρησης πρέπει να συγκροτεί ένα 
γραφείο προγράμματος, υπό την αρμοδιότητά του, για την εκτέλεση όλων των 
υποστηρικτικών καθηκόντων που απορρέουν από τους σχετικούς με την κοινή επιχείρηση 
κανονισμούς. Θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της κοινής επιχείρησης και, ειδικότερα, θα 
παρέχει υποστήριξη για τη δημιουργία και διαχείριση ενός κατάλληλου λογιστικού 
συστήματος, θα διαχειρίζεται την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της κοινής 
επιχείρησης, και θα παρέχει εγκαίρως στα μέλη της κοινής επιχείρησης και σε 
συμβουλευτικές ομάδες πληροφορίες και υποστήριξη31. 

2.35. Σύμφωνα με τις κοινές επιχειρήσεις, τον προγραμματισμό των πόρων τους, για το 
ΠΔΠ 2021-2027, πραγματοποίησε αποκλειστικά η Επιτροπή, συγκεκριμένα η εποπτεύουσα 
γενική διεύθυνση (ΓΔ) κάθε κοινής επιχείρησης και η ΓΔ BUDG. Στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού αυτού καθορίστηκαν οι ανθρώπινοι πόροι κάθε κοινής επιχείρησης, οι 
οποίοι παρατίθενται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που περιλαμβάνεται στην 
πρόταση της Επιτροπής για σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου32. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
σημαντικό να επισημανθεί επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να έχει ως γνώμονα τη σταθερή 
στελέχωση των οργάνων της ΕΕ. Επιπλέον, το Συμβούλιο, προτού εγκρίνει τους νέους 
ιδρυτικούς κανονισμούς των κοινών επιχειρήσεων υπό το ΠΔΠ 2021-2027, είχε εξετάσει 
ενδελεχώς το ποσοστό των έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων των κοινών 
επιχειρήσεων που προβλεπόταν στις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής. 

2.36. Τα εν λόγω νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία αποτελούν σημεία αναφοράς στη 
συζήτηση που διεξάγεται περί του αριθμού των υπαλλήλων στους ετήσιους πίνακες 
προσωπικού για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ορίζουν τον μέγιστο ετήσιο 
                                                           
31 Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/1173 του Συμβουλίου. 

32 COM(2021) 87 final της 23.2.2021 και COM(2020) 569 final της 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409705270&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656409736296&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0087&qid=1661530133200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0569&qid=1661530184989
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αριθμό υπαλλήλων (αριθμός εργαζομένων σε ΙΠΑ) ανά κατηγορία προσωπικού (έκτακτοι 
υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες), καθώς και 
τις αντίστοιχες ομάδες καθηκόντων και τους βαθμούς. Οι περισσότερες κοινές επιχειρήσεις 
ανέφεραν ότι, μετά το πέρας της εσωτερικής διαδικασίας σχεδιασμού του προϋπολογισμού 
και των πόρων, η διοίκησή τους δεν είχε συμπεριληφθεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
που έλαβε χώρα μεταξύ της εκάστοτε εποπτεύουσας γενικής διεύθυνσης (ΓΔ) και της 
ΓΔ BUDG. Ανέφεραν επίσης ότι η ενημέρωσή τους υπήρξε ελλιπής, τόσο σχετικά με το 
μοντέλο παραγωγικότητας που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον προσδιορισμό των 
ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων των κοινών 
επιχειρήσεων υπό το νέο ΠΔΠ, όσο και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είχε τεθεί 
ανώτατο όριο όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων, μολονότι ο προς εκτέλεση 
προϋπολογισμός ήταν αυξημένος. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κοινές επιχειρήσεις 
είναι αυτόνομες και αρμόδιες για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας τους, 
θεωρούμε ότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 θα μπορούσε να είναι καλύτερη. 

Οι κοινές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κοινά εργαλεία και 
καθοδήγηση για τις σχετικές με τους ανθρώπινους πόρους 
εκτιμήσεις 

2.37. Ο εκτελεστικός διευθυντής της κοινής επιχείρησης διασφαλίζει τη βιώσιμη και 
αποδοτική διαχείρισή της και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εργασιών 
της. Επίσης, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο 
ετήσιου προϋπολογισμού και τον πίνακα προσωπικού33. 

2.38. Επί του παρόντος, οι κοινές επιχειρήσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους εργαλείο για 
την καταγραφή του χρόνου ανά δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των υπαλλήλων που 
διατίθενται ετησίως για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης δραστηριότητας βασίζεται σε 
εκτιμήσεις και όχι στον πραγματικά δεδουλευμένο χρόνο ανά δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια του έτους. Η απουσία εργαλείου καταγραφής του χρόνου ενέχει τον κίνδυνο οι 
εκτιμήσεις όσον αφορά τις ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους να μην είναι επαρκώς 
αξιόπιστες, με αποτέλεσμα τη μη αποδοτική κατανομή των πόρων μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

                                                           
33 Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/1173 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1656409978590&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1656410036325&from=EN
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Δράση 6 

Οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα καταγραφής του 
χρόνου που θα παρέχει αντικειμενικά δεδομένα όσον αφορά την ανάλωση ανθρώπινων 
πόρων ανά δραστηριότητα. 

2.39. Οι περισσότερες κοινές επιχειρήσεις προέβησαν σε εκτίμηση των αναγκών σε 
πόρους υπό το νέο ΠΔΠ (συχνά με τη συνδρομή εξωτερικού εμπειρογνώμονα), την οποία 
κοινοποίησαν στην οικεία εποπτεύουσα ΓΔ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν βασίζονταν σε 
τυποποιημένη κοινή μεθοδολογία για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό (και σε 
βασικές ικανότητες) ανά μονάδα. Μια τέτοια μεθοδολογία θα υποστήριζε τις κοινές 
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη αντικειμενικών και ορθά σχεδιασμένων δεικτών (παραγόντων) 
σχετικά με τον φόρτο εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των πόρων 
εντός του οργανισμού. Ελλείψει τέτοιας μεθοδολογίας, οι κοινές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν διαφορετικές διαδικασίες, για τις οποίες είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να 
θεωρηθούν ατελείς ή/και μεροληπτικές. 

Δράση 7 

Οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν ένα τυποποιημένο μοντέλο ή καθοδήγηση 
σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό (και σε βασικές ικανότητες) ανά 
δραστηριότητα και μονάδα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ανθρώπινων 
πόρων. 

Αδυναμίες στο μοντέλο για τον προγραμματισμό των 
ανθρώπινων πόρων που χρησιμοποιήθηκε για τις κοινές 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 

Η Επιτροπή προέβη στον προγραμματισμό των πόρων των κοινών 
επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά με τα 
πρόσθετα καθήκοντά τους 

2.40. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.3, η μέση παραγωγικότητα των κοινών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» αναμενόταν 
να κυμανθεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) να 
διαχειρίζεται προϋπολογισμό ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εν 
λόγω στόχος παραγωγικότητας ανά κοινή επιχείρηση υπολογίστηκε διαιρώντας την 
οικονομική εισφορά της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση, όπως αυτή έχει καθοριστεί στον ιδρυτικό 
κανονισμό έκαστης κοινής επιχείρησης (σε τρέχουσες τιμές ανάληψης υποχρεώσεων), με τον 
αριθμό των υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης το 2020 εκφραζόμενο σε ΙΠΑ. Αναφορικά με 
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τις κοινές επιχειρήσεις που θα συσταθούν υπό το ΠΔΠ 2021-2027, στόχος της Επιτροπής ήταν, 
μέχρι τη λήξη του εν λόγω ΠΔΠ, η μέση παραγωγικότητα να διατηρηθεί τουλάχιστον σε 
παρόμοιο επίπεδο με εκείνο του προηγούμενου προγράμματος, του «Ορίζων 2020».  

Γράφημα 2.3 – Στόχοι αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους και την 
παραγωγικότητα των κοινών επιχειρήσεων υπό το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

2.41. Ο προγραμματισμός της Επιτροπής σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους των νέων 
κοινών επιχειρήσεων που θα συσταθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
βασίστηκε σε παρόμοιο μοντέλο παραγωγικότητας: ο στόχος παραγωγικότητας ανά κοινή 
επιχείρηση υπολογίστηκε διαιρώντας την οικονομική εισφορά της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση 
(όπως αυτή έχει καθοριστεί στην ενιαία βασική πράξη, σε σταθερές τιμές του 2020) με τον 
τελικό αριθμό υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης σε ΙΠΑ (βλέπε γράφημα 2.4). Για όλες τις 
κοινές επιχειρήσεις που αντικατέστησαν ήδη υπάρχουσες34, η Επιτροπή προκαθόρισε τη μέση 
παραγωγικότητα σε 26 εκατομμύρια ευρώ υπό τη διαχείριση ενός υπαλλήλου πλήρους 
απασχόλησης (ΙΠΑ). Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί σε 28 εκατομμύρια ευρώ μέσω της μείωσης 
του επιπέδου στελέχωσης κατά περαιτέρω 10 ΙΠΑ στα τέλη του 2023. Εντούτοις, το 
πραγματικό επίπεδο της μείωσης θα καθοριστεί κατόπιν της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των κοινών επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του ως 
άνω στόχου και τη διαχείριση του αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ υπό το νέο ΠΔΠ, η 
Επιτροπή έθεσε ως όριο για τον αριθμό του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που μπορούν να 
διαθέτουν οι κοινές επιχειρήσεις το επίπεδο στελέχωσής τους το 2020. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα η χαμηλότερη παραγωγικότητα κάποιων κοινών επιχειρήσεων (Sesar, EU-Rail και 
IHI) να αντισταθμιστεί από την υψηλότερη παραγωγικότητα άλλων (KDT, SNS και CA). 
                                                           
34 Συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Επιχείρησης «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία». 
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Επιπλέον, στην περίπτωση των Κοινών Επιχειρήσεων KDT και EuroHPC, το μοντέλο 
παραγωγικότητας λάμβανε υπόψη μόνο τις οικονομικές εισφορές της ΕΕ, παρόλο που τα 
έσοδα που αυτές καλούνται να διαχειριστούν περιλαμβάνουν τόσο τις εισφορές της ΕΕ όσο 
και τις εθνικές εισφορές από τα συμμετέχοντα κράτη. 

Γράφημα 2.4 – Εκτιμήσεις σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και 
στόχοι παραγωγικότητας των κοινών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
δυνάμει της ενιαίας βασικής πράξης 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.  

2.42. Διαπιστώσαμε ωστόσο ότι η Επιτροπή συμφώνησε επί των νομοθετικών 
δημοσιονομικών δελτίων (που περιλαμβάνουν τους πίνακες προσωπικού) πριν από την 
έγκριση του στρατηγικού θεματολογίου της για την έρευνα και την καινοτομία και της ενιαίας 
βασικής πράξης, τα οποία ανέθεταν πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα στις 
κοινές επιχειρήσεις. Στα καθήκοντα αυτά συγκαταλέγονται η διαχείριση νέων επιτροπών, ο 
διευρυμένος ρόλος των συμβουλευτικών οργάνων, η νέα διαδικασία διαχείρισης των 
εισφορών σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση 
με την αναφορά στοιχείων, και νέες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η βασική 
δυσκολία κατά τη διαδικασία προγραμματισμού για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό 
έγκειτο στην αβεβαιότητα όσον αφορά τους υψηλού επιπέδου στόχους στον τομέα της 
έρευνας και τα πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα των μελλοντικών κοινών 
επιχειρήσεων. 

2.43. Καθώς ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων των κοινών επιχειρήσεων δεν 
βασίστηκε σε πληροφορίες απαραίτητες για την αξιολόγηση του φόρτου εργασίας τους, είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος οι ανθρώπινοι πόροι που έχουν προβλεφθεί να μην επαρκούν για την 
εκπλήρωση όλων των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένες οι κοινές επιχειρήσεις. 
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Το μοντέλο παραγωγικότητας δεν λάμβανε υπόψη την Κοινή 
Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
(EuroHPC) 

2.44. Κατά τον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων των νέων κοινών επιχειρήσεων 
υπό το ΠΔΠ 2021-2027, η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC στο 
μοντέλο παραγωγικότητας (δεδομένων των πολιτικών προτεραιοτήτων, η πρόταση της 
Επιτροπής για τον ιδρυτικό κανονισμό της συγκεκριμένης κοινής επιχείρησης είχε εγκριθεί 
νωρίτερα). 

2.45. Με στόχο την ανάκτηση ηγετικής θέσης στις καινοτόμες τεχνολογίες υπολογιστικής 
υψηλών επιδόσεων και κβαντικής υπολογιστικής, η Κοινή Επιχείρηση διευρύνθηκε σημαντικά 
υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027. Σύμφωνα με τον νέο ιδρυτικό κανονισμό που εγκρίθηκε τον 
Ιούλιο του 2021, η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να εκτελέσει πόρους που υπερβαίνουν τα 
7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να προσλάβει 39 επιπλέον 
υπαλλήλους, προκειμένου το μόνιμο και λοιπό προσωπικό να αριθμεί, όπως προβλέπεται, 
54 υπαλλήλους έως το τέλος του 202335. Λόγω καθυστέρησης στην έγκριση του νέου 
ιδρυτικού κανονισμού της, η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε τις απαραίτητες διαδικασίες 
πρόσληψης υπαλλήλων σε επτά θέσεις υψίστης προτεραιότητας μόλις περί τα τέλη του 2021 
και δεν μπόρεσε να αυξήσει τον αριθμό των υπαλλήλων της κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
έτους. Καθώς η Κοινή Επιχείρηση διέθετε μόλις 15 υπαλλήλους (τέσσερις έκτακτους και 
έντεκα συμβασιούχους) στα τέλη του 2021, ενδέχεται να βρεθεί προ δυσκολιών όσον αφορά 
τη διαχείριση των προσλήψεων αυτών σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, πέραν των νέων 
διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών που πρέπει να καταρτιστούν. 

2.46. Όπως φαίνεται στο γράφημα 2.5, το επίπεδο παραγωγικότητας της σημαντικής 
αυτής κοινής επιχείρησης είναι πολύ υψηλό (47 εκατομμύρια ευρώ ανά ΙΠΑ), κάτι που 
αύξησε τη μέση παραγωγικότητα των κοινών επιχειρήσεων από 26 εκατομμύρια ευρώ σε 
31 εκατομμύρια ευρώ ανά ΙΠΑ. Συνεπώς, το μέσο επίπεδο παραγωγικότητας όλων των κοινών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό το ΠΔΠ 2021-2027 προσομοιάζει στην πραγματικότητα 
στο μέσο επίπεδο παραγωγικότητας των εκτελεστικών οργανισμών, ανερχόμενο σε 
33 εκατομμύρια ευρώ, και δεν είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό, όπως είχε εκτιμηθεί κατά 
τον προγραμματισμό. 

2.47. Μολονότι όλες οι κοινές επιχειρήσεις υλοποιούν δραστηριότητες με παρόμοιο 
βαθμό πολυπλοκότητας, οι στόχοι τους όσον αφορά την παραγωγικότητα κυμαίνονται από 
13 εκατομμύρια ευρώ έως 51 εκατομμύρια ευρώ (βλέπε γράφημα 2.5)· οι χαμηλότεροι 
αφορούν τις Κοινές Επιχειρήσεις SESAR και EU-Rail, ενώ οι υψηλότεροι τις Κοινές Επιχειρήσεις 
KDT, EuroHPC και SNS.  

                                                           
35 COM(2020) 569 final της 18.9.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0569&qid=1661530184989
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Γράφημα 2.5 – Εκτιμήσεις σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους και 
στόχοι παραγωγικότητας των κοινών επιχειρήσεων υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Το μέγεθος και ειδικοί παράγοντες που επιβαρύνουν τον φόρτο 
εργασίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη κατά τον προγραμματισμό 
των πόρων 

2.48. Σε αντίθεση με άλλα όργανα της ΕΕ, όπως οι εκτελεστικοί οργανισμοί, μία από τις 
βασικές αποστολές των κοινών επιχειρήσεων είναι να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των μελών 
από τον ιδιωτικό τομέα να ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας. Η εν λόγω δέσμευση συμβάλλει στη δημιουργία συμπράξεων σε επίπεδο ΕΕ με 
εταίρους από τον κλάδο και από τον τομέα της έρευνας, χάρη στις οποίες επιταχύνεται η 
μετουσίωση της επιστημονικής γνώσης σε εμπορεύσιμες και πρωτοποριακές καινοτομίες, 
προωθούνται καινοτομίες στο πλαίσιο ενός κοινού στρατηγικού οράματος μεταξύ των μελών, 
αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη, στις οποίες δεν ανταποκρίνεται επί 
του παρόντος επαρκώς ο κλάδος, και αναπτύσσονται συνεργίες με άλλες συμπράξεις και 
εθνικά προγράμματα. 

2.49. Κατ’ αρχήν, οι κοινές επιχειρήσεις αποτελούν μάλλον μικρές οντότητες με λιγότερες 
δυνατότητες σε σχέση με τους εκτελεστικούς οργανισμούς να αυξήσουν την παραγωγικότητά 
τους με οικονομίες κλίμακας. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να εκπληρώσουν την 
αποστολή τους, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικούς παράγοντες 
που επιβαρύνουν τον φόρτο εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού και εφαρμογής. Οι 
παράγοντες αυτοί βαίνουν πέραν της διαχείρισης των επιχορηγήσεων και δεν υφίστανται 

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

0

10

20

30

40

50

60

70

SNS CBE EU-Rail Clean H2 KDT GH SESAR 3 CA IHI EuroHPC

Αριθμός υπαλλήλων που ζήτησε η ΚΕ υπό το ΠΔΠ 2021-2027
Ορισθείς αριθμός υπαλλήλων υπό το ΠΔΠ 2021-2027
Παραγωγικότητα ανά ΙΠΑ σε εκατ. ευρώ υπό το ΠΔΠ 2021-2027
Μέση παραγωγικότητα ανά ΙΠΑ σε εκατ. ευρώ υπό το ΠΔΠ 2021-2027



47 

 

στην περίπτωση των εκτελεστικών οργανισμών. Ειδικότερα, διαπιστώσαμε ότι το μοντέλο 
επιδόσεων της Επιτροπής δεν έλαβε υπόψη τους κατωτέρω παράγοντες που αφορούν ειδικά 
τις κοινές επιχειρήσεις και επιβαρύνουν τον φόρτο εργασίας σε επίπεδο προγραμματισμού 
και εφαρμογής.  

2.50. Στη φάση του προγραμματισμού, σημαντικό μέρος της εργασίας ενός υπευθύνου 
έργου σε κοινή επιχείρηση καταλαμβάνει ο συντονισμός των επιστημονικών προτεραιοτήτων 
των προγραμμάτων εργασίας και η ενημέρωση σχετικά με αυτές, καθώς και ο συντονισμός 
και η ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. 
Επομένως, στα καθήκοντα των υπευθύνων έργων συγκαταλέγονται η διαχείριση και η τακτική 
συμμετοχή σε συνεδριάσεις των διαφόρων φορέων διακυβέρνησης της κοινής επιχείρησης 
(διοικητικό συμβούλιο, επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο, ομάδα εκπροσώπων των 
κρατών, και ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον 
τομέα δραστηριοποίησης της κοινής επιχείρησης), καθώς και η συγκρότηση ομάδων εργασίας 
και η οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προσέλκυση εταίρων από τον συναφή κλάδο και 
τον τομέα της έρευνας, συμμετεχόντων κρατών και ενδιαφερόμενων μερών. 

2.51. Η υλοποίηση έργων των κοινών επιχειρήσεων είναι περισσότερο πολύπλοκη σε 
σχέση με τακτικά έργα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», λόγω του ότι τα προγράμματα 
των κοινών επιχειρήσεων εστιάζουν σε ολοκληρωμένα έργα, στην υλοποίηση των οποίων 
συμμετέχουν φορείς που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια έρευνας και καινοτομίας σε 
συγκεκριμένο τομέα. Σε αντίθεση με τους εκτελεστικούς οργανισμούς, οι κοινές επιχειρήσεις 
οφείλουν να επιτύχουν αποτέλεσμα μόχλευσης από τα μέλη τους από τον ιδιωτικό τομέα, το 
οποίο βασίζεται στο ελάχιστο επίπεδο των εξόδων (υπό τη μορφή οικονομικών εισφορών και 
εισφορών σε είδος) στα οποία δεσμεύονται να υποβληθούν τα εν λόγω μέλη για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας της εκάστοτε κοινής επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται και να επικυρώνουν το νέο 
είδος των εισφορών σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες (ΕΕΣΔ) που δηλώνουν 
ετησίως τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 
νέο αυτό είδος ΕΕΣΔ θα καλύπτει και τα μη επιλέξιμα έξοδα που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο έργων μιας κοινής επιχείρησης και μπορούν να δηλωθούν μόνο για έργα που 
περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Εντούτοις, το μοντέλο 
παραγωγικότητας εστιάζει αποκλειστικά στη διαχείριση της ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως 
εκ τούτου, θεωρούμε ότι, κατ’ ελάχιστον, οι προς επίτευξη ΕΕΣΔ των κοινών επιχειρήσεων, 
καθώς και οι οικονομικές εισφορές των συμμετεχόντων κρατών (Κοινές Επιχειρήσεις EuroHPC 
και KDT) θα έπρεπε να έχουν συνεκτιμηθεί κατά τον υπολογισμό του στόχου 
παραγωγικότητας κάθε κοινής επιχείρησης. 

2.52. Οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει ακόμη να υλοποιήσουν σημαντικό μέρος των 
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά την περίοδο 
προγραμματισμού του νέου ΠΔΠ (βλέπε σημεία 2.15 έως 2.17). Ορισμένες κοινές 
επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να υλοποιούν έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» έως 
το 2027 και ταυτόχρονα θα πρέπει να εκτελέσουν υψηλότερο προϋπολογισμό για το 
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πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, οι εποπτεύουσες ΓΔ μπορούν να αναθέτουν 
απευθείας στις κοινές επιχειρήσεις πρόσθετα προς εκτέλεση καθήκοντα στο πλαίσιο έργων 
(παραδείγματος χάριν υπό τον ΜΣΕ ή το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»). 

Οι ανάγκες πόρων για το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης των 
οικονομικών εισφορών των συμμετεχόντων κρατών δεν 
συνεκτιμήθηκαν κατά τον προγραμματισμό 

2.53. Σύμφωνα με τον κανονισμό-πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τους 
αντίστοιχους ιδρυτικούς κανονισμούς τους για το ΠΔΠ 2021-2027, οι Κοινές Επιχειρήσεις KDT 
και EuroHPC οφείλουν να εισαγάγουν, με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης, μια νέα 
διαδικασία για την κεντρική διαχείριση των οικονομικών εισφορών των συμμετεχόντων σε 
αυτές κρατών, το σύστημα κεντρικής διαχείρισης οικονομικών εισφορών (Central 
Management of Financial Contributions, CMFC). Βάσει του συστήματος αυτού, κάθε 
συμμετέχον κράτος έχει την επιλογή να καταβάλει στην κοινή επιχείρηση την οικονομική 
εισφορά του σε επίπεδο έργου για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά του. Κατά τη διαδικασία αυτή, κάθε συμμετέχον κράτος έχει επίσης δικαίωμα 
αρνησικυρίας επί κάθε ζητήματος που αφορά τη διάθεση των εθνικών του οικονομικών 
εισφορών στην κοινή επιχείρηση για αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
του. Ως εκ τούτου, τα συμμετέχοντα κράτη δύνανται να αποφασίζουν, βάσει εθνικών 
στρατηγικών προτεραιοτήτων, κατά πόσον θα στηρίξουν ή όχι έναν εθνικό δικαιούχο στο 
πλαίσιο επιλεγμένου και εγκεκριμένου έργου έρευνας και καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, 
οι εν λόγω κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτελούν τις πληρωμές συγχρηματοδότησης για 
όλα τα συμμετέχοντα κράτη, τα οποία παρουσιάζουν ανομοιομορφία ως προς τις διοικητικές 
δομές τους. Θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται δύο εναλλακτικές διαδικασίες προς στήριξη 
της εκτέλεσης των διοικητικών συμφωνιών και να παρακολουθούν την εκτέλεσή τους. 

2.54. Επισημαίνουμε ότι οι ανάγκες πρόσθετων πόρων για την υλοποίηση του 
προβλεπόμενου συστήματος κεντρικής διαχείρισης των οικονομικών εισφορών δεν 
αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή ούτε συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με 
τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου θεματολογίου για 
την έρευνα και την καινοτομία των κοινών επιχειρήσεων. Αυτή η έλλειψη προγραμματισμού, 
σε συνδυασμό με την απουσία εργαλείων ΤΠ και υποστήριξης από την Επιτροπή, ενδέχεται να 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των προγραμμάτων των κοινών επιχειρήσεων και 
στην επίτευξη των εισφορών των άλλων μελών. Σε περίπτωση που η κεντρική διαχείριση των 
οικονομικών εισφορών δεν πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο,οι απαιτήσεις για 
ανθρώπινους πόρους θα είναι μεγάλες.  



49 

 

Η εξάρτηση της Κοινής Επιχείρησης F4E από εξωτερικό 
προσωπικό αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια 

2.55. Τα τελευταία χρόνια η Κοινή Επιχείρηση F4E εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
εξωτερικό προσωπικό. Το 2019, το εξωτερικό προσωπικό αντιπροσώπευε το 62 % του 
μόνιμου και λοιπού προσωπικού. Ωστόσο, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο πόρων της 
Κοινής Επιχείρησης για την τρέχουσα περίοδο (2021-2027), το εξωτερικό προσωπικό 
προβλέπεται να αυξηθεί το 2022 στο 93 % του μέγιστου αριθμού του μόνιμου και λοιπού 
προσωπικού που ενέκρινε η Επιτροπή και, εν συνεχεία, να μειωθεί σταδιακά στο 70 % έως 
το 2027 (βλέπε γράφημα 2.6). 

Γράφημα 2.6 – Εξέλιξη της χρήσης εξωτερικού προσωπικού 2021-2027 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Κοινής Επιχείρησης F4E. 

2.56. Βάσει του στρατηγικού σχεδίου πόρων της για την περίοδο 2021-2027, η Κοινή 
Επιχείρηση ζήτησε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του προϋπολογισμού για το 2023 την 
ενίσχυση του μόνιμου και λοιπού προσωπικού με 34 υπαλλήλους. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι 
ο τρέχων αριθμός του μόνιμου και λοιπού προσωπικού είναι ανεπαρκής δεδομένης της 
μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου ITER. Παρ' όλα αυτά, ενέκρινε 10 επιπλέον θέσεις 
μόνιμου και λοιπού προσωπικού και ανέβαλε την κατάργηση θέσεων μόνιμου και λοιπού 
προσωπικού έως την ολοκλήρωση του έργου, υπό την προϋπόθεση της αξιοποίησης των 
πρόσθετων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων και της αναθεώρησης της 
οργανωτικής δομής της Κοινής Επιχείρησης. Στο γράφημα 2.7 φαίνεται ότι, υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027, η απόκλιση μεταξύ του αριθμού του μόνιμου και λοιπού προσωπικού της 
Κοινής Επιχείρησης F4E που ενέκρινε η Επιτροπή και της εκτιμώμενης ανάγκης σε μόνιμο και 
λοιπό προσωπικό που περιλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο πόρων της Κοινής Επιχείρησης 
θα κορυφωθεί το 2023 και, εν συνεχεία, θα μειωθεί σταδιακά έως το 2027.  
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Γράφημα 2.7 – Εκτιμώμενη απόκλιση όσον αφορά το μόνιμο και λοιπό 
προσωπικό της F4E υπό το ΠΔΠ 2021-2027 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Κοινής Επιχείρησης F4E. 

2.57. Επίσης, η πανδημία COVID-19 ενδέχεται να επηρέασε την κατάσταση των 
ανθρώπινων πόρων της Κοινής Επιχείρησης, ιδίως αυξάνοντας το κόστος του εξωτερικού 
προσωπικού και επιβραδύνοντας την πρόοδο του έργου. Κατά τον καθορισμό νέας βάσης 
αναφοράς για το έργο ITER το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο ΔΟ ITER θα λάβει υπόψη την 
παράμετρο αυτή και θα εισηγηθεί αλλαγή στον προγραμματισμό. Η νέα αυτή βάση αναφοράς 
και οι απαιτήσεις που συνεπάγεται ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις ανάγκες σε 
ανθρώπινους πόρους της Κοινής Επιχείρησης στο μέλλον και στα σχετικά αιτήματά της υπό το 
ΠΔΠ 2021-2027. 

2.58. Η μεγάλη εξάρτηση της Κοινής Επιχείρησης από εξωτερικό προσωπικό συνεπάγεται 
προκλήσεις και κινδύνους για το εργασιακό περιβάλλον. Στην έκθεσή μας για το 2019 
υπογραμμίσαμε τους κινδύνους που συνδέονται με την απασχόληση εξωτερικού προσωπικού 
σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, όπως ο κίνδυνος που απειλεί τη διατήρηση των υψηλού επιπέδου 
και εξειδικευμένων βασικών ικανοτήτων και ο κίνδυνος μη αποδοτικής διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων, λόγω του ασαφούς καταμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ του 
προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης και των εξωτερικών πόρων36. 

                                                           
36 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό 

έτος 2019, σημείο 3.9.19. 
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Δράση 8 

Η Κοινή Επιχείρηση F4E πρέπει να ενισχύσει τα ήδη ληφθέντα μέτρα για τον μετριασμό 
των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση εξωτερικού προσωπικού, ιδίως του κινδύνου 
μη αποδοτικής διαχείρισης λόγω του ασαφούς καταμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ του 
μόνιμου και λοιπού και του εξωτερικού προσωπικού. 
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Άλλες σχετικές με τις κοινές 
επιχειρήσεις δημοσιεύσεις του ΕΕΣ 
2.59. Εκτός από την ετήσια έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των 
κοινών επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια του 2021 δημοσιεύσαμε επίσης ορισμένες ειδικές 
εκθέσεις ελέγχου και επισκοπήσεις που αναφέρονταν σε κοινές επιχειρήσεις 
(βλέπε γράφημα 2.8). 
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Γράφημα 2.8 – Άλλες πρόσφατες δημοσιεύσεις του ΕΕΣ σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις ή/και την έρευνα 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Ειδική έκθεση 19/2020 του ΕΕΣ, με τίτλο:
Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: μια φιλόδοξη 
πρωτοβουλία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τη συνεχή 
δέσμευση της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων

Επισκόπηση 01/2021 του ΕΕΣ, με τίτλο:
Η αρχική συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-
19 στον τομέα της δημόσιας υγείας

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

Παρόλο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος 
προκειμένου πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, αυτές δεν αξιοποιούν πλήρως τις 
τεχνολογίες αιχμής για να καινοτομήσουν. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2016 την 
πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με 
σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον τομέα των 
ψηφιακών τεχνολογιών. 

Εξετάσαμε κατά πόσον η ΕΕ στήριξε με τρόπο αποτελεσματικό τις 
εθνικές στρατηγικές για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τους 
κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, και κατά πόσον η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη υλοποιούσαν αποτελεσματικά τη στρατηγική της 
Επιτροπής για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Διαπιστώσαμε ότι η στρατηγική της Επιτροπής για την 
ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είχε άρτια θεμέλια και 
υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη, αλλά δεν συνοδευόταν από 
πληροφορίες σχετικά με τα επιδιωκόμενα επακόλουθα, τους 
δείκτες αποτελέσματος και τις τιμές-στόχο. Το γεγονός αυτό 
δυσχεραίνει την καλύτερη στόχευση από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη των δραστηριοτήτων τους και τη μεγιστοποίηση της επιρροής 
τους, ενώ τα κράτη μέλη δεν ενθαρρύνονταν να διαθέσουν πόρους 
από τα ΕΔΕΤ στην πρωτοβουλία.

Συνιστούμε στην Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να τα 
βοηθά να προσδιορίζουν τα χρηματοδοτικά κενά τους, να βελτιώσει 
την παρακολούθηση και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για να 
υποστηρίξει την επίτευξη κατάλληλων επιπέδων ευρυζωνικής
συνδεσιμότητας.

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
ταξινόμησε τη νόσο COVID-19 ως πανδημία. Η Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκχωρεί μόνο υποστηρικτικό 
και συντονιστικό ρόλο στην ΕΕ όσον αφορά τον τομέα της 
δημόσιας υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί πρωτίστως 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Εξετάσαμε την αρχική απόκριση της ΕΕ όσον αφορά τις δράσεις 
κατά της πανδημίας που ανελήφθησαν από τις 3 Ιανουαρίου έως 
τις 30 Ιουνίου 2020, εστιάζοντας στη χρήση του ενωσιακού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας, στις συμπληρωματικές δράσεις της ΕΕ για την 
υποστήριξη της προμήθειας ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού 
και στη στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων 
και εμβολίων για τη νόσο COVID-19.

Η Επιτροπή προώθησε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και στήριξε δράσεις όπως την έρευνα για τη νόσο 
COVID-19 και τη σύναψη συμφωνιών προαγοράς εμβολίων. Η 
Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 
(IMI) δρομολόγησε επίσης πρόσκληση σχετικά με την ανάπτυξη 
θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό. 

Επισημάναμε ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η 
ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
της νόσου COVID-19, παραδείγματος χάριν τη διαμόρφωση 
κατάλληλου πλαισίου για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
απειλών κατά της υγείας, τη διευκόλυνση της παροχής των 
κατάλληλων προμηθειών και τη στήριξη της ανάπτυξης εμβολίων.

Τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας στα διάφορα όργανα 
της ΕΕ υπερδεκαπλασιάστηκαν μεταξύ 2018 και 2021, καθώς η 
τηλεργασία αύξησε σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών σημείων 
πρόσβασης για τους επιτιθέμενους. Τα σημαντικά περιστατικά 
προκαλούνται κατά κανόνα από τη χρήση νέων μεθόδων και 
τεχνολογιών και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για 
τη διερεύνησή τους και την ανάκαμψη από αυτά. Ενδεικτικό 
παράδειγμα ήταν η κυβερνοεπίθεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων, όταν διέρρευσαν ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία 
παραποιήθηκαν έτσι ώστε να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στα εμβόλια.

Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ελεγκτές ήταν ότι ο 
βαθμός ετοιμότητας των οργάνων αυτών στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας ποικίλλει και συνολικά δεν είναι ανάλογος των 
εντεινόμενων απειλών. Συγκεκριμένα, η κυβερνοασφάλεια δεν 
προσεγγίζεται με συνέπεια και δεν εφαρμόζονται πάντοτε συναφείς 
βασικές δικλίδες και ορθές πρακτικές.

Μολονότι οι διαφορές στα επίπεδα κυβερνοασφάλειας θα 
μπορούσαν θεωρητικά να δικαιολογηθούν από τα διαφορετικά 
προφίλ κινδύνου κάθε οργανισμού και τα ποικίλα επίπεδα 
ευαισθησίας των δεδομένων που αυτοί χειρίζονται, οι ελεγκτές 
τονίζουν ότι —δεδομένης της ισχυρής αλληλοσύνδεσης των οργάνων 
της ΕΕ— οι αδυναμίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ενός 
ενωσιακού οργάνου μπορούν να εκθέσουν σε κυβερνοαπειλές σειρά 
άλλων.

Τέλος, δεν έχει θεσπιστεί, μέχρι στιγμής, νομικό πλαίσιο για την 
ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
ΕΕΣ eca.europa.eu.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του 
ΕΕΣ eca.europa.eu.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου, οι σχετικές συστάσεις και η 
απάντηση του ελεγχομένου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
eca.europa.eu.
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Απάντηση των κοινών επιχειρήσεων 
στο κεφάλαιο 2 
Δράση 1 Οι κοινές επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το αντίτιμο των τιμολογίων που εξέδωσε το 
Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Επιτροπής και, 
όσον αφορά την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το ζήτημα της 
νομοθεσίας, οι κοινές επιχειρήσεις συμφωνούν να συνεργαστούν με την Επιτροπή για μια 
σαφέστερη ευθυγράμμιση των σχετικών νομικών βάσεων. 

Δράση 2 Ο ορισμός και η κατανομή των διοικητικών εξόδων οδήγησαν στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού κάθε κοινής επιχείρησης στα νομικά δημοσιονομικά δελτία που 
προσαρτώνται στην ενιαία βασική πράξη (SBA). Ως εκ τούτου, τα «διοικητικά έξοδα», δηλαδή 
οι οικονομικές εισφορές των μελών των κοινών επιχειρήσεων, πλέον όχι μόνο καθορίζονται 
αλλά και ποσοτικοποιούνται για κάθε κοινή επιχείρηση. Κατά συνέπεια, οι κοινές επιχειρήσεις 
θα εξετάσουν περαιτέρω το λεπτομερές περιεχόμενο των «διοικητικών δαπανών» 
προκειμένου να διερευνήσουν δυνατότητες εναρμόνισης της κατάταξής τους. 

Δράση 3 Η Κοινή Επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τη δράση που προτείνει το ΕΕΣ. Δεδομένου ότι 
η κοινή επιχείρηση είναι ακόμη σχετικά νέα, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών επαλήθευσης 
και επικύρωσης θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του κύκλου ζωής των έργων. Η κοινή 
επιχείρηση θα εξετάσει το ζήτημα αυτό εγκαίρως. Ο προτεινόμενος κεντρικός χρηματοδοτικός 
μηχανισμός (που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την κοινή επιχείρηση 
EuroHPC), αναμένεται να παράσχει τις διαδικασίες και τα εργαλεία σχεδιασμού που 
απαιτούνται για την ενίσχυση του συντονισμού των ετήσιων εισφορών με τα συμμετέχοντα 
κράτη. 

Δράση 4 Σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Υλοποίησης της Επιτροπής, το 2022 όλες οι κοινές 
επιχειρήσεις άρχισαν να υλοποιούν δράσεις για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος σύμφωνα 
με τη δράση που πρότεινε το ΕΕΣ (για παράδειγμα, διερευνώντας τις επιλογές απλουστευμένων 
μορφών δαπανών, τις οποίες επίσης συνέστησε και η ΓΔ BUDG, όπως το μοναδιαίο κόστος, τα 
κατ’ αποκοπή ποσά και οι ενιαίοι συντελεστές). 

Δράση 5 Μετά την έγκριση του τροποποιημένου πίνακα προσωπικού της EuroHPC για το 2021 
από το διοικητικό της συμβούλιο στις 12 Νοεμβρίου 2021, η πρόσληψη προσωπικού σε καίριες 
θέσεις ξεκίνησε αμέσως την 1η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τη δράση που πρότεινε το ΕΕΣ. 

Δράση 6 Οι κοινές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επί του παρόντος τη μονάδα καταγραφής 
χρόνου του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που παρέχεται από την Επιτροπή 
(SYSPER). Σε συνεργασία με τον πάροχο των υπηρεσιών SYSPER θα διερευνηθούν οι 
δυνατότητες αύξησης του βαθμού λεπτομέρειας των στοιχείων καταγραφής χρόνου που 
ανιχνεύονται στο SYSPER. 

Δράση 7 Οι κοινές επιχειρήσεις συμφωνούν να υλοποιήσουν τη δράση ενόψει της διαδικασίας 
προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2027-2034, ώστε να έχουν καλύτερη συμμετοχή στη 
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διαδικασία προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι 
κοινές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αναλάβουν την εν λόγω δράση βάσει ανοικτής τριμερούς 
συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί με τη ΓΔ BUDG και τις οικείες εποπτεύουσες ΓΔ. Στη 
συζήτηση θα πρέπει επίσης να περιληφθεί η δυνατότητα κάποιου βαθμού ευελιξίας για τις 
κοινές επιχειρήσεις ώστε να ευθυγραμμίζουν τους πίνακες προσωπικού τους με τις 
καταστάσεις προσωρινού φόρτου εργασίας. 

2.41 

Η SESAR 3, ως τριμερής κοινή επιχείρηση, χρησιμοποιεί –εκτός από τις συνεισφορές 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις εισφορές των μελών από τον ιδιωτικό τομέα- 
εισφορές από το EUROCONTROL ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ωστόσο, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε 
υπόψη τις εισφορές του EUROCONTROL στο μοντέλο παραγωγικότητάς της, ο 
χαμηλότερος συντελεστής παραγωγικότητας που προέκυψε για τη SESAR 3 δεν μπορεί 
να συγκριθεί άμεσα με τον συντελεστή των άλλων κοινών επιχειρήσεων. 

Οι δραστηριότητες του νέου πυλώνα του συστήματος έχουν ανατεθεί στην κοινή 
επιχείρηση EU-Rail, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η καινοτομία 
ενσωματώνουν μια συστημική θεώρηση της εξέλιξης και του μετασχηματισμού του 
σιδηροδρομικού συστήματος και παράγουν αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες αυτές 
απαιτούν πρόσθετους πόρους για την επίτευξη πιο άμεσης διαχείρισης και εποπτείας. 
Παρότι εκτιμάται ότι το έργο αυτό αφορά προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 
30 δισ. ευρώ για το στάδιο της μετεγκατάστασης και της ανάπτυξης, δεν 
συμπεριλήφθηκε στο μοντέλο παραγωγικότητας της Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο 
συντελεστής παραγωγικότητας της EU-Rail να είναι χαμηλότερος. 
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Κεφάλαιο 3  

Δηλώσεις διασφάλισης 

των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ 
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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 ελεγκτικά πρότυπα (ISA) και 
τους κώδικες δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και τα διεθνή 
πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI) του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων 
Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI). Οι αρμοδιότητές μας, όπως απορρέουν από τα εν λόγω 
πρότυπα, περιγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα της παρούσας έκθεσης υπό τον τίτλο 
«Αρμοδιότητες του ελεγκτή». Ενεργούμε ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας 
για επαγγελματίες λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές 
(κώδικας IESBA), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές με τον έλεγχό μας απαιτήσεις 
δεοντολογίας, έχοντας επίσης εκπληρώσει τις λοιπές δεοντολογικές υποχρεώσεις μας σε 
συνάρτηση με τις εν λόγω απαιτήσεις και τον κώδικα IESBA. 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 κοινών επιχειρήσεων, οι διοικήσεις των κοινών επιχειρήσεων φέρουν την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών τους 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 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 το κανονιστικό πλαίσιο 
που τις διέπει. 

3.1.3. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της δυνατότητας της κοινής επιχείρησης να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν αυτή τη 
συνέχιση της δραστηριότητας και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της 
συνέχισης της δραστηριότητας, εκτός εάν η διοίκηση σκοπεύει να προβεί στην εκκαθάριση 
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της ελεγχόμενης μονάδας ή σε παύση δραστηριοτήτων ή εάν δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
επιλογή παρά να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

3.1.4. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της 
διαδικασίας υποβολής των χρηματοοικονομικών εκθέσεων των κοινών επιχειρήσεων. 

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

3.1.5. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με 
την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων όσο και 
σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται 
και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δηλώσεις τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο 
και ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 
Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 
εγγύηση ότι θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο τυχόν ουσιώδης ανακρίβεια ή μη 
συμμόρφωση. Η ανακρίβεια και η μη συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή 
σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από κοινού είτε 
έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται 
σε αυτούς τους λογαριασμούς. 

3.1.6. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε τις εισφορές που λαμβάνονται από την 
Επιτροπή, από άλλους εταίρους ή συμμετέχουσες χώρες και αξιολογούμε τις διαδικασίες που 
ακολουθούν οι κοινές επιχειρήσεις για την είσπραξη 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 εκτέλεσής τους. 
Εξετάζουμε τις προπληρωμές όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση 
τους και η εκάστοτε κοινή επιχείρηση αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την 
προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα. 

3.1.8. Σύμφωνα με τα ΔΠΕ και τα ISSAI, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
την επαγγελματική επιφυλακτικότητά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Προβαίνουμε 
επίσης στις ακόλουθες ενέργειες:  

— Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους 
λογαριασμούς, καθώς και τον κίνδυνο ουσιώδους μη συμμόρφωσης των πράξεων στις 
οποίες βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί με τις υποχρεώσεις που ορίζει το νομικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σε σφάλμα. Επίσης, 
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σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
αυτών. Συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση των γνωμών μας. Ο κίνδυνος να μην εντοπιστεί ουσιώδης ανακρίβεια ή μη 
συμμόρφωση οφειλόμενη σε απάτη είναι 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. 

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

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

— Εξάγουμε συμπέρασμα σχετικά με την ενδεδειγμένη ή μη χρήση από τη διοίκηση της 
λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας και, βάσει των 
αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου που συλλέγονται, σχετικά με το κατά πόσον υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με γεγονότα ή περιστάσεις που ενδεχομένως θέτουν 
σοβαρά εν αμφιβόλω την ικανότητα μιας κοινής επιχείρησης να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της. 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 έγκρισης της έκθεσης των ελεγκτών μας. Ωστόσο, 
υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις να οδηγήσουν σε αδυναμία 
της ελεγχόμενης οντότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

— Συγκεντρώνουμε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σχετικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες των κοινών επιχειρήσεων, 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 τις ελεγκτικές γνώμες που διατυπώνουμε. 
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— Λαμβάνουμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί 
των λογαριασμών των κοινών επιχειρήσεων, όπως ορίζει το άρθρο 70, παράγραφος 6, 
του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ37. 

3.1.9. Όσον αφορά τις ερευνητικές δαπάνες των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι η Κοινή 
Υπηρεσία Ελέγχου (CAS) της ΓΔ RTD της Επιτροπής. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
κατασταλτικών ελέγχων που διενεργεί η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής, 
στην πρότασή της για κανονισμό σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»38, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ο κίνδυνος σφάλματος, σε ετήσια βάση, μεταξύ 2 % και 5 % αποτελεί ρεαλιστικό 
στόχο, λαμβανομένων υπόψη του κόστους της εφαρμογής δικλίδων και της πολυπλοκότητας 
των κανόνων που διέπουν την απόδοση των εξόδων ερευνητικών έργων. Απώτερος στόχος 
της Επιτροπής για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος κατά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 2%. 

3.1.10. Ενημερώνουμε τη διοίκηση σχετικά με ζητήματα όπως η 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. 

3.1.11. Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία επικοινωνούμε με τις κοινές επιχειρήσεις, 
προσδιορίζουμε εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο του ελέγχου των 
λογαριασμών της υπό εξέταση περιόδου, τα οποία και αναδεικνύονται για τον λόγο αυτό στα 
κύρια ζητήματα του ελέγχου. Τα ζητήματα αυτά περιγράφονται στην έκθεση ελέγχου μας, 
εκτός εάν η δημόσια γνωστοποίησή τους αντιβαίνει σε νόμο ή κανονισμό 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. 

                                                           
37 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

38 COM(2011) 809 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1651580925699&from=EN
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Κοινές επιχειρήσεις που υλοποιούν 

προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ 
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Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) 

 

3.2. Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού 
προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(SESAR 3) 

Εισαγωγή 

3.2.1. Η Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky Air Traffic 
Management Research project, SESAR), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2007 στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7ου ΠΠ) για 
μία οκταετία39 (SESAR 1). Τον Ιούνιο του 2014, το Συμβούλιο τροποποίησε τον ιδρυτικό 
κανονισμό της και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 202440 (SESAR). Τον Νοέμβριο 
του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την ενιαία βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή 
Επιχείρηση SESAR 3, προς αντικατάσταση της Κοινής Επιχείρησης SESAR, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 203141. 

3.2.2. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR 3 είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την 
ανάπτυξη μιας εκσυγχρονισμένης υποδομής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη. Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), και περισσότεροι από 
50 οργανισμοί από ολόκληρο το φάσμα της αξιακής αλυσίδας του κλάδου των 

                                                           
39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη 

σύσταση Κοινής Επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς 
για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR). 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση Κοινής Επιχείρησης για 
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της Κοινής Επιχείρησης έως το 2024. 

41 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.eurocontrol.int/about-us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&qid=1651581251447&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594254535&from=EN
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αερομεταφορών που περιλαμβάνει αερολιμένες, χρήστες του εναέριου χώρου όλων των 
κατηγοριών, φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χειριστές και υπηρεσίες δρόνων. 

3.2.3. Στον πίνακα 3.2.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.2.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.2.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.2.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 44,6 119,5

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

4,3 151,3

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 69,9 179,2

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

34,8 163,2

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 37 38

(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 

3.2.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού (SESAR 3), οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις42 και τις 
εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού43 για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.2.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού 
προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR 3) 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. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα. 

                                                           
42 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. 

43 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 

3.2.8. 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 

3.2.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.2.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της44. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR 3 (όπως και η Κοινή Επιχείρηση SESAR, την οποία αυτή 

                                                           
44 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651594576060&from=EN
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αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 
προέβλεψε τις εν λόγω δαπάνες στους προϋπολογισμούς της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε 
επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.2.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών45. Για την Κοινή 
Επιχείρηση SESAR, το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο είναι 7,7 % και αντιστοιχεί σε περίπου 
52 221 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Για τον καθορισμό της 
μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι 
κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση 
λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης46. 
Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη47 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά έξοδα πρέπει να επιμερίζονται 
ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών και, σύμφωνα με αυτή, οι 
εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται σε 339 098 ευρώ περίπου 
ετησίως (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών 
νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό 
των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό 
αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

45 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

46 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

47 Άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651594722635&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.2.13. Στον πίνακα 3.2.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.2.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.2.14. Προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως τα επιτεύγματα της Κοινής 
Επιχείρησης, είναι απαραίτητο να λάβουμε επίσης υπόψη το τρέχον επίπεδο των 
λειτουργικών υποχρεώσεων των μελών της. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε 
δεσμεύσει εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 555,8 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη εισφορά της 
ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων και συμβάσεις που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Από το ποσό αυτό, περίπου 92,5 εκατομμύρια ευρώ (ή 
το 16,6 %) πρόκειται να καταβληθούν εντός των προσεχών ετών για έργα και συμβάσεις που 
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν 
αναλάβει τη νομική δέσμευση να παράσχουν τις συνολικές εισφορές σε είδος ύψους 
280 εκατομμυρίων ευρώ, που ορίζονταν στη σχετική συμφωνία συμμετοχής στον κλάδο, και ο 
Eurocontrol να παράσχει εισφορές ύψους 433,4 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούσαν 
στο 91 % της τιμής-στόχου των 475 εκατομμυρίων ευρώ που ορίζονταν στη διμερή συμφωνία 
ως εισφορές για επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

3.2.15. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής 
Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» ανήλθε σε 93 %. Το 2021, οι 
επιχειρησιακές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεών της ήταν σχεδόν μηδενικές, δεδομένου 
ότι η Κοινή Επιχείρηση είχε περατώσει την τελευταία διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στα τέλη του 2020. 

Μέλη
Επιχειρησιακές 
δραστηριότητες

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες 

(1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ Move) 585,0 ά.α. 585,0 536,2 0,0 0,0 ά.α. 536,2
Eurocontrol 492,0 ά.α. 492,0 15,7 230,8 45,0 ά.α. 291,5
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

280,0 ά.α. 280,0 8,7 192,6 42,1 ά.α. 243,4

Σύνολο 1 357,0 ά.α. 1 357,0 560,6 423,4 87,1 ά.α. 1 071,0

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και διμερών 

συμφωνιών)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.2.16. Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
υπεύθυνη για τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της 
ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων 
στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό 
σφάλματος 0,7 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 0,6 % για τα έργα του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» (εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)48. 

3.2.17. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου49. Εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε ένα σφάλμα στην περίπτωση 
ενός δικαιούχου που είχε δηλώσει έξοδα υπεργολαβίας ως άμεσα έξοδα προσωπικού. 
Εντούτοις, η συμφωνία επιχορήγησης δεν προέβλεπε τέτοιου είδους δαπάνες για τους 
δικαιούχους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω πραγματοποιηθέντα έξοδα να μην είναι επιλέξιμα. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.2.18. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

                                                           
48 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το 2021, 

κεφάλαιο 4.3. 

49 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://www.sesarju.eu/node/4164
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Τον Ιανουάριο του 2020, η Κοινή Επιχείρηση έλαβε από τη ΓΔ MOVE πρόσθετα κονδύλια μέσω του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της 
σύμβασης ανάθεσης U-space (δεύτερη και τελική δόση). Ωστόσο, η Κοινή Επιχείρηση δεν 
συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του 2020 τα εισπραχθέντα κονδύλια του ΜΣΕ μέσω διορθωτικού 
προϋπολογισμού ούτε τα έλαβε υπόψη κατά τον προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών 
σχετικά με το κονδύλιο 3700 του προϋπολογισμού (εκτέλεση δραστηριοτήτων επίδειξης πολύ 
μεγάλης κλίμακας). Ως εκ τούτου, στα τέλη του 2020 η Κοινή Επιχείρηση είχε εκτελέσει 
μόνο 21,2 εκατομμύρια ευρώ (ή 58 %) από τον τελικό συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 
πληρωμών για το κονδύλιο 3700 του προϋπολογισμού (εκτέλεση δραστηριοτήτων επίδειξης πολύ 
μεγάλης κλίμακας) ύψους 36,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

ά.α. 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.2.12 Η Κοινή Επιχείρηση SESAR 3 προτίθεται να ακολουθήσει τις «Κατευθυντήριες γραμμές 
για τον υπολογισμό των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων των κοινών 
επιχειρήσεων» που εξέδωσε η ΓΔ BUDG τον Ιούνιο του 2022. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές βασίζονται αποκλειστικά στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος δεν 
κάνει διάκριση μεταξύ διοικητικών και επιχειρησιακών εσόδων. Η κοινή επιχείρηση SESAR 3 θα 
καταβάλει το ποσό που θα τιμολογηθεί από την Επιτροπή. 

3.2.17 Εκτιμάται ότι ο τρόπος με τον οποίο δηλώθηκαν οι δαπάνες (ως έξοδα προσωπικού) 
οφείλεται σε ακούσιο σφάλμα του δικαιούχου, ο οποίος είναι μικρός οργανισμός και το έργο 
αυτό είναι το πρώτο έργο του στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Το στοιχείο 
κόστους ύψους 11 400 EUR και οι σχετικές έμμεσες δαπάνες ύψους 2 850 EUR θα 
απορριφθούν από την Κοινή Επιχείρηση SESAR 3. 
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3.3. Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές 
αερομεταφορές» (CA) 

Εισαγωγή 

3.3.1. Η Κοινή Επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για 
την αεροναυτική, με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 στο πλαίσιο 
του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7ου ΠΠ) για μία δεκαετία50 (Clean 
Sky 1). Τον Μάιο του 2014, το Συμβούλιο παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της Κοινής 
Επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 202451 (Clean Sky 2). Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την 
ενιαία βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» 
(Clean Aviation, CA), προς αντικατάσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky 2, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 203152. 

3.3.2. H Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που σκοπό έχει τη μετάβαση των αερομεταφορών σε ένα βιώσιμο και 
κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την 
Επιτροπή, και οργανισμοί από τον τομέα των αερομεταφορών που δραστηριοποιούνται για 
την ανάπτυξη ενός νέου παγκόσμιου προτύπου για αξιόπιστα και κλιματικά ουδέτερα 
αεροπορικά συστήματα. 

3.3.3. Στον πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

                                                           
50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη 

σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky. 

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την 
Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2. 

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.clean-aviation.eu/
https://www.clean-aviation.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0071&qid=1651594979178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0558&qid=1651595031198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595070385&from=EN
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Πίνακας 3.3.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.3.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.3.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 89,3 315,6

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

4,3 315,7

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 189,9 356,6

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

182,6 346,7

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 42 43
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.3.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις53 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού54 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.3.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Καθαρές 
αερομεταφορές» 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. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                           
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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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 

3.3.8. 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 

3.3.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.3.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της55. Η Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (όπως και η Κοινή Επιχείρηση Clean 

                                                           
55 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Sky 2, την οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, δεδομένου 
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις δαπάνες αυτές στους προϋπολογισμούς της Κοινής 
Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.3.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών56. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (CA), το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο είναι 2,3 % και 
αντιστοιχεί σε περίπου 16 581 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). 
Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που 
πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, 
η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης57. Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη διευκρινίζει ότι τα διοικητικά 
έξοδα πρέπει να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών 
και, σύμφωνα με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται 
σε 360 453 ευρώ περίπου ετησίως (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη 
αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε 
σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον 
συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

56 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

57 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.3.13. Στον πίνακα 3.3.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.3.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.3.14. Προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως τα επιτεύγματα της Κοινής 
Επιχείρησης, είναι απαραίτητο να λάβουμε επίσης υπόψη το τρέχον επίπεδο των 
λειτουργικών υποχρεώσεων των μελών της. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε 
δεσμεύσει σχεδόν εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 1 716 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη 
εισφορά της ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Από το ποσό αυτό, περίπου 273 εκατομμύρια ευρώ (ή 
το 16 %) πρόκειται να καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη 
από τον ιδιωτικό τομέα είχαν αναλάβει τη νομική δέσμευση να παράσχουν εισφορές σε είδος 
ύψους 2 113,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

3.3.15. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων και πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» ανήλθε σε 100 % και 83 % αντίστοιχα. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.3.16. Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
υπεύθυνη για τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της 
ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων 
στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 1 755,0 0,0 1 755,0 1 536,0 ά.α. ά.α. ά.α. 1 536,0
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

1 228,5 965,3 2 193,8 27,4 581,3 242,5 1 290,0 2 141,2

Σύνολο 2 983,5 965,3 3 948,8 1 563,4 581,3 242,5 1 290,0 3 677,2

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών 

αποφάσεων)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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σφάλματος 1,8 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,0 % για τα έργα του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» (εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)58. 

3.3.17. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου59. Σε μία περίπτωση, εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε ένα 
συστημικό σφάλμα που οφειλόταν στον εσφαλμένο υπολογισμό των ωριαίων αμοιβών για τα 
έξοδα προσωπικού. 

3.3.18. Το 2021, η έγκριση σημαντικών εγγράφων (παραδείγματος χάριν, δηλώσεις των 
μελών επιτροπών αξιολόγησης περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, εκθέσεις 
αξιολόγησης στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, εκθέσεις αξιολόγησης στο 
πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης, αποφάσεις σχετικά με την επιτροπή επιλογής στο πλαίσιο 
διαδικασιών πρόσληψης, αποφάσεις ανάθεσης στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων, και συμβάσεις απασχόλησης) πραγματοποιήθηκε μέσω της αντιγραφής και της 
επικόλλησης εικόνας της υπογραφής του αρμόδιου διατάκτη στο εκάστοτε έγγραφο σε 
μορφότυπο Word και της μετέπειτα μετατροπής του αρχείου σε μορφότυπο PDF. Η εν λόγω 
πρακτική ενδέχεται να ενέχει νομικούς κινδύνους, καθώς απορριφθείς/-είσα υποψήφιος/-α 
είναι πιθανό να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των υπογεγραμμένων εγγράφων αξιολόγησης. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.3.19. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

                                                           
58 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Καθαρές 

αερομεταφορές» για το 2021, κεφάλαιο 4.3. 

59 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-07/CA-GB-2022-06-24-AAR-2021.pdf
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Η Κοινή Επιχείρηση αύξησε σημαντικά τον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων. Η πρακτική 
αυτή δημιουργεί εκ των πραγμάτων θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, καθ’ υπέρβαση των 
προβλεπόμενων στους πίνακες προσωπικού. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το επίπεδο του 
μόνιμου και λοιπού προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης δεν επαρκεί για την υλοποίηση του 
θεματολογίου της για την έρευνα και την καινοτομία και των σχετικών προγραμμάτων εργασίας 
της. Η κατάσταση αυτή ενέχει επίσης σημαντικούς κινδύνους για την Κοινή Επιχείρηση, οι οποίοι 
απειλούν τη διατήρηση των βασικών ικανοτήτων της, τη σαφήνεια των διαύλων λογοδοσίας, 
καθώς και την αποδοτικότητα του προσωπικού, και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις 
συνολικές επιδόσεις της. 

Εκκρεμεί 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.3.11 Είμαστε ανοικτοί και πρόθυμοι να επιλύσουμε το ζήτημα σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι κοινές επιχειρήσεις ζήτησαν από κοινού διευκρινίσεις και 
καθοδήγηση από την Επιτροπή όσον αφορά το πόρισμα του ΕΕΣ. 

3.3.12. Όπως αναφέρεται στο σημείο 3.3.11, η Κοινή Επιχείρηση συμφωνεί να επιλύσει το 
ζήτημα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν έχουμε εντολή να 
συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αφενός της προσέγγισης εκτίμησης των 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης για τον καθορισμό του μεριδίου των οργανισμών της ΕΕ στη 
συνταξιοδοτική συνεισφορά για το προσωπικό τους και, αφετέρου, των αναφερόμενων 
διατάξεων της ενιαίας βασικής πράξης.  

3.3.18 Το πόρισμα ισχύει μόνο για ένα περιορισμένο τμήμα των καθημερινών εργασιών της 
Κοινής Επιχείρησης, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων και των εμπειρογνωμόνων διεκπεραιώνονται μέσω των ηλεκτρονικών 
συστημάτων διαχείρισης επιχορηγήσεων. Το 2022 δόθηκε συνέχεια στο πόρισμα. Η Κοινή 
Επιχείρηση εφάρμοσε ηλεκτρονική υπογραφή μέσω της EU Sign (νομικά ισοδύναμη με 
χειρόγραφη υπογραφή). 

3.3.19 Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Κοινή 
Επιχείρηση υποχρεώθηκε να διευρύνει συνεχώς τη χρήση προσωρινού προσωπικού κατά τα 
τελευταία έτη λόγω των περιορισμών του αυστηρού πίνακα προσωπικού υπό τον όρο της 
αύξησης των καθηκόντων και του φόρτου εργασίας. Η Κοινή Επιχείρηση βρίσκεται επί του 
παρόντος σε περίοδο υψηλού φόρτου εργασίας, καθώς τα δύο προγράμματα –Clean Sky 2 και 
το νέο πρόγραμμα «Καθαρές Αερομεταφορές»– εφαρμόζονται παράλληλα. Η Κοινή Επιχείρηση 
προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την εξασφάλιση των υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου με 
σκοπό την παροχή λειτουργικής υποστήριξης (διαχείριση προγραμμάτων, διαχείριση 
οικονομικών και ελέγχων, νομικές υπηρεσίες). Η υποστήριξη αυτή αναμένεται να παράσχει πιο 
σταθερούς πόρους εργασίας. Μια καλύτερη λύση θα ήταν να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
στην Κοινή Επιχείρηση όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στον 
πίνακα προσωπικού. 
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3.4. Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία 
για την καινοτομία στην υγεία» (IHI) 

Εισαγωγή 

3.4.1. Η Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, με έδρα στις 
Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 200760 στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα (7ου ΠΠ) για μία δεκαετία (IMI 1). Τον Μάιο του 2014, το Συμβούλιο 
παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της Κοινής Επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 202461 (IMI 2). Τον Νοέμβριο του 2021, 
το Συμβούλιο ενέκρινε την ενιαία βασική πράξη62 με την οποία συστάθηκε η Κοινή 
Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI), προς αντικατάσταση της 
Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI 2), στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031. 

3.4.2. Η Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI) είναι 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την έρευνα και την καινοτομία στο πεδίο 
της υγείας. Επιδίωξή της είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και 
καινοτομίας στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα διευκολύνει τη 
μετουσίωση της επιστημονικής γνώσης σε απτές καινοτομίες. Οι εν λόγω καινοτομίες θα 
πρέπει να καλύπτουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση των νόσων. 
Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, η COCIR Advancing 
Healthcare, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), 
συμπεριλαμβανομένης της Vaccines Europe, η EuropaBio και η MedTech Europe. 

                                                           
60 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη 

σύσταση της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα. 

61 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της 
Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2. 

62 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0073&qid=1656684679114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595541303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595579317&from=EN
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3.4.3. Στον πίνακα 3.4.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.4.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.4.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.4.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 207,1 233,8

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

9,1 260,5

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 210,4 241,6

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

11,0 276,5

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 50 53
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.4.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην 
υγεία», οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις63 και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού64 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.4.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία 
για την καινοτομία στην υγεία» 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. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα. 

                                                           
63 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. 

64 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 

3.4.8. 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 

3.4.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.4.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της65. Η Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI) (όπως και η 

                                                           
65 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Κοινή Επιχείρηση IMI 2, την οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες 
εισφορές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις δαπάνες αυτές στους 
προϋπολογισμούς της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές 
πληρωμές. 

3.4.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών66. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία», το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο 
είναι 2,5 %και αντιστοιχεί σε περίπου 19 693 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών 
στοιχείων του 2021). Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των 
εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης67. Ωστόσο, η ενιαία βασική 
πράξη68 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά έξοδα πρέπει να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση 
μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών και, σύμφωνα με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της 
Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται σε περίπου 393 856 ευρώ ετησίως (βάσει των 
αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων 
ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών 
εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

66 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

67 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

68 Άρθρο 13 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου και 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0557&qid=1651595728080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ  

3.4.13. Στον πίνακα 3.4.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ου ΠΠ), ως είχαν στα 
τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.4.2 – Εισφορές των μελών υπό το 7ο ΠΠ (σε 
εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.4.14. Όσον αφορά τις λειτουργικές υποχρεώσεις της Κοινής Επιχείρησης, στα τέλη 
του 2021 αυτή είχε δεσμεύσει εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 966 εκατομμυρίων ευρώ από τη 
μέγιστη εισφορά της ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ. Από το ποσό αυτό, περίπου 84,3 εκατομμύρια ευρώ (ή το 8,7 %) πρόκειται να 
καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. Οι εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό 
τομέα κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του 
7ου ΠΠ ανήλθε σε 80 %. Το 2021, οι επιχειρησιακές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεών της 
ήταν σχεδόν μηδενικές, δεδομένου ότι η Κοινή Επιχείρηση είχε περατώσει την τελευταία 
διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα τέλη του 2014. 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020»  

3.4.15. Στον πίνακα 3.4.3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 1 000,0 ά.α. 1 000,0 938,4 0,0 0,0 ά.α. 938,4
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

1 000,0 ά.α. 1 000,0 21,9 766,7 38,0 ά.α. 826,6

Σύνολο 2 000,0 ά.α. 2 000,0 960,3 766,7 38,0 ά.α. 1 765,0

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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Πίνακας 3.4.3 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.4.16. Προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως τα επιτεύγματα της Κοινής 
Επιχείρησης, είναι απαραίτητο να λάβουμε επίσης υπόψη το τρέχον επίπεδο των 
λειτουργικών υποχρεώσεων των μελών της. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε 
δεσμεύσει ποσό ύψους 1 452,1 εκατομμυρίων ευρώ, ή το 91 % των 
1 595,4 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη εισφορά της ΕΕ, για συμφωνίες επιχορηγήσεων 
που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2019 δεν μπόρεσε να καλύψει όλα τα 
ζητήματα που είχαν προβλεφθεί και ότι η εισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό της Κοινής 
Επιχείρησης είχε μειωθεί ανάλογα κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Από το εν 
λόγω δεσμευθέν ποσό, περίπου 616,8 εκατομμύρια ευρώ (ή το 42,5 %) πρόκειται να 
καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα είχαν αναλάβει τη νομική δέσμευση να παράσχουν εισφορές σε είδος 
ύψους 1 520,7 εκατομμυρίων ευρώ. 

3.4.17. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής 
Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» ανήλθε σε 97 %. Το 2021, οι 
επιχειρησιακές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεών της ήταν σχεδόν μηδενικές, δεδομένου 
ότι η Κοινή Επιχείρηση είχε περατώσει την τελευταία διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στα τέλη του 2014. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.4.18. Όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, η 
Κοινή Επιχείρηση διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους, ενώ όσον αφορά τις πληρωμές στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι 
η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων 
των κατασταλτικών ελέγχων στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση ανέφερε 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 1 638,0 ά.α. 1 638,0 838,0 0,0 0,0 ά.α. 838,0
EFPIA και 
συνεργαζόμενοι 
εταίροι

1 638,0 ά.α. 1 638,0 31,9 606,3 251,0 ά.α. 889,2

Σύνολο 3 276,0 ά.α. 3 276,0 869,9 606,3 251,0 ά.α. 1 727,2

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 1,9 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 0,8 % 
για τα οικεία έργα του 7ου ΠΠ69, καθώς και αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 0,97 % 
και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 0,6 % για τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
(εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)70. 

3.4.19. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου71. Σε μία περίπτωση, εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε ένα 
συστημικό σφάλμα που αφορούσε τα έξοδα προσωπικού και οφειλόταν στη χρήση 
εσφαλμένων ωριαίων αμοιβών που δεν βασίζονταν σε ένα πλήρες οικονομικό έτος, και σε μια 
άλλη περίπτωση ένα σφάλμα που ήταν αποτέλεσμα της απουσίας κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με δηλωθέντα έξοδα εξοπλισμού ή ταξιδίου. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.4.20. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

 

                                                           
69 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 

την καινοτομία στην υγεία» για το 2021, κεφάλαιο 2.7.2. 

70 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Πρωτοβουλία για 
την καινοτομία στην υγεία» για το 2021, κεφάλαιο 2.7.2. 

71 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/Reports/IHI-GB-DEC-2022-10_Annex_IHI_CAAR_2021.pdf
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Σχετικά με τον διοικητικό προϋπολογισμό της Κοινής Επιχείρησης, η διαχείρισή του γίνεται ως 
διαχωρισμένου προϋπολογισμού (αυτό σημαίνει ότι το ύψος του προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων διαφέρει από αυτό του προϋπολογισμού πληρωμών) και οι αχρησιμοποίητες 
πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών πρέπει να επανενεργοποιούνται μόνο στον βαθμό που 
οι πιστώσεις πληρωμών του έτους δεν επαρκούν για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων 
του έτους. Η πρακτική της Κοινής Επιχείρησης σύμφωνα με την οποία επανενεργοποιούνται 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών στον βαθμό που υφίστανται 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για διοικητικές δαπάνες, οδήγησε στη συσσώρευση 
αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, την οποία επέτεινε ο 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα προβλεπόμενα έξοδα στους τομείς των ΤΠ, της 
επικοινωνίας, της διοργάνωσης συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, και άλλων υπηρεσιών, ήταν να 
είναι χαμηλό το ποσοστό εκτέλεσης του διοικητικού προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης (ο 
τίτλος 2 που αφορά τις δαπάνες υποδομής αντιπροσωπεύει περίπου το 3 % του συνολικού 
διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης), ανερχόμενο στο 51 % στα τέλη 
του 2020. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.4.11 Η ΚΕ IHI είναι αποφασισμένη και πρόθυμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή σε 
στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Θα ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής (τελευταία έκδοση της 20ής 
Ιουνίου 2022) και θα διεκπεραιώσουμε την πληρωμή μόλις παραληφθεί το χρεωστικό 
σημείωμα. 

3.4.12 Όσον αφορά την καταβολή της συνταξιοδοτικής εισφοράς του εργοδότη, η ΚΕ IHI τηρεί 
τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής που καταρτίστηκαν από τη ΓΔ BUDG. 
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3.5. Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό 
υδρογόνο» (Clean H2) 

Εισαγωγή 

3.5.1. Η Κοινή Επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Μάιο 
του 2008 στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ου ΠΠ) για το χρονικό 
διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 201772 (FCH 1). Τον Μάιο του 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε 
νέο ιδρυτικό κανονισμό με τον οποίο παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της Κοινής 
Επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 202473 (FCH 2). Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την ενιαία 
βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (Clean H2), 
προς αντικατάσταση της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (FCH 2), 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 203174. 

3.5.2. Η Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (Clean H2) αποτελεί σύμπραξη 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά 
το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου. Ιδρυτικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η ΕΕ, 
εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο βιομηχανικός όμιλος «Hydrogen Europe» και ο 
ερευνητικός όμιλος «Hydrogen Europe Research». 

                                                           
72 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση 

της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο». 

73 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της 
Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2». 

74 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0521-20140627&qid=1651595861930&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651595974320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596044107&from=EN
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3.5.3. Στον πίνακα 3.5.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.5.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.5.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.5.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 50,0 85,4

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

5,3 86,3

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 56,2 103,8

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

15,8 104,2

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 27 29

(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.5.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις75 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού76 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.5.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Καθαρό 
υδρογόνο» (Clean H2) 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. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                           
75 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. 

76 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 

3.5.8. 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 

3.5.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.5.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της77. Η Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (όπως και η Κοινή Επιχείρηση FCH 2, την 

                                                           
77 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, δεδομένου ότι η 
Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις δαπάνες αυτές στους προϋπολογισμούς της Κοινής 
Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.5.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών78. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο», το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο είναι 2,9 % και αντιστοιχεί σε 
περίπου 12 971 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Για τον 
καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να 
καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω 
καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης79. Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη80 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά έξοδα πρέπει 
να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών και, σύμφωνα 
με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται σε 
223 642 ευρώ περίπου ετησίως (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη 
αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε 
σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον 
συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

78 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

79 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

80 Άρθρο 15 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου και 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0559&qid=1651596131178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ 

3.5.13. Στον πίνακα 3.5.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ου ΠΠ), ως είχαν στα 
τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.5.2 – Εισφορές των μελών υπό το 7ο ΠΠ (σε 
εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.5.14. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε δεσμεύσει ποσό 
ύψους 425,5 εκατομμυρίων ευρώ, ή το 95 % των 450 εκατομμυρίων ευρώ της μέγιστης 
εισφοράς της ΕΕ, για συμφωνίες επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. 
Από το ποσό αυτό, περίπου 3,0 εκατομμύρια ευρώ (ή το 0,7 %) πρόκειται να καταβληθούν 
εντός των προσεχών ετών. Οι εισφορές σε είδος των εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα 
κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ ανήλθε 
σε 97,8 %. Το 2021, οι επιχειρησιακές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεών της ήταν σχεδόν 
μηδενικές, δεδομένου ότι η Κοινή Επιχείρηση είχε περατώσει την τελευταία διαδικασία 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα τέλη του 2014. 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 470,0 ά.α. 470,0 407,4 19,1 0,0 ά.α. 426,5
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

470,0 ά.α. 470,0 17,9 443,9 4,2 ά.α. 466,0

Σύνολο 940,0 ά.α. 940,0 425,3 463,0 4,2 ά.α. 892,5

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών 

αποφάσεων)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.5.15. Στον πίνακα 3.5.3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.5.3 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.5.16. Το χαμηλό επίπεδο των επικυρωμένων εισφορών σε είδος των μελών από τον 
ιδιωτικό τομέα για επιχειρησιακές δραστηριότητες, ύψους 38,6 εκατομμυρίων ευρώ, 
οφείλεται στο γεγονός ότι η πιστοποίησή τους από την Κοινή Επιχείρηση λαμβάνει χώρα 
αργότερα εντός της περιόδου του προγράμματος «Ορίζων 2020», όταν πραγματοποιηθεί η 
τελική πληρωμή των έργων και εκδοθούν τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων (CFS). 

3.5.17. Προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως τα επιτεύγματα της Κοινής 
Επιχείρησης, είναι απαραίτητο να λάβουμε επίσης υπόψη το τρέχον επίπεδο των 
λειτουργικών υποχρεώσεων των μελών της. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε 
δεσμεύσει εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 646 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη εισφορά της 
ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων και συμβάσεις που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020». Από το ποσό αυτό, περίπου 112,6 εκατομμύρια ευρώ (ή 
το 17,8 %) πρόκειται να καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. Από την άλλη πλευρά, τα 
μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν αναλάβει τη νομική δέσμευση να παράσχουν εισφορές σε 
είδος ύψους 158,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

3.5.18. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων και πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020» ανήλθε σε 98 % και 87,8 % αντίστοιχα.  

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες 

(1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 665,0 0,0 665,0 545,5 0,0 0,0 0,0 545,5
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

95,0 285,0 380,0 11,4 38,6 51,3 1 039,0 1 140,3

Σύνολο 760,0 285,0 1 045,0 556,9 38,6 51,3 1 039,0 1 685,8

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών 

αποφάσεων)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.5.19. Όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, η 
Κοινή Επιχείρηση διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων, ενώ όσον 
αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους 
κατασταλτικούς ελέγχους είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει 
των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των κατασταλτικών ελέγχων στα τέλη του 2021, η Κοινή 
Επιχείρηση ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 2,0 % και υπολειπόμενο 
ποσοστό σφάλματος 1,0 % για τα οικεία έργα του 7ου ΠΠ81, καθώς και αντιπροσωπευτικό 
ποσοστό σφάλματος 2,16 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,3 % για τα έργα του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» (εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)82.  

3.5.20. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου83. Σε μία περίπτωση, εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε σφάλμα που 
ήταν το αποτέλεσμα δήλωσης εξόδων προσωπικού καθ’ υπέρβαση των πραγματικών, η οποία 
οφειλόταν σε λάθος εκ παραδρομής, και σε μια άλλη εντοπίσαμε συστημική μη 
ποσοτικοποιήσιμη αδυναμία των δικλίδων που αφορούσε την απουσία διαδικασίας 
επικύρωσης των δεδουλευμένων ωρών επί του έργου στο επίπεδο του δικαιούχου. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.5.21. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

                                                           
81 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Καθαρό υδρογόνο» 

για το 2021, κεφάλαιο 4.3. 

82 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Καθαρό υδρογόνο» 
για το 2021, κεφάλαιο 4.3. 

83 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-06/AAR%202021.pdf
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Σχετικά με τον διοικητικό προϋπολογισμό της Κοινής Επιχείρησης, η διαχείρισή του γίνεται ως 
διαχωρισμένου προϋπολογισμού (αυτό σημαίνει ότι το ύψος του προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων διαφέρει από αυτό του προϋπολογισμού πληρωμών) και οι αχρησιμοποίητες 
πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών πρέπει να επανενεργοποιούνται μόνο στον βαθμό που 
οι πιστώσεις πληρωμών του έτους δεν επαρκούν για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων 
του έτους. Η πρακτική της Κοινής Επιχείρησης σύμφωνα με την οποία επανενεργοποιούνται 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών στον βαθμό που υφίστανται 
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για διοικητικές δαπάνες, οδήγησε στη συσσώρευση 
αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, την οποία επέτεινε ο 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα προβλεπόμενα έξοδα στους τομείς των ΤΠ, της 
επικοινωνίας, των αποστολών, της διοργάνωσης συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, και άλλων 
υπηρεσιών, ήταν να είναι χαμηλό το ποσοστό εκτέλεσης του διοικητικού προϋπολογισμού της 
Κοινής Επιχείρησης (ο τίτλος 2 που αφορά τις δαπάνες υποδομής και τις δαπάνες επικοινωνίας 
αντιπροσωπεύει περίπου το 3 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της 
Κοινής Επιχείρησης), ανερχόμενο στο 56 % στα τέλη του 2020. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 
Τον Απρίλιο του 2020, η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης-
πλαισίου για την υλοποίηση της τρίτης φάσης ενός έργου για την ανάπτυξη ενός συστήματος 
πιστοποίησης υδρογόνου με σκοπό τη συμμόρφωση με την αναθεωρημένη οδηγία για την 

ά.α. 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (REDII)84. Μολονότι η κοινοπραξία που υλοποίησε τις 
δύο πρώτες φάσεις του έργου διέθετε το πλεονέκτημα γνώσης, η Κοινή Επιχείρηση 
χρησιμοποίησε την ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση της τρίτης φάσης 
του έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μοναδικός υποψήφιος που υπέβαλε προσφορά να είναι η 
κοινοπραξία της οποίας ο συντονιστής είχε ήδη υλοποιήσει τις προηγούμενες δύο φάσεις. Η 
οικονομική προσφορά που υπέβαλε δε, προσέγγιζε κατά πολύ τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης που είχε οριστεί στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Λόγω της χρήσης ανοικτής διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε περίπτωση που υφίσταται 
πλεονέκτημα γνώσης, δεν ήταν δυνατό να καταδειχθεί πλήρως η επίτευξη του στόχου της 
βέλτιστης αναλογίας τιμής-ποιότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να 
πραγματοποιηθεί καλύτερη εκτίμηση της τιμής στην αγορά, η Κοινή Επιχείρηση ενθαρρύνεται να 
εκπονεί προκαταρκτική έρευνα αγοράς σχετικά με την τιμή και να προχωρά σε διαβούλευση με 
άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά υδρογόνου. 

2020 

Η Κοινή Επιχείρηση κάλυψε τη σχετική με τη «διαχείριση της γνώσης της υπηρεσίας» θέση με 
προσωρινά απασχολούμενους για περίοδο περίπου 2,5 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σύμβαση-
πλαίσιο της Επιτροπής για προσωρινές υπηρεσίες, η χρήση προσωρινά απασχολούμενων 
περιορίζεται σε εργασίες γραφείου έκτακτης ή προσωρινής φύσεως, που προκύπτουν από την 
έκτακτη αύξηση του φόρτου εργασίας ή/και αποσκοπούν στην εκτέλεση έκτακτης 
δραστηριότητας, ή αποσκοπεί στην πλήρωση κενής θέσης όσο εκκρεμεί η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου. Η πρακτική της Κοινής Επιχείρησης αντιβαίνει στην εν λόγω αρχή και δημιουργεί 

Ολοκληρώθηκε 

                                                           
84 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (αναδιατύπωση) σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EL
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

στην πραγματικότητα θέση μόνιμου υπαλλήλου πέραν των προβλεπόμενων στους πίνακες 
προσωπικού. 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.5.11 Οι κοινές επιχειρήσεις ζήτησαν από κοινού διευκρινίσεις και καθοδήγηση από την 
Επιτροπή σχετικά με τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είμαστε ανοικτοί 
και πρόθυμοι να επιλύσουμε το ζήτημα σύμφωνα με την καθοδήγηση που λάβαμε από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής.   

3.5.12 Για την καταβολή του μέρους των εργοδοτικών εισφορών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, 
η ΚΕ «Καθαρό υδρογόνο» θα ακολουθήσει τις οδηγίες των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ωστόσο, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοινές επιχειρήσεις έχουν ήδη καταρτίσει τον πολυετή 
προϋπολογισμό τους με βάση τα συνολικά έσοδα που προορίζονται για διοικητικές δαπάνες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενιαία βασική πράξη. Δεδομένου ότι το ανώτατο όριο των 
εσόδων αυτών έχει καθοριστεί στην ενιαία βασική πράξη και η υπέρβασή του δεν είναι δυνατή, 
η τελική απόφαση σχετικά με το ποσό που θα προβλεφθεί σε σχέση με την εισφορά στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα της 
Κοινής Επιχείρησης να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές της καθώς και στις 
σχετικές δαπάνες. 
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3.6. Κοινή Επιχείρηση «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» (KDT) 

Εισαγωγή 

3.6.1. Η Κοινή Επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (ECSEL), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Μάιο του 2014 στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», για το διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 202485. 
Αντικατέστησε και διαδέχθηκε τις Κοινές Επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS, οι οποίες έπαυσαν 
να λειτουργούν στις 26 Ιουνίου 2014. Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την 
ενιαία βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές 
τεχνολογίες» (Key Digital Technologies, KDT), προς αντικατάσταση της Κοινής Επιχείρησης 
«Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία», στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 203186. 

3.6.2. Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» αποτελεί σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με 
σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών 
συστατικών στοιχείων και συστημάτων. Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από 
την Επιτροπή, τα συμμετέχοντα κράτη, καθώς και τρεις ενώσεις του κλάδου, η ευρωπαϊκή 
ένωση για την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων (EPoSS), η ένωση ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων νανοηλεκτρονικής (AENEAS) και η ένωση του κλάδου Inside, οι οποίες 
εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη στους τομείς της μικρο-/νανοηλεκτρονικής, των έξυπνων 
ολοκληρωμένων συστημάτων και των ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών συστημάτων. 

                                                           
85 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της 

κοινής επιχείρησης ECSEL. 

86 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/what-we-do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0561&qid=1651596230713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596264872&from=EN
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3.6.3. Στον πίνακα 3.6.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.6.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.6.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.6.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 155,8 137,4

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

212,4 209,0

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 199,3 215,8

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

214,0 218,3

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 29 29
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.6.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες», οι 
οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις87 και τις εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού88 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.6.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Βασικές 
ψηφιακές τεχνολογίες» 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. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                           
87 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. 

88 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 

3.6.8. 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 

3.6.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.6.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της89. Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (όπως και η Κοινή Επιχείρηση 

                                                           
89 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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ECSEL, την οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω δαπάνες στους προϋπολογισμούς 
της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.6.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα μη προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ έσοδα που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών90 και οι εισφορές 
σε χρήμα των συμμετεχόντων κρατών, που δεν διοχετεύονται μέσω του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και θεωρούνται και αυτές έσοδα μη προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για την 
Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες», το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο είναι 50,1 % 
και αντιστοιχεί σε περίπου 243 904 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών στοιχείων 
του 2021). Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών 
εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης91. Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη92 διευκρινίζει ότι τα 
διοικητικά έξοδα πρέπει να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των 
άλλων μελών και, σύμφωνα με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης πρέπει 
να ανέρχονται σε περίπου 243 417 ευρώ ετησίως (βάσει των αριθμητικών στοιχείων 
του 2021). Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο 
διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής 
Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

90 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

91 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

92 Άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7ου ΠΠ 

3.6.13. Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» διαδέχθηκε τις Κοινές 
Επιχειρήσεις ENIAC και ARTEMIS στις 26 Ιουνίου 2014 και συνέχισε την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. 

3.6.14. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε προβεί στο χρηματοοικονομικό 
κλείσιμο όλων των εν εξελίξει έργων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Βάσει του συνολικού κόστους 
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συμβάσεων που υπεγράφησαν υπό το 7ο ΠΠ και των 
πληρωμών που πραγματοποίησε η Κοινή Επιχείρηση (καθώς και οι Κοινές Επιχειρήσεις ENIAC, 
ARTEMIS και ECSEL, τις οποίες αυτή αντικατέστησε) για τη συγχρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων αυτών, εκτιμάται ότι οι τελικές εισφορές των μελών ανέρχονται σε 
564,3 εκατομμύρια ευρώ για την ΕΕ και σε 812,5 εκατομμύρια ευρώ για τα συμμετέχοντα 
κράτη, ενώ οι εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 
2 202,4 εκατομμύρια ευρώ. 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.6.15. Στον πίνακα 3.6.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.6.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.6.16. Προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως τα επιτεύγματα της Κοινής 
Επιχείρησης, είναι απαραίτητο να λάβουμε επίσης υπόψη το τρέχον επίπεδο των 
λειτουργικών υποχρεώσεων των μελών της. Στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση είχε 
δεσμεύσει εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 1 170 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη εισφορά της 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ CNECT) 1 185,0 ά.α. 1 185,0 1 058,1 ά.α. ά.α. ά.α. 1 058,1
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

1 657,5 ά.α. 1 657,5 22,2 300,6 968,2 ά.α. 1 291,0

Συμμετέχοντα 
κράτη (2)

1 170,0 ά.α. 1 170,0 450,2 ά.α. ά.α. ά.α. 450,2

Σύνολο 4 012,5 ά.α. 4 012,5 1 530,5 300,6 968,2 ά.α. 2 799,3

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.
(2) Τα συμμετέχοντα κράτη καταβάλλουν τις εισφορές τους απευθείας στους δικαιούχους.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». Από το ποσό αυτό, περίπου 190,3 εκατομμύρια ευρώ (ή το 16,6 %) πρόκειται 
να καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. 

3.6.17. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής 
Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» ήταν 85 %. Το 2021, οι 
επιχειρησιακές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεών της ήταν σχεδόν μηδενικές, δεδομένου 
ότι η Κοινή Επιχείρηση είχε περατώσει την τελευταία διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στα τέλη του 2020. 

3.6.18. Στο τέλος του 2021, οι πιθανές τελικές εισφορές σε είδος των μελών από τον 
ιδιωτικό τομέα για επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» 
εκτιμούνταν σε 1 594,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η Κοινή Επιχείρηση 
μπορεί να υπολογίσει και να επικυρώσει το πραγματικό ποσό των εισφορών σε είδος των 
μελών από τον ιδιωτικό τομέα μόνον εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι πληρωμές από την 
Κοινή Επιχείρηση και τα συμμετέχοντα κράτη και έχουν υποβληθεί όλα τα πιστοποιητικά 
ολοκλήρωσης του έργου και τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό και 
δεδομένου ότι στο τέλος του 2021 είχε ολοκληρωθεί περιορισμένος μόνο αριθμός έργων του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», οι επικυρωμένες εισφορές σε είδος των μελών του κλάδου 
ανέρχονταν σε 300,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2021, οι σωρευτικές εκτιμώμενες (μη 
εισέτι επικυρωμένες) εισφορές σε είδος των μελών από τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονταν σε 
968,2 εκατομμύρια ευρώ, βάσει της εγκεκριμένης από το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής 
Επιχείρησης μεθοδολογίας «pro-rata temporis» (κατά χρονική αναλογία). 

3.6.19. Στο τέλος του 2021, τα συμμετέχοντα κράτη υπέγραψαν στο πλαίσιο 
συμβάσεων αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 1 106,2 εκατομμυρίων ευρώ93 και δήλωσαν 
συνολικά οικονομικές εισφορές ύψους 450,2 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες κατέβαλαν 
απευθείας στους εθνικούς δικαιούχους των υποστηριζόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» έργων. Η απόκλιση μεταξύ της οικονομικής εισφοράς των συμμετεχόντων 
κρατών και της αντίστοιχης της ΕΕ, ύψους 1 058,1 εκατομμυρίων ευρώ, στο τέλος του 2021 
οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων κρατών αναγνωρίζει και 
δηλώνει τα έξοδά της στην Κοινή Επιχείρηση μόλις ολοκληρωθεί το εκάστοτε υποστηριζόμενο 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» έργο. 

                                                           
93 Η εκτίμηση του ποσού αυτού βασίζεται στις αποφάσεις χρηματοδότησης του συμβουλίου 

δημόσιων αρχών της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
της περιόδου 2014-2020. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.6.20. Οι διοικητικές συμφωνίες τις οποίες είχαν συνάψει οι Κοινές Επιχειρήσεις 
ARTEMIS και ENIAC με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) συνέχισαν να ισχύουν μετά τη 
συγχώνευση των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων για τη δημιουργία της Κοινής Επιχείρησης 
«Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία». Βάσει των 
συμφωνιών αυτών, η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων των Κοινών Επιχειρήσεων ARTEMIS 
και ENIAC στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις ΕΑΧ όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων 
εξόδων για τα έργα94. Λόγω σημαντικών διαφορών στις μεθόδους και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν οι ΕΑΧ, η Κοινή Επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για 
την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» δεν ήταν σε θέση να υπολογίζει ένα ενιαίο, αξιόπιστο και 
σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ή υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές στο 
πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Καθότι οι συνολικές πληρωμές της Κοινής Επιχείρησης το 2021 για το 
κλείσιμο των υπόλοιπων έργων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ ανήλθαν μόλις σε 
0,6 εκατομμύρια ευρώ, ή στο 0,4 % των συνολικών επιχειρησιακών πληρωμών, αυτές δεν 
ενείχαν κίνδυνο εμφάνισης ουσιώδους σφάλματος το έτος αυτό. 

3.6.21. Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η 
Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής διενεργεί τους κατασταλτικούς ελέγχους. 
Βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών στα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση 
ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 2,2 % και 
υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,2 %95. 

3.6.22. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου96. Σε δύο περιπτώσεις εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε σφάλματα 
οφειλόμενα σε δήλωση εξόδων προσωπικού καθ’ υπέρβαση των πραγματικών. 

                                                           
94 Σύμφωνα με τη στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων των Κοινών Επιχειρήσεων ARTEMIS 

και ENIAC, η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να αξιολογεί τουλάχιστον άπαξ ετησίως αν τα 
πληροφοριακά στοιχεία που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη τής παρέχουν επαρκή 
διασφάλιση όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εκτελούμενων πράξεων. 

95 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» 
για το 2021, κεφάλαιο 8.2.3. 

96 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-06/ECSEL%20Annual%20Report%202021%20final.pdf
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Το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης των οικονομικών εισφορών των 
συμμετεχόντων κρατών 

3.6.23. Σύμφωνα με τον κανονισμό-πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
την ενιαία βασική πράξη, η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να εισαγάγει μια νέα διαδικασία 
κεντρικής διαχείρισης των οικονομικών εισφορών των συμμετεχόντων σε αυτήν κρατών, το 
σύστημα κεντρικής διαχείρισης οικονομικών εισφορών (CMFC). 

3.6.24. Βάσει του εν λόγω προβλεπόμενου συστήματος, κάθε συμμετέχον κράτος έχει 
την επιλογή να καταβάλει στην Κοινή Επιχείρηση την οικονομική εισφορά του σε επίπεδο 
έργου για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά του. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, κάθε συμμετέχον κράτος έχει επίσης δικαίωμα αρνησικυρίας επί κάθε 
ζητήματος που αφορά τη διάθεση των εθνικών του οικονομικών εισφορών στην Κοινή 
Επιχείρηση για αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά του, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Αυτό παρέχει στα 
συμμετέχοντα κράτη τη δυνατότητα να αποφασίζουν, βάσει εθνικών στρατηγικών 
προτεραιοτήτων, κατά πόσον θα στηρίξουν ή όχι έναν εθνικό δικαιούχο στο πλαίσιο 
επιλεγμένου και εγκεκριμένου έργου έρευνας και καινοτομίας. 

3.6.25. Από την άλλη πλευρά, η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να εκτελεί τις πληρωμές 
συγχρηματοδότησης για όλα τα συμμετέχοντα κράτη που επιλέγουν να της αναθέσουν τη 
διάθεση των οικονομικών εισφορών τους. Θα πρέπει να διαχειρίζεται δύο εναλλακτικές 
διαδικασίες προς στήριξη της εκτέλεσης των διοικητικών συμφωνιών που συνάπτονται με τα 
συμμετέχοντα κράτη και να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους. Κάθε εθνική αρχή 
χρηματοδότησης συμμετέχοντος κράτους οφείλει να συνάπτει διοικητική συμφωνία με την 
Κοινή Επιχείρηση με σκοπό είτε την ανάθεση στην Κοινή Επιχείρηση της καταβολής των 
εθνικών εισφορών είτε τον συντονισμό των εθνικών συμφωνιών μεταφοράς κεφαλαίων για 
την πληρωμή των δικαιούχων και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις καταβληθείσες 
εισφορές. 

3.6.26. Επισημαίνουμε ότι οι ανάγκες της Κοινής Επιχείρησης για πρόσθετους πόρους 
που προκύπτουν από την υλοποίηση του προβλεπόμενου συστήματος κεντρικής διαχείρισης 
οικονομικών εισφορών δεν αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή ούτε συμπεριλήφθηκαν στις 
αρχικές εκτιμήσεις της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Αυτή η έλλειψη 
προγραμματισμού κατά την εισαγωγή του συστήματος κεντρικής διαχείρισης οικονομικών 
εισφορών, σε συνδυασμό με την κατάσταση του προσωπικού και την απουσία εργαλείων ΤΠ 
και υποστήριξης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των προγραμμάτων 
της Κοινής Επιχείρησης και στην επίτευξη των τιμών-στόχου όσον αφορά τις εισφορές των 
λοιπών μελών. Σε περίπτωση που η κεντρική διαχείριση των οικονομικών εισφορών δεν 
πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, θα απαιτείται εντατική χρήση ανθρώπινων 
πόρων για τον σκοπό αυτό. 
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Παρατήρηση επί άλλων θεμάτων 

H κατάσταση της Κοινής Επιχείρησης όσον αφορά τους ανθρώπινους 
πόρους 

3.6.27. Βάσει της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση της ενιαίας βασικής 
πράξης97, η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» θα μετασχηματιστεί 
μελλοντικά στην Κοινή Επιχείρηση για τα μικροκυκλώματα, της οποίας οι νέες αρμοδιότητες 
θα αφορούν την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» στο 
πλαίσιο του νέου ΠΔΠ 2021-2027. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινή Επιχείρηση θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη καινοτόμων και επόμενης γενιάς τεχνολογιών ημιαγωγών που θα ενισχύσουν τις 
προηγμένες ικανότητες παραγωγής μικροκυκλωμάτων στην ΕΕ. Σύμφωνα με την πρόταση 
αυτή, η Κοινή Επιχείρηση θα υλοποιήσει έργα αξίας περίπου 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ 
υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027 και θα προσλάβει 19 επιπλέον υπαλλήλους, προκειμένου να 
διαθέτει 50 άτομα σε μόνιμο και λοιπό προσωπικό έως το 2025, όπως έχει προβλεφθεί. 
Καθώς η Κοινή Επιχείρηση διέθετε μόλις 29 υπαλλήλους (13 έκτακτους και 
16 συμβασιούχους) στα τέλη του 2021, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές 
προκλήσεις σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων αναφορικά με τη διαχείριση των εν λόγω νέων 
προσλήψεων, πέραν των νέων διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών που θα πρέπει να 
καθιερωθούν. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.6.28. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

                                                           
97 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση για τα 
μικροκυκλώματα, COM(2022) 47 final της 8.2.2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047&from=EN
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Οι προσωρινοί ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το 2020 και η έκθεσή της σχετικά 
με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση για το ίδιο έτος δεν 
περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις που αφορούν: 
— τις οικονομικές εισφορές από συμμετέχοντα κράτη στα έργα των Κοινών Επιχειρήσεων 

ARTEMIS και ENIAC που υπάγονται στο 7ο ΠΠ, και 
— τις εισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα των 

Κοινών Επιχειρήσεων ARTEMIS και ENIAC στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.6.11 και 3.6.12  
Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» είναι πρόθυμη να επιλύσει το πρόβλημα 
συμμορφούμενη προς όλους τους συναφείς κανονισμούς και συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής.  Κατόπιν κοινού αιτήματος όλων των Κοινών Επιχειρήσεων προς τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούνιο του 2022 κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον υπολογισμό των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών εισφορών από τις Κοινές 
Επιχειρήσεις. Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» ήδη εξετάζει την πρόταση 
της Επιτροπής και τη μέθοδο υπολογισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και 
διεξάγει συζητήσεις με τα μέλη της σχετικά με τις εισφορές των συμμετεχόντων κρατών, 
καθώς οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους και όχι στην Κοινή 
Επιχείρηση και δεν συνδέονται με τις διοικητικές δαπάνες. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει 
να ενημερωθεί εν ευθέτω χρόνω. 
 
3.6.26  
Η Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» δεν διαθέτει επιπλέον ανθρώπινους 
πόρους για τη διαχείριση του συστήματος CFM (το νέο πολύπλοκο καθήκον), τονίζει δε 
συνεχώς τον κίνδυνο που απορρέει από την έλλειψη πόρων σε σχέση με την ετήσια εκτίμηση 
κινδύνου. Η Κοινή Επιχείρηση υπέβαλε αίτημα για την αύξηση των πόρων.  Η Κοινή 
Επιχείρηση εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του 
συστήματος CFM και διενεργεί εκτίμηση σχετικά με την κατανομή των απαιτούμενων πόρων.  
Η εφαρμογή του συστήματος CFM μπορεί να ξεκινήσει το νωρίτερο με την πρόσκληση για τα 
έργα του 2023. 

3.6.27  
Η Κοινή Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η πρόσληψη 19 επιπλέον υπαλλήλων έως το 2025 
αποτελεί μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί παράλληλα με τις νέες διοικητικές και 
επιχειρησιακές διαδικασίες που θα πρέπει να θεσπιστούν. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί 
το χρονοδιάγραμμα, καθώς έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στη διαδικασία και η έγκριση της 
πράξης για τα μικροκυκλώματα προγραμματίζεται πλέον για το δεύτερο εξάμηνο του 2023. 
Υπό το πρίσμα του χρονοδιαγράμματος αυτού, οι πρώτες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν 
μόλις στα τέλη του 2023. 
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3.7. Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη 
που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία» (CBE) 

Εισαγωγή 

3.7.1. Η Κοινή Επιχείρηση «Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων» (BBI), με έδρα στις Βρυξέλλες, 
συστάθηκε τον Μάιο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», για το 
διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 202498. Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την 
ενιαία βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που 
βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (Circular Bio-based Europe, CBE), προς αντικατάσταση 
της Κοινής Επιχείρησης «Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων», στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 203199. 

3.7.2. Η Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 
αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο των βιομηχανιών 
βιοπροϊόντων. Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και 
βιομηχανικοί εταίροι, εκπροσωπούμενοι από την κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων 
(Bio-based Industries Consortium, BIC). 

3.7.3. Στον πίνακα 3.7.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

                                                           
98 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της 

Κοινής Επιχείρησης «Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων». 

99 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://www.bbi.europa.eu/
https://www.bbi.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596486328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596518219&from=EN
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Πίνακας 3.7.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.7.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.7.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 127,1 191,2

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

4,6 72,2

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 174,8 196,6

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

5,3 111,7

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 22 23
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.7.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην 
κυκλική βιοοικονομία», οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις100 
και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού101 για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.7.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Μια Ευρώπη 
που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» 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. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα. 

                                                           
100 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. 

101 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 

3.7.8. 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 

3.7.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.7.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της102. Η Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (CBE) 

                                                           
102 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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(όπως και η Κοινή Επιχείρηση BBI, την οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει 
τέτοιες εισφορές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω δαπάνες στους 
προϋπολογισμούς της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές 
πληρωμές. 

3.7.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών103. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία», το ποσοστιαίο αυτό 
μερίδιο είναι 2,3 % και αντιστοιχεί σε περίπου 8 085 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών 
στοιχείων του 2021). Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των 
εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης104. Ωστόσο, η ενιαία βασική 
πράξη105 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά έξοδα πρέπει να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια 
βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών και, σύμφωνα με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της 
Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται σε 175 756 ευρώ περίπου ετησίως (βάσει των 
αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων 
ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών 
εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

103 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

104 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

105 Άρθρο 12 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου και 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0560&qid=1651596601479&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.7.13. Στον πίνακα 3.7.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.7.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.7.14. Όσον αφορά τις λειτουργικές υποχρεώσεις της Κοινής Επιχείρησης στα τέλη 
του 2021, αυτή είχε δεσμεύσει σχεδόν εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 815,8 εκατομμυρίων ευρώ 
από τη μέγιστη εισφορά της ΕΕ για συμφωνίες επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων 2020». Από το ποσό αυτό, περίπου 159,6 εκατομμύρια ευρώ (ή 
το 19,6 %) πρόκειται να καταβληθούν εντός των προσεχών ετών. Από την άλλη πλευρά, τα 
μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν αναλάβει τη νομική δέσμευση να παράσχουν εισφορές σε 
είδος και οικονομικές εισφορές ύψους 266,5 εκατομμυρίων ευρώ, ή το 56 % της ενδεικτικής 
τιμής-στόχου των 475,3 εκατομμυρίων ευρώ που ορίζεται στα εγκεκριμένα ετήσια 
προγράμματα εργασίας της Κοινής Επιχείρησης. Δεδομένου ότι όλες οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» είχαν ολοκληρωθεί στα 
τέλη του 2020, η Κοινή Επιχείρηση δεν θα επιτύχει την ενδεικτική τιμή-στόχο σχετικά με τις 
εισφορές των μελών της από τον ιδιωτικό τομέα έως το τέλος της περιόδου 
προγραμματισμού. 

3.7.15. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού πληρωμών της Κοινής 
Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» ήταν 71 %. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην αναστολή ή/και στην παράταση πρόσφατων έργων στο πλαίσιο του 
«Ορίζων 2020», ως απόρροια της πανδημίας COVID-19, καθώς και στον απροσδόκητο 
τερματισμό ενός έργου μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» μετά την πτώχευση 
του βασικού δικαιούχου το 2021. Η Κοινή Επιχείρηση δεν διέθετε επιχειρησιακές πιστώσεις 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ (1)
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (2)
Μειώσεις Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ RTD) 975,0 ά.α. -140,0 835,0 728,2 ά.α. ά.α. ά.α. 728,2
Μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα (εισφορές σε 
είδος και σε χρήμα για 
τα διοικητικά έξοδα)

462,1 2 225,4 ά.α. 2 687,5 14,6 52,2 79,9 1 646,5 1 793,2

Μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα (εισφορές σε 
χρήμα για τα 
επιχειρησιακά έξοδα)

182,5 ά.α. -140,0 42,5 3,3 ά.α. ά.α. ά.α. 3,3

Σύνολο 1 619,6 2 225,4 -280,0 3 565,0 746,0 52,2 79,9 1 646,5 2 524,6

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού και νομικών αποφάσεων)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)

(2) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ. Η ελάχιστη τιμή-στόχος των 1 755 εκατομμυρίων ευρώ αυξήθηκε 
στα 2 225,4 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα να επιτύχουν τη συνολική ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά ύψους 2 730 εκατομμυρίων ευρώ.

(1) Τιμές-στόχος των ΕΕΕΔ και των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της ΚΕ.
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ανάληψης υποχρεώσεων το 2021, δεδομένου ότι είχε περατώσει την τελευταία διαδικασία 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα τέλη του 2020. 

3.7.16. Στα τέλη του 2021, οι συνολικές εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που ανέφεραν τα μέλη του κλάδου ανέρχονταν σε 
1 646,5 εκατομμύρια ευρώ, ή στο 74 % της τιμής-στόχου των 2 225,4 εκατομμυρίων ευρώ. 
Εντούτοις, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης ποσού ύψους 
715,6 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι του 43 % του αναφερθέντος ποσού. Προκειμένου να 
διασφαλίσει την επίτευξη της τιμής-στόχου έως το τέλος του προγράμματος, το διοικητικό 
συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2022 πρόσθετες επενδύσεις 
των μελών του κλάδου, ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ, σε δραστηριότητες που θα 
υλοποιηθούν το 2022 και συνδέονται στενά με τους στρατηγικούς στόχους της. Είναι πιθανό η 
δέσμευση που ανέλαβαν τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα να μετριάσουν τον κίνδυνο μη 
επίτευξης της τιμής-στόχου όσον αφορά τις εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες έως το τέλος του προγράμματος «Ορίζων 2020».  

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.7.17. Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
υπεύθυνη για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της 
ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων του κατασταλτικού ελέγχου 
έως τα τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό 
σφάλματος 1,9 % και υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,2 % για τα έργα του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» (εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)106. 

3.7.18. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου107. Σε μία περίπτωση εντοπίσαμε και ποσοτικοποιήσαμε σφάλμα που 
αφορούσε τη δήλωση άμεσων εξόδων προσωπικού για άτομο το οποίο δεν απασχολούνταν 
από τον δικαιούχο ούτε είχε συνάψει απευθείας σύμβαση για απασχόληση επί του έργου. 

                                                           
106 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην 

κυκλική βιοοικονομία» για το 2021, κεφάλαιο 4.3. 

107 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
https://www.cbe.europa.eu/reference-documents
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Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.7.19. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη.
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2019 

Το συνολικό ποσό των εισφορών σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες 
ύψους 916 εκατομμυρίων ευρώ στα τέλη του 2019 περιλάμβανε εισφορές σε είδος ύψους 
περίπου 216 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν αναφερθεί για το 2019, αλλά για τις οποίες η διαδικασία 
πιστοποίησης δεν είχε ολοκληρωθεί εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, τα μέλη του κλάδου οφείλουν να 
συνεισφέρουν σε χρήμα στα επιχειρησιακά έξοδά της με ποσό ύψους 
τουλάχιστον 182,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επειδή τα μέλη του κλάδου δεν προέβησαν σε πρόσθετες 
εισφορές σε χρήμα στα επιχειρησιακά έξοδα της Κοινής Επιχείρησης το 2020, το ύψος των εισφορών 
παρέμεινε στο ίδιο χαμηλό επίπεδο με αυτό στο τέλος του 2019, ήτοι 3,25 εκατομμύρια ευρώ. Το 
γεγονός αυτό υποδείκνυε, αφενός, τα σημαντικά προσκόμματα που συναντά η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τη συγκέντρωση αυτού του είδους των εισφορών και, αφετέρου, ότι η ελάχιστη τιμή-στόχος 
δεν θα επιτευχθεί έως το τέλος του προγράμματος «Ορίζων 2020». Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή 
(ΓΔ RTD) μείωσε τις εισφορές της σε χρήμα προς την Κοινή Επιχείρηση κατά 140 εκατομμύρια ευρώ. Η 
σημαντική αυτή μείωση στις εισφορές των μελών θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του θεματολογίου 
της Κοινής Επιχείρησης για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020». 

ά.α. 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Έως το τέλος του 2020, οι συνολικές εισφορές σε είδος των μελών του κλάδου για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες κάλυψαν μόλις το 53 % του ελάχιστου ποσού ύψους 1 755 εκατομμυρίων ευρώ, που 
θεσπίστηκε με τον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης. Επιπλέον, στο τέλος του 2020,τα μέλη 
του κλάδου δήλωσαν εισφορές σε είδος αξίας 95,7 εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες από τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 433 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν αναληφθεί 
μετά τη δρομολόγηση όλων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020». Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει τον μεγάλο κίνδυνο η Κοινή Επιχείρηση να μην 
επιτύχει, έως το τέλος του προγράμματος «Ορίζων 2020», την επιδιωκόμενη τιμή-στόχο σχετικά με τις 
εισφορές σε είδος των μελών του κλάδου, η οποία προσδιορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό της και 
στα εγκεκριμένα ετήσια προγράμματα εργασίας της. 

Εν εξελίξει 

2020 

Ο σχεδιασμός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Κοινής Επιχείρησης για το 2020 δεν 
εξασφάλισε την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των τεσσάρων στρατηγικών θεμάτων επίδειξης σύμφωνα 
με το θεματολόγιο έρευνας της Κοινής Επιχείρησης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας. Οι 
επιλέξιμες προτάσεις που συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία για ένα από τα θέματα επίδειξης 
χρειάστηκε να απορριφθούν προς όφελος άλλου θέματος επίδειξης για το οποίο εγκρίθηκαν αρκετές 
προτάσεις συγχρηματοδότησης. 

ά.α. 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.7.11 και 3.7.12  

Η ΚΕ CBE είναι ανοικτή και πρόθυμη να επιλύσει το ζήτημα σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι κοινές επιχειρήσεις ζήτησαν από κοινού διευκρινίσεις και 
καθοδήγηση από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαπίστωση του ΕΕΣ. 

3.7.14  

Το χαμηλότερο επίπεδο ανειλημμένων εισφορών σε είδος για επιχειρησιακές 
δραστηριότητες (IKOP) που προέκυψε στις συμφωνίες επιχορήγησης σε σύγκριση με τα 
προβλεπόμενα επίπεδα που έχουν καθοριστεί στα ετήσια προγράμματα εργασίας 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ΚΕ CBE μπορεί να υλοποιήσει μόνο ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, την 
αύξηση της συγχρηματοδότησης δικαιούχων που δεν συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), η οποία δημιουργήθηκε από μέλη της ΚΕ CBE του 
ιδιωτικού τομέα. Δεδομένου ότι οι επιτυχόντες δικαιούχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), η ΚΕ CBE δεν 
μπορούσε να λάβει υπόψη τις εισφορές τους για την επίτευξη του στόχου της ΚΕ σε ό,τι 
αφορά τις εισφορές σε είδος. 
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3.8. Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» (EU-Rail) 

Εισαγωγή 

3.8.1. Η Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (S2R), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Ιούνιο 
του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», για το διάστημα έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2024108. Τον Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την ενιαία 
βασική πράξη με την οποία συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-
Rail), προς αντικατάσταση της Κοινής Επιχείρησης Shift2Rail, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031109. 

3.8.2. Η Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-Rail) είναι σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την έρευνα και την καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα. 
Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι από τον 
σιδηροδρομικό κλάδο (βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων κατασκευαστών 
σιδηροδρομικού εξοπλισμού, σιδηροδρομικών εταιρειών, διαχειριστών υποδομών και 
ερευνητικών κέντρων). 

3.8.3. Στον πίνακα 3.8.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

                                                           
108 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη σύσταση 

της Κοινής Επιχείρησης Shift2Rail. 

109 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». 

https://shift2rail.org/
https://shift2rail.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596660513&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651596689865&from=EN
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Πίνακας 3.8.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.8.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.8.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 42,7 72,5

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

1,2 77,9

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 68,4 75,8

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

13,6 84,1

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 19 24
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.8.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις110 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού111 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.8.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 
σιδηρόδρομοι» 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. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                           
110 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. 

111 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 

3.8.8. 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 

3.8.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.8.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της112. Η Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU-Rail) (όπως και η Κοινή 

                                                           
112 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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Επιχείρηση S2R, την οποία αυτή αντικατέστησε) δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω δαπάνες στους προϋπολογισμούς 
της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.8.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών113. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο είναι 3,8 % και 
αντιστοιχεί σε περίπου 10 445 ευρώ ανά έτος (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). 
Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που 
πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, 
η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης114. Ωστόσο, η ενιαία βασική πράξη115 διευκρινίζει ότι τα διοικητικά 
έξοδα πρέπει να επιμερίζονται ισόποσα σε ετήσια βάση μεταξύ της ΕΕ και των άλλων μελών 
και, σύμφωνα με αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να ανέρχονται 
σε περίπου 137 435 ευρώ ετησίως (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη 
αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε 
σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον 
συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

113 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

114 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

115 Άρθρο 15 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2014 του Συμβουλίου και 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0642&qid=1651596781926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2085&qid=1651595762575&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

3.8.13. Στον πίνακα 3.8.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην Κοινή 
Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ως είχαν στα τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.8.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.8.14. Τον Απρίλιο του 2021, η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε την τελευταία ανοικτή 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», κατόπιν της 
τελικής τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασιών της για το 2021, με σκοπό την 
ολοκλήρωση του προγράμματος καινοτομίας της Κοινής Επιχείρησης που αφορά τις 
«τεχνολογίες για βιώσιμες και ελκυστικές ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές». Με την 
πρόσκληση αυτή, στα τέλη του 2021 η Κοινή Επιχείρηση είχε δεσμεύσει σχεδόν εξ ολοκλήρου 
ποσό ύψους 385,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη μέγιστη εισφορά της ΕΕ για συμφωνίες 
επιχορηγήσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Από το 
ποσό αυτό, περίπου 96,4 εκατομμύρια ευρώ (ή το 25 %) πρόκειται να καταβληθούν εντός των 
προσεχών ετών. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν αναλάβει τη 
νομική δέσμευση να παράσχουν εισφορές σε είδος ύψους 572,6 εκατομμυρίων ευρώ. 

3.8.15. Το ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανάληψης 
υποχρεώσεων της Κοινής Επιχείρησης για το 2021 για έργα στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» 
ανήλθε σε 100 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον διαθέσιμο επιχειρησιακό 
προϋπολογισμό πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών πιστώσεων που δεν 
είχαν χρησιμοποιηθεί και ανακατανεμήθηκαν, μειώθηκε στο 61 % (έναντι 76 % το 2020). Η 
κατάσταση αυτή οφειλόταν κυρίως στην κακή ποιότητα των τεχνικών εκθέσεων των 
δικαιούχων ή/και στην ανάγκη οι δικαιούχοι να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων των έργων. Οι περισσότερες πληρωμές της 
Κοινής Επιχείρησης αφορούσαν κατ’ αποκοπήν ποσά που καταβλήθηκαν για δέσμες εργασιών 
στο πλαίσιο των έργων, οι οποίες υλοποιήθηκαν ορθά από πολλαπλούς δικαιούχους. 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ
Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (1)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ Move) 398,0 0,0 398,0 339,2 0,0 0,0 0,0 339,2
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

350,0 120,0 470,0 10,5 179,1 96,4 208,8 494,8

Σύνολο 748,0 120,0 868,0 349,7 179,1 96,4 208,8 834,0

(1) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)
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Συνεπώς, η καθυστέρηση που αφορά μεμονωμένο δικαιούχο επηρεάζει την πληρωμή 
ολόκληρου του κατ’ αποκοπήν ποσού στο πλαίσιο συγκεκριμένης δέσμης εργασιών. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.8.16. Όσον αφορά τις πληρωμές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
υπεύθυνη για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου είναι η Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της 
ΓΔ RTD της Επιτροπής. Βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων του κατασταλτικού ελέγχου στα 
τέλη του 2021, η Κοινή Επιχείρηση ανέφερε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος 2,3 % και 
υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος 1,6 % για τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
(εκκαθαρίσεις και τελικές πληρωμές)116. 

3.8.17. Για την αξιολόγηση των δικλίδων που εφαρμόζει η Κοινή Επιχείρηση όσον 
αφορά τις επιχειρησιακές πληρωμές, επιλέξαμε και ελέγξαμε τυχαίο δείγμα πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος του 
κατασταλτικού ελέγχου117. Δεν εντοπίσαμε σφάλματα ή αδυναμίες των δικλίδων στο δείγμα 
των δικαιούχων της Κοινής Επιχείρησης. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.8.18. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

 

                                                           
116 Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί 

σιδηρόδρομοι» για το 2021, κεφάλαιο 4.3. 

117 Όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών επιχορηγήσεων που υποβλήθηκαν σε ελεγκτική 
δοκιμασία σε επίπεδο δικαιούχων, το όριο αναφοράς ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων 
ανέρχεται στο 1 % των ελεγχθέντων εξόδων. 

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_05-2022_Annex_AAR-2021_Ares-signed.pdf
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 07/2018 του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των 
κανόνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και που 
εφαρμόζονται στα όργανα της Κοινής Επιχείρησης, πρέπει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο της 
Κοινής Επιχείρησης επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της. Ωστόσο, καθότι ήταν λίγα τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου που υπέβαλαν δεόντως τις πληροφορίες, καμία από τις δηλώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων και μόνο τα μισά από τα βιογραφικά σημειώματα μπόρεσαν να 
δημοσιευθούν έως το τέλος του 2020. 

Ολοκληρώθηκε 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.8.12  

Η EU-Rail συμφωνεί να καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς 
σύμφωνα με τον υπολογισμό που θα υποβληθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, μόλις 
επαληθευθούν οι νομικές πτυχές και εκδοθούν τα τιμολόγια από το Γραφείο Διαχείρισης και 
Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO). Παρόλο που δεν έχουμε εντολή να 
αποδεχτούμε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της προσέγγισης εκτίμησης των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και των διατάξεων της ενιαίας βασικής πράξης στις οποίες γίνεται αναφορά, η EU-
Rail είναι ανοικτή και πρόθυμη να επιλύσει το ζήτημα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. 

Το άρθρο 28 της ενιαίας βασικής πράξης ορίζει ότι οι λειτουργικές δαπάνες της κοινής 
επιχείρησης καλύπτονται μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών της ΕΕ και των ιδιωτικών μελών. 
Κατά την άποψη της κοινής επιχείρησης αυτό αντίκειται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος λαμβάνει ως βάση για τον υπολογισμό των 
εργοδοτικών εισφορών των οργάνων (οργανισμών) της ΕΕ στο συνταξιοδοτικό καθεστώς της ΕΕ 
τα έσοδα. 

3.8.15  

Το 2021, η κοινή επιχείρηση πραγματοποίησε περισσότερες από 70 πληρωμές που αφορούσαν 
επιχειρησιακές προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού 
ύψους 39,3 εκατ. ευρώ. Η κοινή επιχείρηση τόνισε στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) τη σημασία 
της ποιότητας των εκθέσεων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους καθώς και την ανάγκη 
συμμόρφωσης των δικαιούχων και/ή των αναδόχων με τις προθεσμίες. Τον Νοέμβριο του 2021, 
η κοινή επιχείρηση ενημέρωσε το ΔΣ ότι, λόγω της καθυστερημένης υποβολής των αιτήσεων 
πληρωμής και των σχετικών δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, οι πιστώσεις πληρωμών 
ύψους περίπου 17,5 εκατ. EUR θα παραμείνουν αχρησιμοποίητες στο τέλος του οικονομικού 
έτους. Τέλος, η κοινή επιχείρηση χρειάστηκε να μεταφέρει το ποσό αυτό στις αχρησιμοποίητες 
πιστώσεις προκειμένου να επανεγγραφεί στις πιστώσεις πληρωμών για το 2022. Κατά την 
άποψη της κοινής επιχείρησης, με την ανακατανομή αυτή πέτυχε εκτέλεση των επιχειρησιακών 
πληρωμών (τίτλος 3) της τάξεως του 84 %. 
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3.9. Κοινή Επιχείρηση για την 
ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων (EuroHPC) 

Εισαγωγή 

3.9.1. Η Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
(EuroHPC), με έδρα στο Λουξεμβούργο, συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2018 για την περίοδο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2026118 και άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα 
στις 23 Σεπτεμβρίου 2020. Τον Ιούλιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε νέο ιδρυτικό 
κανονισμό με τον οποίο παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2033119. 

3.9.2. Η Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διευκολύνει την από κοινού αξιοποίηση των 
πόρων της ΕΕ, συμμετεχουσών χωρών και εταίρων από τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη 
υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη. Ιδρυτικά μέλη της είναι η ΕΕ, 
εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα συμμετέχοντα κράτη και δύο εταίροι από τον 
ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα πληροφορικής υψηλών 
επιδόσεων (ETP4HPC) και η Ένωση για την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων (BDVA). Στα 
τέλη του 2021, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης έκανε δεκτό το αίτημα 
συμμετοχής ενός τρίτου εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα, της Κοινοπραξίας της ευρωπαϊκής 
κβαντικής βιομηχανίας (QuIC). 

                                                           
118 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1488 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τη 

σύσταση της Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. 

119 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1173 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τη 
σύσταση της Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και 
σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488. 

https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/about/discover-eurohpc-ju_en#ecl-inpage-22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651596835279&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596868523&from=EN
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3.9.3. Στον πίνακα 3.9.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν 
την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.9.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.9.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

3.9.5. Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των 
αρμοδιοτήτων της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 
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 164 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) 207,5 181,5

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

722,4 509,1

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1) 348,2 181,5

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

753,4 509,1

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 15 11
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις οποίες 
ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και ανακατανομές 
στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.9.6. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις120 και 
τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού121 για το οικονομικό έτος 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.9.7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για την 
ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 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. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 
τομέα. 

                                                           
120 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. 

121 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 

3.9.8. 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 

3.9.9. 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. 

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

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.9.11. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της122. Η Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων δεν έχει 

                                                           
122 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού του κανονισμού 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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ακόμη καταβάλει τέτοιες εισφορές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω 
δαπάνες στους προϋπολογισμούς της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να 
καταβληθούν οι σχετικές πληρωμές. 

3.9.12. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με την 
οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα μη προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ έσοδα που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών123 και οι εισφορές 
σε χρήμα των συμμετεχόντων κρατών, που δεν διοχετεύονται μέσω του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και θεωρούνται και αυτές έσοδα μη προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για την 
Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, το ποσοστιαίο αυτό 
μερίδιο είναι 41,2 %. Για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού του ύψους των 
εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινές επιχειρήσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση λαμβάνει υπόψη μόνο τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης124. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 
καταστατικά της Κοινής Επιχείρησης125, η ΕΕ οφείλει να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα διοικητικά 
έξοδά της. Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο 
διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής 
Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό αντίκτυπο να διαφέρει. 

                                                           
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. 

123 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

124 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

125 Αιτιολογική σκέψη 22 και άρθρο 15 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1173 
του Συμβουλίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&qid=1651596997662&from=EN
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» και 
του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) 

3.9.13. Στον πίνακα 3.9.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εισφορές των μελών στην 
Κοινή Επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του ΜΣΕ, ως είχαν στα 
τέλη του 2021. 

Πίνακας 3.9.2 – Εισφορές των μελών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και του ΜΣΕ (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

3.9.14. Στο τέλος του 2021, τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν αναφέρει εισφορές 
σε είδος ύψους μόλις 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, την ίδια περίοδο, η Κοινή 
Επιχείρηση είχε ήδη δεσμεύσει εξ ολοκλήρου ποσό ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για την 
εξ ημισείας συγχρηματοδότηση των επιχορηγήσεων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», που είχε οριστεί ως ελάχιστη τιμή-στόχος στον ιδρυτικό 
κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης126. Τα συμμετέχοντα κράτη χρηματοδοτούν το 
υπόλοιπο 50 % του συνολικού κόστους των έργων ενώ οι εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα 
συνεισφέρουν μόνο συμπληρωματικά επιπλέον των μέγιστων επιλέξιμων εξόδων των 
επιχορηγούμενων δράσεων. Ως εκ τούτου, είναι υψηλός ο κίνδυνος η Κοινή Επιχείρηση να 
μην επιτύχει τον στόχο των 420 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τις εισφορές των μελών από 
τον ιδιωτικό τομέα, που ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, κατά την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων. 

3.9.15. Τον Ιούλιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε τον νέο ιδρυτικό κανονισμό της 
Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Σύμφωνα με αυτόν, 
η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει έργα συνολικής αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
από τα οποία τα 3,1 δισεκατομμύρια θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μόχλευσης από τα 

                                                           
126 Άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488 του Συμβουλίου. 

Μέλη
Δραστηριότητες 

της ΚΕ (1)

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες 

(2)
Σύνολο Σε χρήμα

Σε είδος, 
επικυρωμένες

Σε είδος· έχουν 
αναφερθεί, δεν 

έχουν ακόμη 
επικυρωθεί

Σε είδος για 
συμπληρωματικές 

δραστηριότητες
Σύνολο

ΕΕ (ΓΔ CNECT) 536,0 ά.α. 536,0 307,0 0,0 0,0 ά.α. 307,0
Συμμετέχοντα κράτη 486,0 ά.α. 486,0 120,3 0,0 13,0 ά.α. 133,3
Μέλη από τον 
ιδιωτικό τομέα

422,0 ά.α. 422,0 0,0 0,0 4,2 ά.α. 4,2

Σύνολο 1 444,0 ά.α. 1 444,0 427,3 0,0 17,2 ά.α. 444,5

(1) Η εισφορά της ΕΕ περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα του ΜΣΕ.
(2) Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου του ΕΕΣ.

Εισφορές των μελών
(δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού)

Εισφορές των μελών
(ως είχαν στις 31.12.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1488&qid=1651597024827&from=EN
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συμμετέχοντα κράτη και τα 900 εκατομμύρια από τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα υπό τη 
μορφή εισφορών σε χρήμα και σε είδος. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με το 
πρόγραμμα του προηγούμενου ΠΔΠ, στο πλαίσιο του οποίου η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να 
υλοποιήσει έργα αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, αυξάνεται 
σημαντικά ο κίνδυνος η Κοινή Επιχείρηση να μην επιτύχει τις τιμές-στόχο που αφορούν τις 
εισφορές των λοιπών μελών, όπως ορίζονται στον νέο ιδρυτικό κανονισμό. 

3.9.16. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινής Επιχείρησης που ήταν διαθέσιμος 
το 2021 για έργα επιχειρησιακής φύσεως, τα ποσοστά εκτέλεσης των επιχειρησιακών 
(τίτλος 3) πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ανήλθαν σε 2 % και 47 % 
αντίστοιχα. Το πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθυστερημένη θέση σε λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης 
υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027, τον Ιούλιο του 2021, και στη μεταφορά κεφαλαίων ύψους 
700 εκατομμυρίων ευρώ στην Κοινή Επιχείρηση από την Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη 
τον Δεκέμβριο του 2021. Στο χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης συνέβαλαν επίσης καθυστερήσεις 
που σημειώθηκαν στο επίπεδο των οντοτήτων υποδοχής, καθώς και προβλήματα σχετικά με 
την απόκτηση βασικών συστατικών μερών, λόγω της πανδημικής κατάστασης, για την 
κατασκευή των κτιρίων (κέντρων δεδομένων) που απαιτούνται για τη φιλοξενία και τη 
λειτουργία των ήδη αποκτηθέντων υπερυπολογιστών. 

3.9.17. Το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των επιχειρησιακών πιστώσεων πληρωμών 
οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην καθυστερημένη έναρξη ορισμένων νέων έργων υποδομών, 
που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη καταβολή των προγραμματισμένων για το 2021 
προχρηματοδοτήσεων, καθώς και στην απροσδόκητη ανάγκη πρόσθετου χρόνου για την 
εφαρμογή προληπτικών δικλίδων επί των παραδοτέων, όσον αφορά τις πρώτες ενδιάμεσες 
πληρωμές επιχορηγήσεων στο πλαίσιο έργων του «Ορίζων 2020». 

3.9.18. Αναφορικά με τις διοικητικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών 
(τίτλοι 1 και 2), η Κοινή Επιχείρηση δεν έλαβε υπόψη σε επαρκή βαθμό την ανακατανομή 
σημαντικών ποσών αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών προηγούμενων ετών κατά τον 
σχεδιασμό του διοικητικού προϋπολογισμού της για το 2021. Επιπλέον, όσον αφορά όλους 
τους τίτλους του προϋπολογισμού, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού προηγούμενων ετών 
που ανακατανεμήθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν πριν από τις νέες πιστώσεις του υπό εξέταση 
έτους. 
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Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

Το πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης 

3.9.19. Το 2020, η Κοινή Επιχείρηση ανέπτυξε σχέδιο δράσης για την υλοποίηση εντός 
του 2021 των υπόλοιπων δράσεων σε σχέση με τις 17 αρχές εσωτερικών δικλίδων του 
πλαισίου εσωτερικών δικλίδων της Επιτροπής. Ωστόσο, η μη στελέχωση καίριων διοικητικών 
θέσεων (όπως η θέση προϊσταμένου οικονομικών και διοίκησης και η θέση προϊσταμένου του 
κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου) είχε ως αποτέλεσμα η Κοινή Επιχείρηση να μην εγκρίνει 
αρκετές σημαντικές δράσεις σχετικά με τις εσωτερικές δικλίδες εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονταν για το 2021 στο σχέδιο δράσης της. Παρόλο που ο αυξημένος προϋπολογισμός 
της ενέχει κινδύνους για την Κοινή Επιχείρηση, αυτή προέβη μόνο σε απλουστευμένη ετήσια 
εκτίμηση κινδύνου. Έως το τέλος του 2021, η Κοινή Επιχείρηση δεν είχε ολοκληρώσει την 
ανάπτυξη στρατηγικής δικλίδων και παρακολούθησης ούτε την κατάρτιση σχεδίου για την 
επιχειρησιακή συνέχεια και την ασφάλεια ΤΠ. Οι καθυστερήσεις αυτές επέτειναν τον κίνδυνο 
που απορρέει από τις εσωτερικές δικλίδες της Κοινής Επιχείρησης το 2021. 

Το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης των οικονομικών εισφορών των 
συμμετεχόντων κρατών 

3.9.20. Σύμφωνα με τον κανονισμό-πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
τον νέο ιδρυτικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων υπό το νέο ΠΔΠ 2021-2027, αυτή οφείλει να εισαγάγει μια νέα διαδικασία για την 
κεντρική διαχείριση των οικονομικών εισφορών των συμμετεχόντων σε αυτήν κρατών, το 
σύστημα κεντρικής διαχείρισης οικονομικών εισφορών (CMFC). 

3.9.21. Βάσει του εν λόγω προβλεπόμενου συστήματος, κάθε συμμετέχον κράτος έχει 
την επιλογή να καταβάλει στην Κοινή Επιχείρηση την οικονομική εισφορά του σε επίπεδο 
έργου για τους δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά του. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, κάθε συμμετέχον κράτος έχει επίσης δικαίωμα αρνησικυρίας επί κάθε 
ζητήματος που αφορά τη διάθεση των εθνικών του οικονομικών εισφορών στην Κοινή 
Επιχείρηση για αιτούντες που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά του, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Αυτό παρέχει στα 
συμμετέχοντα κράτη τη δυνατότητα να αποφασίζουν, βάσει εθνικών στρατηγικών 
προτεραιοτήτων, κατά πόσον θα στηρίξουν ή όχι έναν εθνικό δικαιούχο στο πλαίσιο 
επιλεγμένου και εγκεκριμένου έργου έρευνας και καινοτομίας. 

3.9.22. Από την άλλη πλευρά, η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να εκτελεί τις πληρωμές 
συγχρηματοδότησης για όλα τα συμμετέχοντα κράτη που επιλέγουν να της αναθέσουν τη 
διάθεση των οικονομικών εισφορών τους. Θα πρέπει να διαχειρίζεται δύο εναλλακτικές 
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διαδικασίες προς στήριξη της εκτέλεσης των διοικητικών συμφωνιών που συνάπτονται με τα 
συμμετέχοντα κράτη και να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους. Κάθε εθνική αρχή 
χρηματοδότησης συμμετέχοντος κράτους οφείλει να συνάπτει διοικητική συμφωνία με την 
Κοινή Επιχείρηση με σκοπό είτε την ανάθεση στην Κοινή Επιχείρηση της καταβολής των 
εθνικών εισφορών είτε τον συντονισμό των εθνικών συμφωνιών μεταφοράς κεφαλαίων για 
την πληρωμή των δικαιούχων και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις καταβληθείσες 
εισφορές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Κοινής Επιχείρησης, οι συμφωνίες θα πρέπει 
να συναφθούν προτού αυτή συνάψει το πρώτο της υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης στο 
πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων υπό το νέο ΠΔΠ περί τα τέλη του 2022. 

3.9.23. Επισημαίνουμε ότι οι ανάγκες πρόσθετων πόρων που προκύπτουν από την 
υλοποίηση του προβλεφθέντος συστήματος κεντρικής διαχείρισης οικονομικών εισφορών δεν 
αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή ούτε συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές εκτιμήσεις της Κοινής 
Επιχείρησης σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
νέου θεματολογίου της για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτή η έλλειψη προγραμματισμού 
κατά την εισαγωγή του συστήματος κεντρικής διαχείρισης οικονομικών εισφορών, σε 
συνδυασμό με την κατάσταση του προσωπικού και την απουσία εργαλείων ΤΠ και 
υποστήριξης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των προγραμμάτων της 
Κοινής Επιχείρησης και στην επίτευξη των τιμών-στόχο όσον αφορά τις εισφορές των λοιπών 
μελών. Σε περίπτωση που η κεντρική διαχείριση των οικονομικών εισφορών δεν 
πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, θα απαιτείται εντατική χρήση ανθρώπινων 
πόρων για τον σκοπό αυτό. 

Παρατηρήσεις επί άλλων θεμάτων 

H κατάσταση της Κοινής Επιχείρησης όσον αφορά τους ανθρώπινους 
πόρους 

3.9.24. Η επισφαλής κατάσταση στην οποία βρισκόταν το προσωπικό της Κοινής 
Επιχείρησης το 2020 επιδεινώθηκε το 2021 λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και παρά 
το γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε από 11 σε 15 στη διάρκεια του έτους. 
Προκειμένου να αποκτήσει ηγετική θέση στις καινοτόμες τεχνολογίες υπολογιστικής υψηλών 
επιδόσεων και κβαντικής υπολογιστικής, η Κοινή Επιχείρηση διευρύνθηκε σημαντικά υπό το 
νέο ΠΔΠ 2021-2027. Σύμφωνα με τον νέο ιδρυτικό κανονισμό που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 
του 2021, η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να εκτελέσει πόρους που υπερβαίνουν τα 
7 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ 2021-2027. Για τον σκοπό αυτό, χρειάζεται 
να προσλάβει 39 επιπλέον υπαλλήλους έως το 2023. Λόγω καθυστέρησης στην έγκριση του 
νέου ιδρυτικού κανονισμού, η Κοινή Επιχείρηση μπόρεσε να δρομολογήσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες πρόσληψης μόλις περί τα τέλη του 2021 και δεν μπόρεσε να αυξήσει τον αριθμό 
των υπαλλήλων της κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. Καθώς η Κοινή Επιχείρηση διέθετε 
μόλις 15 υπαλλήλους (τέσσερις έκτακτους και έντεκα συμβασιούχους) στα τέλη του 2021, 
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ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων 
αναφορικά με τη διαχείριση των εν λόγω νέων προσλήψεων, πέραν των νέων διοικητικών και 
επιχειρησιακών διαδικασιών που θα πρέπει να καθιερωθούν. 

3.9.25. Στο τέλος του 2021, όπως επισημάναμε και στην έκθεση ελέγχου μας για 
το 2020127, ένα άτομο, ο ανώτερος υπεύθυνος προγραμμάτων, εξακολουθούσε να ασκεί τα 
καθήκοντα που σχετίζονταν με δύο καίριες θέσεις (αυτές του επικεφαλής προγραμμάτων και 
του προϊσταμένου διοίκησης και οικονομικών). Επιπλέον, η Κοινή Επιχείρηση δεν είχε ακόμη 
δρομολογήσει διαδικασία για την πρόσληψη προϊσταμένου διοίκησης και οικονομικών ενώ 
διέθετε μόλις έναν πεπειραμένο υπάλληλο-υπεύθυνο έργου επιφορτισμένο με την 
προετοιμασία και τη διαχείριση όλων των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (αγορά και 
εγκατάσταση υπερυπολογιστών) στο πλαίσιο του προηγούμενου και του τρέχοντος ΠΔΠ. Ένας 
άλλος πεπειραμένος υπάλληλος διαχειριζόταν τις εν εξελίξει δράσεις που σχετίζονταν με τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν μεταξύ του 2019 και του 2021 στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη». Η μη στελέχωση καίριων θέσεων θα μπορούσε να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρησιακή συνέχεια της Κοινής Επιχείρησης και στην επίτευξη 
των στόχων της, δεδομένης ιδίως της εξαιρετικά τεχνικής φύσης των έργων υποδομών για 
υπερυπολογιστές και της απαίτησης η Κοινή Επιχείρηση να διαθέτει υπαλλήλους υψηλού 
επιπέδου με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.9.26. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 

                                                           
127 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό 

έτος 2020, σημείο 3.9.17. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_2020/JUS_2020_EL.pdf
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Εξαιτίας καθυστερήσεων που σημειώθηκαν σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού σε καίριες 
θέσεις, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στα προβλεπόμενα έξοδα στους 
τομείς των ΤΠ, της επικοινωνίας, των αποστολών, της διοργάνωσης συνεδριάσεων και 
εκδηλώσεων, και άλλων υπηρεσιών, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού πληρωμών 
διοικητικών δαπανών (που αντιπροσωπεύει περίπου το 1,5 % του συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού) στα τέλη του 2020 μειώθηκε αισθητά στο 16,5 %. 

Εν εξελίξει 

2020 

Για το 2020, ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης προοριζόταν 
για την προχρηματοδότηση που αφορούσε την αγορά τριών προδρόμων των υπερυπολογιστών 
και πέντε υπερυπολογιστών (αξίας περίπου 135 εκατομμυρίων ευρώ), καθώς και για τις 
περατωθείσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (αξίας περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ). 
Εντούτοις, στα τέλη του 2020, οι πληρωμές προχρηματοδότησης μπορούσαν να καταβληθούν 
μόνο για υπογραφείσες συμβάσεις σχετικά με τους υπερυπολογιστές LEONARDO και PetaSC, η 
αξία των οποίων ανερχόταν περίπου σε 34 εκατομμύρια ευρώ, και για υπογραφείσες συμφωνίες 
επιχορήγησης, αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι χαμηλό 
το ποσοστό εκτέλεσης των επιχειρησιακών πιστώσεων πληρωμών, ανερχόμενο σε 22,6 %. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 
Η Κοινή Επιχείρηση έχει θεσπίσει αξιόπιστες διαδικασίες προληπτικών δικλίδων, οι οποίες 
συνίστανται στην εξέταση εγγράφων που αφορούν οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα. Στα 
τέλη του 2020, η Κοινή Επιχείρηση εφάρμοσε το πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων της Επιτροπής, το 

Εν εξελίξει 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

οποίο θεμελιώνεται, σε μεγάλο βαθμό, σε 17 αρχές εσωτερικών δικλίδων. Ωστόσο, προκειμένου 
η Κοινή Επιχείρηση να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία τόσο των αρχών δικλίδων 
που σχετίζονται με την εκτίμηση του κινδύνου όσο και των δραστηριοτήτων δικλίδων και 
παρακολούθησης, μένει ακόμη να ολοκληρώσει αρκετές δράσεις. 

2020 

Στα τέλη του 2020, η Κοινή Επιχείρηση δεν είχε αναπτύξει αξιόπιστες διαδικασίες για την 
επικύρωση και την πιστοποίηση εισφορών σε είδος που δήλωναν τα μέλη της από τον ιδιωτικό 
τομέα και τα συμμετέχοντα κράτη ούτε είχε θεσπίσει κατάλληλη λογιστική διαδικασία για την 
αναγνώριση των εν λόγω εισφορών. Η κατάσταση αυτή δεν τής επιτρέπει να διαχειρίζεται, να 
παρακολουθεί και να υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την επίτευξη του ελάχιστου επιπέδου των 
εισφορών σε είδος που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα και τα 
συμμετέχοντα κράτη. 

Εν εξελίξει 

2020 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα φόρτο εργασιών της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με 
διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες και τη δρομολόγηση των πρώτων σημαντικών 
δραστηριοτήτων της, θεωρούμε πως η Κοινή Επιχείρηση είναι επί του παρόντος 
υποστελεχωμένη. Στο πλαίσιο της οργανωτικής της συγκρότησης το 2020, η Κοινή Επιχείρηση 
επικεντρώθηκε κυρίως στην εκπλήρωση των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και 
καθηκόντων, αλλά αμέλησε την ανάγκη στελέχωσης καίριων διοικητικών θέσεων, ειδικότερα του 
προϊσταμένου διοίκησης και οικονομικών και του υπευθύνου συντονισμού των εσωτερικών 
δικλίδων και του ελέγχου. Εάν δεν αντιμετωπιστεί το εν λόγω έλλειμμα πόρων, υπάρχει κίνδυνος 
η Κοινή Επιχείρηση να αντιμετωπίσει αδυναμίες τόσο στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη 
διαχείριση του προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού, όσο και στις 
διαδικασίες εσωτερικών δικλίδων που αφορούν τις επιχειρησιακές πληρωμές και τις εισφορές σε 
είδος. Τέλος, το υψηλό ποσοστό συμβασιούχων υπαλλήλων (74 %) ενδέχεται να οδηγήσει σε 

Εν εξελίξει 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

μεγάλη συχνότητα εναλλαγής προσωπικού στο εγγύς μέλλον, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση 
που ασκείται στο ήδη σε επισφαλή κατάσταση προσωπικό της Κοινής Επιχείρησης. 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
Η Κοινή Επιχείρηση λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 
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Κοινή Επιχείρηση που λειτουργεί στο 

πλαίσιο της ΕΥΡΑΤΟΜ 
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3.10. Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για 
τον ITER και την ανάπτυξη της 
ενέργειας από σύντηξη (F4E) 

Εισαγωγή 

3.10.1. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό 
αντιδραστήρα (ITER) και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη (F4E) συστάθηκε τον 
Απρίλιο του 2007 για μία 35ετία128. Ένα από τα βασικά καθήκοντά της είναι η παροχή της 
εισφοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας από Σύντηξη ITER (ΔΟ ITER), που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του ομώνυμου 
έργου. Μολονότι οι κύριες εγκαταστάσεις σύντηξης βρίσκονται στο Cadarache της Γαλλίας, η 
έδρα της Κοινής Επιχείρησης βρίσκεται στη Βαρκελώνη. 

3.10.2. Ιδρυτικά μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, που 
είχαν συνάψει συμφωνία συνεργασίας έως το 2020 με την Ευρατόμ. 

                                                           
128 Απόφαση του Συμβουλίου 2007/198/Ευρατόμ, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της 

ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και 
περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν. 

https://fusionforenergy.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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3.10.3. Στον πίνακα 3.10.1 παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν την Κοινή Επιχείρηση. 

Πίνακας 3.10.1 – Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Κοινή 
Επιχείρηση 

 
Πηγή: Στοιχεία παρασχεθέντα από την Κοινή Επιχείρηση. 

Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης διασφάλισης 

3.10.4. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 
διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης πράξεων στο επίπεδο της Κοινής 
Επιχείρησης και των δικαιούχων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων που περιλαμβάνουν 
τα συστήματα εποπτείας και δικλίδων της Κοινής Επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των εν λόγω 
εργασιών συμπληρώθηκαν από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες 
άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε 
η διοίκηση της Κοινής Επιχείρησης. 

Για την περιγραφή των στοιχείων για τη θεμελίωση της γνώμης μας, των αρμοδιοτήτων της 
διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση και των αρμοδιοτήτων 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 164 αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της γνώμης. 

2021 2020

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ)  742,7 794,8

Προϋπολογισμός σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ)

1 048,7 878,0

Διαθέσιμος προϋπολογισμός πληρωμών (εκατομμύρια ευρώ) (1)  764,8 816,5

Διαθέσιμος προϋπολογισμός αναλήψεων υποχρεώσεων 
(εκατομμύρια ευρώ) (1)

1 069,9 885,7

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 441 435
(1) Στον διαθέσιμο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αχρησιμοποίητες πιστώσεις προηγούμενων ετών, τις 
οποίες ενέγραψε η ΚΕ εκ νέου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, έσοδα για ειδικό προορισμό και 
ανακατανομές στο επόμενο έτος.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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Δήλωση διασφάλισης του ΕΕΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο – έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Γνώμη 
3.10.5. Ελέγξαμε: 

α) τους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις129 και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού130 για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 

β) τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω 
λογαριασμοί, όπως ορίζει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Αξιοπιστία των λογαριασμών 

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

3.10.6. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για 
ενέργεια» 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. Οι κανόνες αυτοί 
βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. 

                                                           
129 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. 

130 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 

3.10.7. 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 

3.10.8. 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. 

Επισήμανση ειδικών θεμάτων 

3.10.9. Το ΕΕΣ, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνει στα 
σημεία 3.10.6 και 3.10.8, εφιστά την προσοχή στα σημεία 3.10.12 και 3.10.13, όπου 
επισημαίνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό 
έτος 2021 περιλαμβάνουν την εκτίμηση της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με το συνολικό 
κόστος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα παραδοτέα για το έργο 
ITER, η οποία ανέρχεται σε 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές του 2021). Εντούτοις, 
μεταβολές στις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται η εκτίμηση του κινδύνου και 
η έκθεση σε αυτόν ενδέχεται να επιφέρουν σημαντική αύξηση των εξόδων ή/και 
περαιτέρω καθυστερήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου ITER. 

Άλλα θέματα 

3.10.10. Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνουμε στο 
σημείο 3.10.6, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η Ρωσία είναι μέλος του ΔΟ ITER 
και υπέχει την υποχρέωση να παραδώσει αρκετά συστατικά μέρη των έργων στο πλαίσιο 
του ITER στην εγκατάσταση συναρμολόγησής του στη Γαλλία (Cadarache), καθώς και να 
καταβάλλει ετήσιες εισφορές στον οργανισμό αυτό. Ως εκ τούτου, είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων και αύξησης του κόστους του έργου ITER. 
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3.10.11. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη 
του ΕΕΣ. 

Παρατηρήσεις σχετικά με την εκτίμηση του κόστους κατά την 
ολοκλήρωση του έργου ITER 

3.10.12. Η Κοινή Επιχείρηση τηρεί εκτίμηση σχετικά με το συνολικό κόστος για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα παραδοτέα για το έργο ITER, τη λεγόμενη 
εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση (estimate at completion, EaC). Σε αυτήν περιλαμβάνεται το 
κόστος της φάσης κατασκευής και λειτουργίας έως το 2035, καθώς και της φάσης 
παροπλισμού και απενεργοποίησης έως το 2042. Στα τέλη του 2021, το εκτιμώμενο από την 
Κοινή Επιχείρηση εν λόγω συνολικό κόστος ανερχόταν σε 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ (σε 
τιμές 2021). Συνίσταται στις συνολικές πληρωμές στα τέλη του 2021, που ανήλθαν 
σε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, και στις εκτιμώμενες μελλοντικές πληρωμές, ύψους 
10 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2021). 

3.10.13. Εντούτοις, μεταβολές στις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η 
ανωτέρω εκτίμηση και στην έκθεση σε κίνδυνο ενδέχεται να επιφέρουν περαιτέρω αύξηση 
των εξόδων και καθυστερήσεις σχετικά με το έργο. Όσον αφορά το 2021, οι ακόλουθοι 
παράγοντες ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση: 

o Νέα βάση αναφοράς για το έργο ITER: Η εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση βασίζεται στην 
εφαρμοστέα βάση αναφοράς για το έργο ITER που εγκρίθηκε από το συμβούλιο του 
ITER τον Νοέμβριο του 2016. Εντούτοις, το συμβούλιο του ITER σχεδιάζει να εγκρίνει νέα 
βάση αναφοράς το πρώτο τρίμηνο του 2023, γεγονός το οποίο αναμένεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη συντομότερη δυνατή ημερομηνία που μπορεί να επιτευχθεί 
από τεχνικής άποψης και, ως εκ τούτου, στην εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση. 

o Απαιτήσεις σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια: Η γαλλική αρχή πυρηνικής ασφάλειας 
έχει την εξουσία σε τελικό βαθμό να εγκρίνει τυχόν μελλοντικές αλλαγές στον σχεδιασμό 
που έχουν αντίκτυπο στις απαιτήσεις σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Στο πλαίσιο 
αυτό, στις αρχές του 2021, η Κοινή Επιχείρηση υπέβαλε επίσημα αίτημα για την έγκριση 
από την αρχή πυρηνικής ασφάλειας του νέου σχεδίου συγκόλλησης και της τεχνολογίας 
που αφορά τη συναρμολόγηση των συστατικών μερών του σκάμματος Τόκαμακ, κάτι το 
οποίο αποτελεί μη αναστρέψιμη διαδικασία. Η αρχή πυρηνικής ασφάλειας ζήτησε 
πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία από την Κοινή Επιχείρηση προκειμένου να 
ολοκληρώσει την ανάλυσή της μόλις τον Ιανουάριο του 2022. Η έγκριση από την αρχή 
πυρηνικής ασφάλειας αποτελεί μεν μέρος της συνήθους διαδικασίας συναρμολόγησης 
του ΔΟ ITER, ενδέχεται ωστόσο να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση αρκετών μηνών 
και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει την εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση. 
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o Εκτίμηση του κόστους σχετικά με το συγκρότημα «Hot Cell»: Δεν έχει υποβληθεί σε 
αναθεώρηση και το τρέχον στάδιο ωρίμανσης των απαιτήσεων σχετικά με το σχέδιο του 
ΔΟ ITER δεν δίνει στην Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» τη δυνατότητα να 
προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του κόστους. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των πράξεων 

Οι εργοδοτικές εισφορές της Κοινής Επιχείρησης στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ 

3.10.14. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι κοινές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 
μόνον εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ εργοδοτικές εισφορές κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην αναλογία των 
εσόδων της κοινής επιχείρησης χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ προς τα συνολικά έσοδά 
της131. Η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» δεν έχει ακόμη καταβάλει τέτοιες 
εισφορές, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω δαπάνες στους 
προϋπολογισμούς της Κοινής Επιχείρησης ούτε ζήτησε επίσημα να καταβληθούν οι σχετικές 
πληρωμές. 

3.10.15. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τις κοινές επιχειρήσεις, με 
την οποία αυτή γνωστοποίησε τη θέση της σχετικά με την ανωτέρω διαπίστωση, το Γραφείο 
Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής οφείλει να 
υπολογίζει τις εργοδοτικές εισφορές κάθε κοινής επιχείρησης ως ποσοστό των εσόδων που 
δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα συνολικά έσοδα της κοινής 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μη προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών132. Για την Κοινή 
Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια», το ποσοστιαίο αυτό μερίδιο ορίστηκε στο 21,6 % για την 
περίοδο 2017-2020, ή σε περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2021, το αντίστοιχο 
ποσοστιαίο μερίδιο ήταν 19,8 % ή περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό της 

                                                           
131 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

132 Χάριν απλούστευσης, η Επιτροπή πρότεινε η εκτίμηση των εργοδοτικών συνταξιοδοτικών 
εισφορών της εκάστοτε κοινής επιχείρησης να βασίζεται σε ένα ενιαίο ποσοστιαίο μερίδιο 
για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας της, το οποίο καθορίζεται βάσει των αντίστοιχων 
εισφορών της ΕΕ και των υπόλοιπων μελών που προβλέπονται στη νομική πράξη 
σύστασής της. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
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μεθόδου υπολογισμού του ύψους των εργοδοτικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν οι 
κοινές επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει των εσόδων, η εν λόγω καθοδήγηση 
λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης133. 
Εντούτοις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης 
«Σύντηξη για ενέργεια»134, το συνολικό ποσό των εισφορών των μελών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 10 % των ετήσιων διοικητικών εξόδων της Κοινής Επιχείρησης. Βάσει αυτών, οι 
εν λόγω εισφορές πρέπει να ανέρχονται για την Κοινή Επιχείρηση σε περίπου 740 013 ευρώ 
ετησίως (βάσει αριθμητικών στοιχείων του 2021). Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών 
νομικών διατάξεων ενέχει τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνειών σε σχέση με τον υπολογισμό 
των εργοδοτικών εισφορών της Κοινής Επιχείρησης, με τον συνεπαγόμενο οικονομικό 
αντίκτυπο να διαφέρει. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης και 
δικλίδων 

3.10.16. Το 2021 η Κοινή Επιχείρηση πραγματοποίησε αλλαγές στην οργανωτική δομή 
της, ιδίως όσον αφορά τη δομή διαχείρισης έργων του προγράμματος Antennas. 

3.10.17. Κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021, η Κοινή Επιχείρηση υποβλήθηκε 
επίσης σε τακτικές ετήσιες αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και σε εντατικούς 
εσωτερικούς ελέγχους που κάλυψαν τους περισσότερους κρίσιμους τομείς δραστηριοτήτων 
της. Με τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν σε συνέχεια των ελέγχων και των 
αξιολογήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, αυξήθηκε ο 
διοικητικός φόρος, ενώ δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι πρόσθετες δικλίδες ήταν 
αποδοτικές και συνέβαλαν στη βελτίωση του συστήματος. 

3.10.18. Το Νοέμβριο του 2021, το προσωπικό της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για 
ενέργεια» προχώρησε σε απεργία. Σύμφωνα με εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις 
διαχείρισης και αρκετές έρευνες που διενεργήθηκαν εσωτερικά, η επιδείνωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος της Κοινής Επιχείρησης οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε αδυναμίες 
στο επίπεδο της ανώτερης διοίκησης (παραδείγματος χάριν, μη διαφανείς και 
δυσλειτουργικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έλλειψη κοινωνικού διαλόγου). 
Επιπροσθέτως, η δυσανάλογη χρήση εξωτερικών ανθρώπινων πόρων επέτεινε τις προκλήσεις 

                                                           
133 Άρθρο 83α του κανονισμού αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού 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. 

134 Άρθρο 12 των καταστατικών της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» που 
προσαρτώνται στον ιδρυτικό κανονισμό της, καθώς και άρθρα 2 και 3 του παραρτήματος II 
των καταστατικών της. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1651595156644&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0198-20210101&qid=1651742516246&from=EN
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και τους κινδύνους για το εργασιακό περιβάλλον, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τους 
εκπροσώπους του προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης και τις επίσημες επιστολές που 
διαβίβασαν στους αρμόδιους Επιτρόπους. Στην απάντησή της στις επιστολές αυτές, η 
Επιτροπή (ΓΔ ENER) δήλωσε ότι η ετήσια αξιολόγηση της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για 
ενέργεια» για το 2022 θα εστιάζει αποκλειστικά σε ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού και ενθάρρυνε την Κοινή Επιχείρηση να προβεί σε αξιολόγηση 360 μοιρών της 
διοικητικής ομάδας της. 

3.10.19. Αποκρινόμενη στην κατάσταση αυτή, η Κοινή Επιχείρηση δρομολόγησε 
αρκετές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ευεξίας του 
προσωπικού, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα θεματολόγιο αλλαγών, που έθετε στο στόχαστρο 
τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, το κακό εργασιακό κλίμα και την έλλειψη ενημέρωσης από 
μέρους της διοίκησης σχετικά με προγραμματισμένες αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο. 

Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων προηγούμενων 
ετών 

3.10.20. Στο παράρτημα παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε σε προηγούμενα έτη. 
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Παράρτημα - Μεταπαρακολούθηση των παρατηρήσεων 
προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2019 

Η Κοινή Επιχείρηση αξιολογείται ετησίως από ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων εντόπισε σειρά προβλημάτων και κινδύνων στο επίπεδο της ανώτερης 
διοίκησης και της εταιρικής φιλοσοφίας. Η κατάσταση αυτή, εάν παραμείνει ανεπίλυτη, θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του προσωπικού. 

Εν εξελίξει 

2019 

Λόγω των περιορισμών στον πίνακα προσωπικού όσον αφορά το μόνιμο και λοιπό προσωπικό, η 
Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο απασχολούμενους 
με σύμβαση ή εσωτερική ανάθεση. Το 2019, το επίπεδο των εν λόγω ανθρώπινων πόρων είχε ήδη 
ανέλθει περίπου στο 62 % του μόνιμου και λοιπού προσωπικού της Κοινής Επιχείρησης. Η 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων της Κοινής Επιχείρησης δεν διαθέτει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των εν λόγω πόρων, δεδομένου ότι η διαχείρισή της είναι 
αποκεντρωμένη σε επίπεδο μονάδας ή διεύθυνσης. Η κατάσταση αυτή ενέχει σημαντικούς 
κινδύνους για την Κοινή Επιχείρηση, οι οποίοι απειλούν τη διατήρηση των βασικών ικανοτήτων 
της και τη σαφήνεια της λογοδοσίας, όπως και με το ενδεχόμενο δικαστικών διαφορών και τη 
μείωση της αποδοτικότητας του προσωπικού λόγω της αποκεντρωμένης διαχείρισης. 

Εκκρεμεί 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

H Κοινή Επιχείρηση επισήμανε πως ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν σοβαρός αλλά όχι 
βαρύνων. Έως τον Απρίλιο 2021, η πανδημία είχε επιφέρει καθυστερήσεις έως και 
τεσσάρων μηνών σε ορισμένα παραδοτέα, με συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους κατά 
περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2008) για το έργο ITER συνολικά. Περαιτέρω επιπτώσεις 
ενδέχεται να επέλθουν σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημίας το 2021. 

Εν εξελίξει 

2020 

Αντίθετα με τη ροή εργασιών του ABAC, δεν μπορεί να καταδειχθεί μέσω της εφαρμογής 
Αποκλίσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές συμβάσεων (Deviations, Amendments and Contract 
Changes) της Κοινής Επιχείρησης ότι ο εκάστοτε υπάλληλος κατανόησε ορθά το περιεχόμενο ενός 
εγγράφου και συναίνεσε να το υπογράψει εναποθέτοντας την προσωπική του υπογραφή. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Εντός του κεντρικού της συστήματος πιστοποίησης ταυτότητας για τη διαχείριση των συμβάσεων, 
η Κοινή Επιχείρηση δημιούργησε, πέραν των ατομικών λογαριασμών χρηστών, ομαδικούς 
λογαριασμούς χρηστών με εικονική ταυτότητα για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των τοπικών 
εφαρμογών ΤΠ. Ωστόσο, έως το τέλος του 2020, ο υπηρεσιακός ομαδικός λογαριασμός που 
δημιουργήθηκε για τον διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» χρησιμοποιείτο 
επίσης για την έγκριση και την υπογραφή διαφόρων σημαντικών εγγράφων. Η πρακτική αυτή 
αντιβαίνει στις βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική διαχείρισης πρόσβασης ΤΠΕ της Κοινής 
Επιχείρησης, η οποία προβλέπει με σαφήνεια τη μοναδικότητα των λογαριασμών χρηστών με 
έκαστο να συνδέεται με έναν μόνο χρήστη. Ως εκ τούτου, θεωρείται σοβαρή αδυναμία των 
εσωτερικών δικλίδων καθότι παρέχει τη δυνατότητα σε όλους εκείνους που συμμετέχουν στον 
ομαδικό λογαριασμό να εκτελούν ενέργειες οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
του αρμόδιου διατάκτη. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Το σχετικό με τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για 
ενέργεια» έχει ως στόχο τη συγκέντρωση των μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων στους αρμόδιους 
διατάκτες και, μεταξύ άλλων, την παροχή επικαιροποιημένης επισκόπησης όλων των 
εγκεκριμένων μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων και των ρυθμίσεων αναπλήρωσης εντός της Κοινής 
Επιχείρησης. Ωστόσο, έως το τέλος του 2020, το πλαίσιο για τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων στις 
τοπικές εφαρμογές ΤΠ της Κοινής Επιχείρησης δεν προέβλεπε την αυτόματη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε τεχνικό επίπεδο (όπως τα δικαιώματα χρήστη για την έγκριση πράξεων) αλλά, 
αντιθέτως, εναπόκειτο σε κάθε αρμόδιο διατάκτη να επιλέξει το κατάλληλο άτομο στο οποίο θα 
γινόταν η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων, βάσει του εγκεκριμένου από τον διευθυντή της Κοινής 
Επιχείρησης πλαισίου. Επιπλέον, μεταβιβαζόμενες βάσει συμβάσεων αρμοδιότητες (όπως η 
υπογραφή δεσμευτικών αποφάσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις) ανατίθενται σε υπαλλήλους 
της Κοινής Επιχείρησης, εκτός του αρμόδιου διατάκτη (όπως σε υπεύθυνους για τις συμβάσεις), 
γεγονός που δεν αποτυπώνεται στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με τις μεταβιβάσεις 
αρμοδιοτήτων. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Τέλος, σε αντίθεση με τη ροή εργασιών του ABAC, η εφαρμογή Αποκλίσεις, τροποποιήσεις και 
αλλαγές συμβάσεων δεν έχει μέχρι στιγμής υποβληθεί σε έλεγχο εσωτερικών δικλίδων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των δικαιωμάτων χρήστη για την έγκριση πράξεων 
με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο προσωπικό. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να 
μην έχουν εντοπιστεί ούτε μετριαστεί περιπτώσεις μη συμμόρφωσης λόγω παραβίασης της 
πολιτικής της Κοινής Επιχείρησης σχετικά με τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Παρόλο που η Κοινή Επιχείρηση ξεκίνησε το 2016 να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Αποκλίσεις, 
τροποποιήσεις και αλλαγές συμβάσεων για τη διαχείριση των νομικών δεσμεύσεων και των 
συμβάσεων (και των αρχικών συμβάσεων από το 2020 και εξής), η οποία εξυπηρετεί ως εκ τούτου 
και ως πηγή συμπληρωματικών λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, το λογιστικό 
σύστημά της δεν έχει επικυρωθεί από το 2013. Η κατάσταση αυτή δεν συνάδει με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό της Κοινής Επιχείρησης, ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση 
επικύρωσης του λογιστικού συστήματος σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Οι διαδικασίες προσλήψεων της Κοινής Επιχείρησης που έλαβαν χώρα το 2020 χαρακτηρίζονταν 
από έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την κατάρτιση του τελικού πίνακα των επικρατέστερων 
υποψηφίων οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης (συνέντευξη 
και γραπτή δοκιμασία). Ειδικότερα, δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο η επιτροπή επιλογής 
έλαβε υπόψη τα επιθυμητά κριτήρια για την κατάρτιση του πίνακα των επικρατέστερων 
υποψηφίων. 

Ολοκληρώθηκε 

2020 

Η μέθοδος υπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης για τις ετήσιες εισφορές των μελών για το 2020 
δεν συμμορφωνόταν με τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της. Αντί να 
χρησιμοποιήσει τις εγκεκριμένες από το διοικητικό της συμβούλιο εκτιμήσεις των εισφορών, η 
Κοινή Επιχείρηση εισέπραξε τις εισφορές βάσει μη εισέτι εγκεκριμένου σχεδίου εκτιμήσεων. 

Ολοκληρώθηκε 
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Έτος Σχόλια του ΕΕΣ 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2020 

Η Κοινή Επιχείρηση χρησιμοποιεί τη δική της πύλη για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η οποία 
δεν είναι πλήρως συγχρονισμένη με την αντίστοιχη λύση της Επιτροπής. Μελλοντικές βελτιώσεις 
του εργαλείου της Κοινής Επιχείρησης για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μπορεί να 
οδηγήσουν σε άσκοπη αλληλοεπικάλυψη με τον κόπο που καταβάλλει και την επένδυση που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την αρχή του ενιαίου «χώρου 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων» για τους συμμετέχοντες, όπως προβλέπεται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ. 

ά.α. 
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Απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 
3.10.9 Βλέπε απάντηση στο σημείο 3.10.13. 

3.10.10 Η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» παρακολουθεί την κατάσταση 
προσεκτικά. Γίνεται αντιληπτό ότι η Ρωσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο 
την εξεύρεση λύσης για την παροχή της συνεισφοράς της στον ITER τόσο σε είδος όσο και σε 
χρήμα. Ο δυνητικός αντίκτυπος στο χρονοδιάγραμμα και στο κόστος δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί ποσοτικά σε αυτό το στάδιο. 

3.10.13 Και οι τρεις τομείς που εντοπίστηκαν εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους όσον 
αφορά τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το κόστος, τους οποίους διαχειρίζεται ενεργά η 
Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια». Κάθε μεταβολή σε σχέση με τους κινδύνους 
παρακολουθείται και κοινοποιείται στο διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης 
«Σύντηξη για ενέργεια».  Εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστέρησης 
εξαιτίας των δυσκολιών όσον αφορά τη συγκόλληση των τμημάτων του δοχείου κενού, τα 
οποία βρίσκονται εκτός των επιτρεπόμενων ορίων ανοχών): κυρίως η καθυστέρηση της 
αποδέσμευσης του σημείου κράτησης από την Αρχή πυρηνικής ασφάλειας για την έναρξη των 
εργασιών συγκόλλησης και η καθυστέρηση της ίδιας της διαδικασίας συγκόλλησης σε 
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κατάλληλη επισκευή. Όσον αφορά το συγκρότημα «Hot 
Cell» (HC), η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια», από κοινού με την Επιτροπή, 
εργάζεται επί του παρόντος για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές των κτιρίων HC. Το κόστος θα καταστεί γνωστό με επαρκή ακρίβεια (κλάση 3) 
μόνο μετά την εκτέλεση της προμελέτης. 

3.10.14 Η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» δεν έχει συνεισφέρει στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς της ΕΕ από το 2016, καθώς θεωρήθηκε ότι η απαίτηση καταβολής εισφορών ισχύει 
μόνο για τους οργανισμούς της ΕΕ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται μέσω της είσπραξης τελών ή 
της είσπραξης εισφορών από τον ιδιωτικό τομέα. 

3.10.15 Η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» θα προβεί σε υπολογισμό του ποσού της 
εργοδοτικής εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ΓΔ Προϋπολογισμού και μετά από διαβούλευση με τη ΓΔ Προϋπολογισμού και τη ΓΔ 
Ενέργειας. 

3.10.16 Το 2011 τέθηκε σε εφαρμογή μια προσανατολισμένης στη διαχείριση έργων 
οργάνωσης πλέγματος, κατόπιν των απαιτήσεων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία δεκαετία η οργάνωση εξελίχθηκε με την περαιτέρω 
επέκταση της δομής πλέγματος το 2016 και τη δημιουργία των τμημάτων διαχείρισης έργων, 
εμπορικού και παράδοσης έργου ITER. Το 2019 η δομή πλέγματος ενοποιήθηκε και 
βελτιστοποιήθηκε με την εισαγωγή των θέσεων του εμπορικού διευθυντή, του διαχειριστή 
έργου και του διαχειριστή προγράμματος. Το διοικητικό συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης 
«Σύντηξη για ενέργεια» συγκρότησε ομάδα εργασίας με στόχο την ανάλυση της πιθανής 
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βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής, η οποία θα υποβληθεί προς εξέταση στον νέο 
διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια». 

3.10.17 Πράγματι, από το 2015 η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» προέβη στην 
υλοποίηση 711 δράσεων, οι οποίες προήλθαν από εσωτερικούς ελέγχους (του κλιμακίου 
εσωτερικού ελέγχου και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου), εξωτερικούς ελεγκτές (του ΕΕΣ) 
και δράσεις κατόπιν της ετήσιας αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό 
συνεπαγόταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόσθετες και πιο περίπλοκες δικλίδες, πάντα 
ωστόσο κατόπιν των συστάσεων των ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών διασφάλισης. 
Επιπλέον, το σύστημα εσωτερικών δικλίδων και η εφαρμογή των συστάσεων εποπτεύονταν 
ανέκαθεν από την ελεγκτική επιτροπή της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» εξ 
ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Η τρέχουσα στρατηγική εσωτερικών δικλίδων, η 
οποία παρουσιάστηκε στην επιτροπή ελέγχου τον Ιούνιο του 2021, περιγράφει λεπτομερώς 
το σύστημα και τα στοιχεία του. 

Η ενισχυμένη παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων των ελέγχων και των 
αξιολογήσεων πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσής της στο εργαλείο RAPID το οποίο 
τέθηκε σε λειτουργία το 2014. Το εργαλείο RAPID συγκεντρώνει τα στοιχεία της 
μεταπαρακολούθησης όλων των συστάσεων που προέρχονται από τους διάφορους παρόχους 
υπηρεσιών διασφάλισης και αποφεύγει τις αλληλοεπικαλύψεις και τις αντικρουόμενες 
απαιτήσεις. 

Χάρη στη βελτίωση του συντονισμού και τη συμμόρφωση με τις συστάσεις και τις 
παρατηρήσεις των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών διασφάλισης, με την πάροδο των ετών ο 
αριθμός των εν εξελίξει συστάσεων και δράσεων μειώθηκε σημαντικά, γεγονός που 
καταδεικνύει την πρόοδο που επήλθε όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικών 
δικλίδων και το επίπεδο ωριμότητάς του. Οι δράσεις βελτίωσης παρακολουθούνται επίσης 
από τη συντονιστική επιτροπή για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κοινής Επιχείρησης 
«Σύντηξη για ενέργεια», η οποία συστάθηκε το 2016, με στόχο την ανάπτυξη συνεκτικών και 
συντονισμένων πρωτοβουλιών βελτίωσης και βελτιστοποίησης. 

3.10.19 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η καινοτομία της προσπάθειας μετασχηματισμού 
έγκειται στην ολιστική προσέγγιση της απαιτούμενης αλλαγής. 
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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 
της 20ής Σεπτεμβρίου 2022. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
Klaus-Heiner LEHNE 

Πρόεδρος 
 



165 

 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια 
 

  

7ο ΠΠ Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη (2007-2013) 

ΑΕΕ Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας 

ΓΔ CNECT  Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και 
Τεχνολογιών της Επιτροπής 

ΓΔ ENER Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Επιτροπής 

ΓΔ MOVE Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Επιτροπής 

ΓΔ RTD  Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής 

ΔΟ ITER Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας από Σύντηξη ITER 

ΔΠΕ Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της IFAC 

ΕΑΧ Εθνική αρχή χρηματοδότησης 

ΕΕΕΔ Εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες 

ΕΕΣΔ Εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες 

ΕΥΡΑΤΟΜ Ευρωπαϊκή Κoιvότητα Ατoμικής Εvέργειας 

ΙΠΑ Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 

ΚΕ Κοινή Επιχείρηση / Κοινές Επιχειρήσεις 

ΜΣΕ Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

ΠΔΠ Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

ΣΛΕΕ Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ARTEMIS Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών 

BBI Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων  

CA Κοινή Επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»  

CAS Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της ΓΔ RTD της Επιτροπής 

CBE Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 
βιοοικονομία» 

CFS Πιστοποιητικό οικονομικών καταστάσεων (Certificate on Financial 
Statement) 

Clean H2 Κοινή Επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» 
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CMFC 
Κεντρική διαχείριση οικονομικών εισφορών (Central Management of 
Financial Contributions) 

CS  Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 

ECCC 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και 
Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας (The European Cybersecurity 
Competence Centre)  

ECSEL 
Κοινή Επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για 
την ευρωπαϊκή πρωτοπορία»  

ENIAC 
Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη 
νανοηλεκτρονική (The European Nano‐electronic Initiative Advisory 
Council) 

EPPO  Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (The European Public Prosecutor’s Office) 

EU‐Rail  Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (EU‐Rail) 

EuroHPC  Κοινή Επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων  

F4E  Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια»  

FCH  Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»  

GH 
Κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία» (που 
διαδέχθηκε τη σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών 
για τις κλινικές δοκιμές 3) 

IHI  Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» 

IMI  Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 

ISSAI 
Διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του Διεθνούς 
Οργανισμού των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) 

ITER 
Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) 

KDT  Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»  

OLAF  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

S2R 
Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους 
σιδηροδρόμους)  

SESAR 
Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού  

SNS  Κοινή Επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες»  
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	3.10.17 Πράγματι, από το 2015 η Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» προέβη στην υλοποίηση 711 δράσεων, οι οποίες προήλθαν από εσωτερικούς ελέγχους (του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου), εξωτερικούς ελεγκτές (του ΕΕΣ) και δράσεις κατόπιν της ετήσιας αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό συνεπαγόταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόσθετες και πιο περίπλοκες δικλίδες, πάντα ωστόσο κατόπιν των συστάσεων των ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών διασφάλισης. Επιπλέον, το σύστημα εσωτερικών δικλίδων και η εφαρμογή των συστάσεων εποπτεύονταν ανέκαθεν από την ελεγκτική επιτροπή της Κοινής Επιχείρησης «Σύντηξη για ενέργεια» εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Η τρέχουσα στρατηγική εσωτερικών δικλίδων, η οποία παρουσιάστηκε στην επιτροπή ελέγχου τον Ιούνιο του 2021, περιγράφει λεπτομερώς το σύστημα και τα στοιχεία του.
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