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Σύνοψη 
I Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής των 
οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ιδιότητα αυτή, ενεργούμε ως ο 
ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ, 
συμβάλλοντας ιδίως στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της1.  

II Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το οικονομικό 
έτος 2018 αναφορικά με τους 41 οργανισμούς της ΕΕ και τα λοιπά όργανα της ΕΕ 
(εφεξής «οργανισμοί») που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία μας. Συνολική επισκόπηση της 
σύστασης των οργανισμών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα 
λεπτομερή αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που διενεργούμε ετησίως 
παρατίθενται στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το 
οικονομικό έτος 2018.  

III Συνολικά, με τον έλεγχο των οργανισμών για το οικονομικό έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 επιβεβαιώθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που είχαν 
αναφερθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των δηλώσεων αξιοπιστίας που 
εκδώσαμε για κάθε οργανισμό, διατυπώσαμε:  

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

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς,  

o ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα 
των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους 
οργανισμούς, πλην της EASO (για την οποία διατυπώθηκε ελεγκτική γνώμη με 
επιφύλαξη).  

                                                      
1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας παρατίθενται στις εκθέσεις 

δραστηριοτήτων μας, στις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, στις ειδικές εκθέσεις μας, στις πανοραμικές επισκοπήσεις μας και 
στις γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή επικαιροποιούμενης νομοθεσίας της ΕΕ ή επί 
άλλων αποφάσεων με επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση (www.eca.europa.eu). 
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IV Παρ' όλα τα ανωτέρω, για την πλειονότητα των οργανισμών αναλύσαμε τα 
ζητήματα για τα οποία υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, στα σημεία περί 
επισήμανσης ειδικού θέματος και περί λοιπών θεμάτων, καθώς και στις παρατηρήσεις 
που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις ελεγκτικές γνώμες. Προτείναμε επίσης για 
πρώτη φορά τα εξής μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να υπάρξει βελτίωση 
στους συγκεκριμένους τομείς: 

o Τα σφάλματα στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων παραμένουν το 
συχνότερο είδος σφάλματος που εντοπίζουμε με τους ελέγχους μας. Συνιστάται 
στους οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανόνες και τη σύναψη συμβάσεων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη σχέση 
οικονομικής αποδοτικότητας. 

o Όταν χρησιμοποιούν διοργανικές συμβάσεις, οι οργανισμοί εξακολουθούν να 
φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις όσον αφορά τις συγκεκριμένες αγορές τους. Η τήρηση των αρχών 
αυτών πρέπει να διασφαλίζεται από τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου των 
οργανισμών. 

o Η χρήση συμβάσεων-πλαισίου δεν πρέπει να αποτελεί πρόσκομμα για μια 
θεμιτή και ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο ανταγωνισμός για 
την τιμή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία που τη 
συνθέτουν, όπως τις μοναδιαίες τιμές και τη σχετική ποσότητα των μονάδων που 
θα χρεωθούν για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

o Συνιστάται στους οργανισμούς να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν είτε κοινές 
διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων είτε διοργανικές συμβάσεις-πλαίσιο, 
προκειμένου να βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίζουν 
οικονομίες κλίμακας. Για τους νέους οργανισμούς, όπως η EPPO και ο ELA, η 
συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες, αντί για την κατάρτιση των δικών τους 
αυτοτελών συμβάσεων, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής. 
Ωστόσο, πριν από την έναρξη μιας κοινής διαδικασίας και την καταβολή των 
σχετικών διοικητικών προσπαθειών, η σκοπιμότητά της πρέπει να αποδεικνύεται 
από ανάλυση της αγοράς. 

o Οι οργανισμοί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, 
καλό θα ήταν να αναλύσουν κατά πόσον η χρήση εξωτερικού προσωπικού είναι 
οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με τη χρήση δικών τους υπαλλήλων 
υπαγόμενων στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. 
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o Όταν χρησιμοποιείται εξωτερικό προσωπικό, απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση 
με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο, όχι μόνο ως ζήτημα αρχής 
αλλά και για να αποτρέπεται ο κίνδυνος αντιδικιών και η προσβολή της φήμης. 

o Η έγκριση και η εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής 
(2017) από τους οργανισμούς συνιστά αναγκαιότητα για την ευθυγράμμιση των 
προτύπων εσωτερικού ελέγχου με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, καθώς και για 
τη διασφάλιση ότι οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

o Οι οργανισμοί καλούνται να συμφωνήσουν σχετικά με το ποιες θέσεις πρέπει να 
θεωρούνται ευαίσθητες και να καθιερώσουν πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις 
ή να εναρμονίσουν τις ήδη εφαρμοζόμενες, προκειμένου να μετριάσουν τον 
κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας για προσωπικό όφελος. 

o Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των στοιχείων που αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό, οι οργανισμοί που εκτελούν έσοδα με ειδικό προορισμό 
ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν στις οικονομικές καταστάσεις τους 
τυποποιημένη επισκόπηση με γνωστοποίηση των εσόδων με ειδικό προορισμό 
και των σχετικών δαπανών ανά συμφωνία ανάθεσης με την Επιτροπή. 

o Εάν οι προϋπολογισμοί των οργανισμών δημοσιεύονταν ανά δραστηριότητα, θα 
καθίστατο δυνατή τη σύνδεση των πόρων με τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιούνται. 

o Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής 
σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη προσαρμογής του νομικού πλαισίου, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι υπολογισμοί των τελών γίνονται επί τη 
βάσει στοιχείων που απηχούν την πραγματικότητα. 
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Τι ελέγξαμε 
01 Οι οργανισμοί της ΕΕ συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες που συστήνονται με 
πράξη του παράγωγου δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνικών, 
επιστημονικών ή διαχειριστικών καθηκόντων που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών. Οι οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης 
προβολής στα κράτη μέλη και επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής και τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής 
σημασίας για την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, όπως είναι οι τομείς της 
υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Στην 
παρούσα σύνοψη, οι οργανισμοί αναφέρονται με τα ακρωνύμια της πλήρους 
ονομασίας τους, τα οποία αναλύονται στη σχετική κατάσταση που παρατίθεται στο 
τέλος της έκθεσης.  

02 Αναλόγως της οργάνωσης και των καθηκόντων τους, οι οργανισμοί της ΕΕ 
διακρίνονται σε τρία είδη: σε αποκεντρωμένους οργανισμούς, σε εκτελεστικούς 
οργανισμούς της Επιτροπής και σε λοιπά όργανα. Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε 
είδους περιγράφονται κατωτέρω.  

03 Ο αριθμός των οργανισμών αυξήθηκε συν τω χρόνω και ανέρχεται σε 43 το 
2019, όπως φαίνεται στην γράφημα 1, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων οργανισμών 
που επί του παρόντος βρίσκονται υπό σύσταση. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία (EPPO), ο κανονισμός για τη σύσταση της οποίας είναι ήδη σε ισχύ από το 
2017, και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA), της οποίας ο ιδρυτικός κανονισμός 
τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2019. 
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Γράφημα 1 – Αύξηση του αριθμού των οργανισμών 

 
*Ορισμένοι οργανισμοί λειτουργούσαν και προηγουμένως ως διακυβερνητικές οργανώσεις υπό 
διαφορετικό καθεστώς. 
Πηγή: ΕΕΣ. 

04 Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της Επιτροπής είναι εγκατεστημένοι εκεί όπου 
εδρεύει η Επιτροπή, ήτοι στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί και τα λοιπά όργανα είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ΕΕ, ήτοι 
στα διάφορα κράτη μέλη, όπως φαίνεται στην κατάσταση με τα ακρωνύμια και στο 
γράφημα 2. Την απόφαση για την έδρα τους λαμβάνει είτε αποκλειστικά το 
Συμβούλιο είτε το Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την 
απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, η έδρα του EMA και 
της ΕΑΤ μεταφέρθηκε στο Άμστερνταμ και το Παρίσι αντίστοιχα κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019. Η EPPO θα έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και η ELA στη 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία). 

eu-LISA

EASO, EΑΤ, EIOPA, ESMA

ACER, Υπηρεσία του BEREC, Ευρωπόλ

ERCEA, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, Chafea

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

ΕΟΠ, ETF

Cedefop, Eurofound
*Ο ESA ιδρύθηκε το 1958ELA

EPPO

SRB

Αριθμός των 
οργανισμών

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Λοιπά όργανα

Αύξηση του 
αριθμού των 
οργανισμών
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Γράφημα 2 – Έδρα των οργανισμών στα κράτη μέλη 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες ανάγκες πολιτικής 

05 Οι 34 αποκεντρωμένοι οργανισμοί2 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως καθήκοντα 
τεχνικής, επιστημονικής, επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης. Στόχος είναι η 
ικανοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών αναγκών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας, με τη συγκέντρωση τεχνικής και εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας τόσο 
σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο εθνικών αρχών. Οι οργανισμοί συστάθηκαν για 

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

EΟΠ, EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, 
EUIPO, eu‐LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex, GSA. 



 10 
 

 

αόριστο χρονικό διάστημα με κανονισμό του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

06 Η νεοσυσταθείσα EPPO είναι η ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική 
αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και 
την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων εις 
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά ή οι σοβαρές 
περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η εντολή της ELA θα 
συνίσταται στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών της αγοράς εργασίας 
σε όλα τα επίπεδα και στην καλύτερη διαχείριση διασυνοριακών καταστάσεων, 
καθώς και στην ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών για τη στήριξη της δίκαιης 
κινητικότητας. Οι δύο αυτοί οργανισμοί θα αρχίσουν να ελέγχονται από το οικονομικό 
έτος 2019. 

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί της 
Επιτροπής υλοποιούν 
προγράμματα της ΕΕ 

07 Οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί της 
Επιτροπής3 είναι επιφορτισμένοι με 
εκτελεστικά και επιχειρησιακά 
καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση ενός 
ή περισσότερων προγραμμάτων της ΕΕ 
και έχουν συσταθεί για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα.  

Τα λοιπά όργανα έχουν συγκεκριμένες εντολές 

08 Τα τρία λοιπά όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (EIT), ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) και το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). Το EIT, με έδρα στη Βουδαπέστη, είναι ένα ανεξάρτητο, 
αποκεντρωμένο όργανο της ΕΕ, το οποίο αξιοποιεί από κοινού επιστημονικούς, 
επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς πόρους, με σκοπό την ενίσχυση, μέσω 
επιχορηγήσεων, της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία. Έχει συσταθεί για 
αόριστο χρονικό διάστημα. Ο ESA, με έδρα στο Λουξεμβούργο, συστάθηκε για 

                                                      
3 CHAFEA, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2016 / Etienne Ansotte 
/ Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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αόριστο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσει τον τακτικό και δίκαιο 
εφοδιασμό όλων των χρηστών της ΕΕ με πυρηνικά καύσιμα, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
Ευρατόμ. Το SRB, με έδρα στις Βρυξέλλες, είναι η κύρια αρχή του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης. Αποστολή 
του είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των τραπεζών που έχουν περιέλθει 
σε κατάσταση αφερεγγυότητας με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στην πραγματική 
οικονομία και στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων μερών.  

Οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές και στο 
πλαίσιο διαφορετικών τομέων του ΠΔΠ 

09 Το 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των οργανισμών (εξαιρουμένου 
του SRB) ανήλθε σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση κατά 20 % σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017), ποσό που αντιστοιχεί 
στο 2,9 % περίπου του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018 (έναντι 2,7 % για 
το 2016), όπως παρουσιάζεται στο γράφημα 3. Οι οργανισμοί με τη μεγαλύτερη 
απόλυτη αύξηση στον προϋπολογισμό τους μεταξύ του 2017 και 2018 ήταν οι EIT, 
EMSA και ECHA, οι οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 1α του ΠΔΠ 
(«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»), καθώς και οι eu-LISA, 
Frontex, EMA, EASO και Ευρωπόλ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
τομέα 3 του ΠΔΠ («Ασφάλεια και ιθαγένεια»). 

10 Επιπροσθέτως, ο προϋπολογισμός του SRB για το 2018 ανήλθε σε 
6,9 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017). Συνίσταται 
στις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου 
Εξυγίανσης, καθώς και για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών του SRB. 

11 Οι προϋπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών και λοιπών οργάνων 
καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, καθώς και τις διοικητικές και τις επιχειρησιακές 
δαπάνες τους. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής και οι δικοί τους 
προϋπολογισμοί (περί τα 249 εκατομμύρια ευρώ συνολικά το 2018) καλύπτουν μόνο 
τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες τους. Ο επιχειρησιακός 
προϋπολογισμός της Επιτροπής (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) που εκτέλεσαν 
οι έξι εκτελεστικοί οργανισμοί το 2018 ανήλθε σε περίπου 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ 
(έναντι 11 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017).  
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Γράφημα 3 – Πηγές χρηματοδότησης των οργανισμών το 2018 

 
Πηγή: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 και προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, 
βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 
Πηγή φωτογραφίας: © Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2001. 

12 Οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκτελεστικών, 
χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι 
υπόλοιποι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τέλη και επιβαρύνσεις, 
καθώς και από άμεσες εισφορές των χωρών που συμμετέχουν στις δραστηριότητές 
τους: Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται ανάλυση των προϋπολογισμών των οργανισμών 
ανά πηγή εσόδων. 
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και στο SRB

1,8 δισεκατ. 
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προορισμό που διαθέτει 

η Επιτροπή για την 
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Γράφημα 4 – Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018 ανά πηγή 
εσόδων 

 
Πηγή: Πηγή: Προϋπολογισμοί των οργανισμών για το 2018, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 
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13 Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν υλοποιούν μεγάλα προγράμματα 
επιχειρησιακών δαπανών, αλλά εκτελούν καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού ή/και 
ρυθμιστικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
προϋπολογισμοί τους καλύπτουν κυρίως τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές 
δαπάνες. Συνολικά, οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες των 
οργανισμών αντιστοιχούν περίπου στο 14 % του συνόλου των ίδιων δαπανών των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ (γράφημα 5). 

Γράφημα 5 – Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες* των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ το 2018 (σε δισεκατομμύρια 
ευρώ) 

 
* Στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό που είναι 
επιφορτισμένο τόσο με επιχειρησιακά όσο και με διοικητικά καθήκοντα. 
Πηγή: Ενοποιημένοι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2018. 

14 Τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ των συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό 
της ΕΕ χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων τομέων του ΠΔΠ, όπως φαίνεται στο 
γράφημα 6. 
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Γράφημα 6 – Χρηματοδότηση των οργανισμών ανά τομέα του ΠΔΠ στο 
πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ 

 
Πηγή: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και προϋπολογισμοί των 
οργανισμών για το 2018, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το ΕΕΣ. 

15 Όσον αφορά το προσωπικό, στο τέλος του 2018 οι 
οργανισμοί απασχολούσαν περίπου 
τους 11 400 υπαλλήλους4 (έναντι 11 000 περίπου 
το 2017), αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο 
περίπου του συνόλου των υπαλλήλων που 
απασχολούνται στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. 

 

                                                      
4 Στα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι 

υπάλληλοι, καθώς και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. 
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υπαλλήλων που απασχολούνται στα 
θεσμικά όργανα και στους 

οργανισμούς της ΕΕ
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οργανισμούς, κατόπιν επεξεργασίας 
τους από το ΕΕΣ. 



 16 
 

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονες των κτιρίων του Συνεδρίου: 
Jim Clemes (2004 & 2013) και Paul Noël (1988). 

Τι διαπιστώσαμε 

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

16 Διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους 
λογαριασμούς όλων των οργανισμών. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί αυτοί 
παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής 
τους την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων 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 Επιτροπής5.  

                                                      
5 Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο 

τομέα. 
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Η ενότητα περί επισήμανσης ειδικού θέματος είναι σημαντική 
για την κατανόηση των λογαριασμών (ΕΑΤ, EMA, Frontex και 
SRB) 

17 Στην ενότητα με τίτλο «Επισήμανση ειδικού θέματος» η προσοχή των 
αναγνωστών εφιστάται σε σημαντικά ζητήματα που είναι καθοριστικά για την 
κατανόηση των λογαριασμών από τους χρήστες τους. Όσον αφορά το οικονομικό έτος 
2018, περιλαμβάνονται ενότητες περί επισήμανσης ειδικού θέματος για τέσσερις 
οργανισμούς: την ΕΑΤ, τον EMA, τον Frontex και το SRB. 

18 Όσον αφορά την ΕΑΤ και τον EMA, που στο 
παρελθόν είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο, 
επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι 
οργανισμοί αυτοί αποχώρησαν από το Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2019 και ότι οι λογαριασμοί τους 
περιλαμβάνουν προβλέψεις για τα σχετικά 
έξοδα μετακόμισης. Σε σχέση με τον EMA, 
αναφερθήκαμε επίσης στις εξελίξεις μετά τη 
συμφωνία μίσθωσης και στην αβεβαιότητα 
σχετικά με την απώλεια του συνόλου του προσωπικού μετά τη μετεγκατάσταση του 
οργανισμού. Και για τους δύο οργανισμούς, την ΕΑΤ και τον EMA, αναφερθήκαμε 
επίσης στην πιθανότητα μείωσης των εσόδων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ. 

19 Όσον αφορά τους λογαριασμούς του SRB, επισημαίνουμε ότι ο έλεγχός μας δεν 
κάλυπτε τις σχετικές με εισφορές στο Ταμείο διοικητικές προσφυγές ή δικαστικές 
διαδικασίες μεταξύ ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και εθνικών αρχών εξυγίανσης 
και του Συμβουλίου Εξυγίανσης, ούτε τις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αποφάσεις έγκρισης καθεστώτων 
εξυγίανσης. Οι πιθανές επιπτώσεις τους στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 
(ιδίως όσον αφορά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις και τις 
υποχρεώσεις) υπόκεινται σε ειδικό ετήσιο έλεγχο και τα σχετικά αποτελέσματα θα 
δημοσιευθούν την 1η Δεκεμβρίου 2019, όπως ορίζεται στο άρθρο 92, παράγραφος 4, 
του κανονισμού ΕΜΕ. 

© Shutterstock / από τον Robert Lucian 
Crusitu. 
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20 Το 2018 ο Frontex διαχειρίστηκε συμφωνίες χρηματοδότησης με τις 
συνεργαζόμενες χώρες για επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν 
στο 59 % του προϋπολογισμού του. Ωστόσο, το Συνέδριο αναφέρει συστηματικά από 
το 2014 ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών που αφορούν εξοπλισμό και των οποίων 
την επιστροφή ζητούν οι συνεργαζόμενες χώρες είναι συχνά ανεπαρκή, γεγονός που 
επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τα αποτελέσματα του φετινού ελέγχου. Οι εκ των 
προτέρων επαληθεύσεις των εν λόγω δαπανών από τον Frontex θα παραμένουν 
αναποτελεσματικές όσο συνεχίζονται οι επιστροφές δαπανών που δεν 
τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά. Επιπλέον, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, ο 
Frontex δεν διενήργησε εκ των υστέρων επαληθεύσεις, με αποτέλεσμα να επιτείνεται 
ο κίνδυνος αδικαιολόγητων επιστροφών δαπανών. 

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

21 Για όλους τους οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. 
Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα ήταν νόμιμα και κανονικά από κάθε ουσιώδη πλευρά. 

Ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα 
και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί των οργανισμών, πλην της EASO 

22 Για 40 οργανισμούς, διατυπώσαμε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά 
με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. Κατά τη 
γνώμη μας, όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς, οι πληρωμές ήταν νόμιμες και 
κανονικές από κάθε ουσιώδη πλευρά. 
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23 Όσον αφορά την EASO, διατυπώσαμε γνώμη 
με επιφύλαξη σε σχέση με τις διαπιστώσεις που 
αναφέραμε για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017. 
Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μη 
ικανοποιητική κατάσταση που αναφέρθηκε για το 
οικονομικό έτος 2017 και αφορούσε τις ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης και εσωτερικών δικλίδων 
ελέγχου της Υπηρεσίας, καθώς και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων 
βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς και ότι η εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που 
εξήγγειλε η διοίκησή της δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτό γίνεται επίσης 
καταφανές από το γεγονός ότι η μείζων διαδικασία σύναψης σύμβασης που 
διοργάνωσε η Υπηρεσία το 2018 ήταν και αυτή παράτυπη λόγω σοβαρών αδυναμιών 
της διαδικασίας.  

Η ενότητα περί λοιπών θεμάτων πραγματεύεται ζητήματα 
ειδικής σημασίας (ΕΑΤ, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB και 
GSA) 

24 Όσον αφορά την ΕΑΤ, την EIOPA και την ESMA, επιστήσαμε την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών αυτών χρηματοδοτούνται εν μέρει 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέρει από άμεσες συνεισφορές των 
εποπτικών αρχών ή/και των εποπτευόμενων οντοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. 
Μελλοντικά, τα έσοδα των οργανισμών αυτών είναι πιθανό να μειωθούν συνεπεία 
της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ.  

25 Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η ESMA, τα τέλη που χρεώνονται ήδη σε 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βασίζονται στα έσοδά τους ως 
νομικών οντοτήτων, και όχι ως ομίλου ή ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων. Αυτό 
δημιουργεί μια νομιμοφανή ευκαιρία για τη μείωση ή την αποφυγή καταβολής τελών 
με τη μεταφορά εσόδων από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ σε συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες εκτός 
της ΕΕ. Η πιθανή δημοσιονομική επίπτωση αυτού του νομικού κενού είναι άγνωστη.  

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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26 Όσον αφορά την EASO, εξακολουθούμε να εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός 
ότι, από το τέλος του 2017, η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους 
ανθρώπινους πόρους της Υπηρεσίας έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Στο τέλος του 2018, η 
πλειονότητα των κενών θέσεων παρέμενε ακόμη προς πλήρωση. Ιδιαίτερη ανησυχία 
προκαλεί η έλλειψη στελεχών στις διοικητικές υπηρεσίες. Συνολικά, η κατάσταση 
αυτή δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κλίμακάς τους. 

27 Όσον αφορά τον ECHA, το Συνέδριο επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο 
Οργανισμός είναι εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος και εισπράττει τέλη από κάθε 
επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης χημικών ουσιών, δυνάμει του 
κανονισμού REACH6. Ο Οργανισμός υπολογίζει και χρεώνει τα τέλη βάσει υπεύθυνων 
δηλώσεων που παρέχουν οι επιχειρήσεις. Με τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις που 
διενήργησε ο Οργανισμός διαπιστώθηκε η ανάγκη σημαντικής διόρθωσης των τελών, 
με το συνολικό ποσό των διορθώσεων να είναι άγνωστο στα τέλη του 2018.  

28 Στην περίπτωση του SRB, επαναλαμβάνουμε ότι οι εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης υπολογίζονται βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάζουν στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εθνικών αρχών εξυγίανσης. 
Δεδομένου ότι ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης δεν προβλέπει ένα 
ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο να εξασφαλίζει την 
αξιοπιστία των πληροφοριακών στοιχείων, δεν διενεργούνται έλεγχοι στο επίπεδο 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, το SRB υποβάλλει τα πληροφοριακά 
στοιχεία τόσο σε ελέγχους συμφωνίας όσο και σε αναλυτικούς ελέγχους. Επιπλέον, 
επισημάναμε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών που προβλέπεται στο 
νομικό πλαίσιο είναι άκρως περίπλοκη, γεγονός που υπονομεύει την ακρίβεια του 
υπολογισμού. Για λόγους εμπιστευτικότητας, το Συμβούλιο Εξυγίανσης δεν μπορεί να 
κοινοποιήσει τα δεδομένα των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποίησε για τον 
υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο, στοιχείο που μειώνει τη διαφάνεια. 

                                                      
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 
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29 Για τον GSA, εφιστούμε και πάλι την προσοχή στο γεγονός ότι η διαδικασία 
σύναψης σύμβασης-πλαισίου για την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος 
Galileo κατά την περίοδο 2017-2027, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, 
αμφισβητήθηκε από έναν από τους προσφέροντες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα 
αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της 
σύμβασης-πλαισίου, καθώς και επί όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και 
μελλοντικών πληρωμών.  

Γράφημα 7 – Ετήσιες ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τους λογαριασμούς, 
τα έσοδα και τις πληρωμές των οργανισμών την περίοδο 2016-2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν ζητήματα που επιδέχονται 
βελτίωση σε 36 οργανισμούς 

30 Πέραν των ελεγκτικών γνωμών μας και των ενοτήτων περί «Επισήμανσης ειδικού 
θέματος» και περί «Λοιπών θεμάτων», διατυπώσαμε επίσης 
σχεδόν 100 παρατηρήσεις για 36 οργανισμούς, αναφερόμενοι σε ζητήματα που 
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότερες 
από τις παρατηρήσεις αυτές αφορούν αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.  
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Η διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων παραμένει ο τομέας με τη 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση σφαλμάτων 

31 Σκοπός των κανόνων περί 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι η 
διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού 
μεταξύ των οικονομικών φορέων και η 
εξασφάλιση των πλέον συμφερουσών 
από οικονομική άποψη αγορών, με 
παράλληλη τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 
ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων. Στα 
δείγματά μας περιλαμβάνονταν 
συμβάσεις-πλαίσιο, επιμέρους συμβάσεις και άμεσες συμβάσεις από όλους τους 
οργανισμούς. Σε 27 οργανισμούς (Υπηρεσία του BEREC, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, 
EASO, ΕΑΤ, ECHA, ECDC, ΕΟΠ, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, 
ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurojust, Ευρωπόλ, Eurofound, Frontex, REA, SRB) η σύναψη των 
συμβάσεων αυτών παρουσίαζε αδυναμίες διαφόρων ειδών, οι οποίες αφορούσαν ως 
επί το πλείστον ζητήματα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και νομιμότητας. 
Συνιστάται στους οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανόνες και τη σύναψη συμβάσεων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη σχέση οικονομικής 
αποδοτικότητας. 

Πλαίσιο 1 – Παράδειγμα αδικαιολόγητης χρήσης της διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση, χωρίς την προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 

Σε συνέχεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ένας οργανισμός υπέγραψε 
3ετή σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ με εταιρεία που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες βάσει 
προηγούμενης σύμβασης-πλαισίου. Η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε για 
συνολικό ποσό 450 000 ευρώ (150 000 ευρώ ετησίως). Βάσει του 
δημοσιονομικού κανονισμού, μια τέτοια απλουστευμένη διαδικασία είναι 
αποδεκτή μόνο υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν τεκμηριώθηκαν από τον 
συγκεκριμένο οργανισμό. 

© Shutterstock / του Natnan Srisuwan. 
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Η χρήση συμβάσεων-πλαισίου από ορισμένους οργανισμούς ενδέχεται 
να περιορίζει τον ανταγωνισμό 

32 Οι συμβάσεις-πλαίσιο είναι συμφωνίες που συνάπτονται με διάφορους 
παρόχους και καθορίζουν τους όρους που θα διέπουν επιμέρους αγορές κατά την 
περίοδο ισχύος της συμφωνίας. Χρησιμοποιούνται για επακριβώς καθορισμένο 
αντικείμενο, ωστόσο, οι ακριβείς ποσότητες και ο χρόνος παράδοσης δεν μπορούν να 
καθοριστούν εκ των προτέρων. Ο κύριος λόγος για τη χρήση συμβάσεων-πλαισίου 
είναι η επίτευξη διοικητικής αποδοτικότητας και οικονομιών κλίμακας. Ωστόσο, 
εντοπίσαμε περιπτώσεις (EASA και EUIPO) κατά τις οποίες η χρήση μεγάλων 
συμβάσεων-πλαισίου που κάλυπταν πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ορίζονταν επακριβώς, υπονόμευε τον ανταγωνισμό.  

Πλαίσιο 2 – Παράδειγμα σύμβασης-πλαισίου χωρίς προδιαγραφές 

Για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης 
δεδομένων αξίας έως και 5 εκατομμυρίων ευρώ, ένας οργανισμός επέλεξε να 
χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής 
ανοικτού διαγωνισμού. Ωστόσο, οι όροι που διατυπώνονταν στη σύμβαση-
πλαίσιο δεν ήταν αρκούντως ειδικοί ώστε να επιτρέπουν τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, επειδή οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούσαν τις προς 
παροχή υπηρεσίες δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τον χρόνο σύναψής της. 
Σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, σε 
τέτοιες περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράφει σύμβαση-πλαίσιο 
με πολλούς αναδόχους, ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να εφαρμόζεται 
ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων.  

 

33 Στο γράφημα 8 παρουσιάζονται οι αξίες των συμβάσεων-πλαισίου που 
υπέγραψαν οι οργανισμοί την περίοδο 2015-2018. Το 2018 οι οργανισμοί υπέγραψαν 
πολυετείς συμβάσεις-πλαίσιο, συνολικής αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου7. 

                                                      
7 Το γράφημα προέρχεται από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ. 
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Γράφημα 8 – Συνολική αξία των συμβάσεων-πλαισίου που υπογράφηκαν 
την περίοδο 2015-2018 (σε δισεκατ. ευρώ)  

 
Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ. 

Οι κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ενδέχεται να συμβάλλουν 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην εξασφάλιση οικονομιών 
κλίμακας 

34 Οι 35 αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα λοιπά όργανα, 
μαζί με τις οκτώ κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ (όργανα της ΕΕ), 
επιδιώκουν επίσης την αύξηση της διοικητικής 
αποδοτικότητας και των οικονομιών κλίμακας μέσω της 
μεγαλύτερης χρήσης κοινών διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, δύο ή 
περισσότεροι οργανισμοί ή κοινές επιχειρήσεις που 
χρειάζονται παρόμοιες υπηρεσίες εφαρμόζουν κοινή 
διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης, της οποίας γίνονται 
δικαιούχοι από κοινού (γράφημα 9). Ωστόσο, παρά την 
πολλά υποσχόμενη τάση, οι απόπειρες κοινών διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, 
παραδείγματος χάριν λόγω ανεπαρκούς ανάλυσης της 

αγοράς.  
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Γράφημα 9 – Σημαντική αύξηση του αριθμού των κοινών προσκλήσεων 

 
Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ. 

Πλαίσιο 3 – Παραδείγματα ανεπιτυχών κοινών διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων 

Απουσία κατάλληλης ανάλυσης της αγοράς για δύο πανευρωπαϊκές προσκλήσεις 
για τηλεπικοινωνιακές και τραπεζικές υπηρεσίες, δεν υποβλήθηκαν προσφορές 
συμμορφούμενες με τους όρους της διαδικασίας, οι οποίες να καλύπτουν τις 
απαιτούμενες τοπικές αγορές και, ως εκ τούτου, οι διαδικασίες απέβησαν 
ατελέσφορες και, επομένως, μη αποδοτικές από διοικητική άποψη. Επίσης, παρά 
το γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί βρίσκονταν στο ίδιο μέρος, η κοινή διαδικασία 
για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με τις νέες εγκαταστάσεις τους αποδείχθηκε 
ανεπιτυχής. 
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Η χρήση προσωρινά απασχολουμένων και συμβούλων δεν είναι 
πάντοτε σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο 

35 Το 2017 το Συνέδριο δημοσίευσε συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση8 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ εφάρμοσαν τη 
δέσμευση για μείωση των υπαλλήλων τους κατά 5 %. Όσον αφορά τους οργανισμούς, 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μείωση κατά 5 % εφαρμόστηκε, αν και με 
ορισμένες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι φετινές παρατηρήσεις μας σχετικά με 
τη χρήση συμβούλων και προσωρινά απασχολούμενων από ορισμένους οργανισμούς 
έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μολονότι δεν ελέγξαμε οριζοντίως τη χρήση εξωτερικού 
προσωπικού από όλους τους οργανισμούς, σε ορισμένους εξ αυτών υπήρχαν 
ενδείξεις μιας τάσης αντιστάθμισης των ελλείψεων σε μόνιμο και λοιπό προσωπικό 
υπαγόμενο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης από εξωτερικούς υπαλλήλους. 
Στο γράφημα 10 παρουσιάζονται οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από το Δίκτυο 
των Οργανισμών της ΕΕ σχετικά με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των συμβούλων 
ΤΠ που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων των οργανισμών και των λοιπών 
οργάνων δυνάμει συμβάσεων βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα, καθώς και των 
προσωρινά απασχολουμένων στους 33 οργανισμούς που απάντησαν σε σχετική 
έρευνα. 

                                                      
8 Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση της εφαρμογής της μείωσης των θέσεων 

εργασίας κατά 5 %, η οποία δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017. 
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Γράφημα 10 – Αριθμός συμβούλων ΤΠ και προσωρινά 
απασχολουμένων (σε 33 οργανισμούς) 

 
Πηγή: Στοιχεία που συγκέντρωσε το ΕΕΣ από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ (EUAN). 

36 Στην περίπτωση οκτώ οργανισμών (Υπηρεσία του BEREC, CHAFEA, CPVO, EASO, 
ERCEA, ESMA, SRB και EUIPO) διαπιστώσαμε τη χρήση συμβάσεων για την παροχή 
υπηρεσιών ΤΠ και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες ήταν διατυπωμένες 
ή/και εφαρμόζονταν κατά τρόπο που στην πράξη θα μπορούσε να συνιστά 
παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων και όχι παροχή σαφώς καθορισμένων 
υπηρεσιών ή προϊόντων. Η παραχώρηση προσωρινά απασχολουμένων μπορεί να 
γίνει μόνο μέσω συμβάσεων με εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης και σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο.  
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37 Επιπλέον, επτά οργανισμοί (EASO, ΕΑΤ, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA και SRB) 
δεσμεύθηκαν να απασχολούν προσωρινά απασχολούμενους μέσω εγγεγραμμένων 
στα σχετικά μητρώα εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να τηρούν 
όλους τους κανόνες που θέτουν τόσο η οδηγία όσο και η σχετική εθνική νομοθεσία, 
παραδείγματος χάριν όσον αφορά τους όρους εργασίας των προσωρινά 
απασχολουμένων. 

Παροχή συμβουλευτικών και μη υπηρεσιών στο EUIPO 

38 Λόγω της κλίμακας των συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το EUIPO, 
αναλύσαμε τη διαχείριση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο 
Γραφείο. Ο αριθμός των εξωτερικών υπαλλήλων που παραχώρησαν οι πάροχοι 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των συγκεκριμένων και παρεμφερών συμβάσεων 
αντιστοιχούσε στο 20 % περίπου του προσωπικού του Γραφείου που υπαγόταν στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στις αρχές του 2018.  

39 Διαπιστώσαμε ότι, ενώ μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των 
εν λόγω συμβάσεων είναι όντως υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, ένα άλλο 
μέρος είναι μάλλον διοικητική υποστήριξη, κάτι που συνιστά αγορά ή δανεισμό 
εργατικού δυναμικού, δυνατότητες που ρυθμίζονται αυστηρά από την ενωσιακή και 
την εθνική εργατική νομοθεσία. Καθώς μόνο εγγεγραμμένες στα σχετικά αρχεία 
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης έχουν δικαίωμα να παραχωρούν εξωτερικούς 
υπαλλήλους, η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να παρέχεται από εταιρείες παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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Η εφαρμογή του νέου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου αναμένεται 
σύντομα 

40 Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά όλες τις χρηματοοικονομικές και μη 
δραστηριότητες· πρόκειται για διαδικασία που διευκολύνει έναν οργανισμό να 
επιτύχει τους στόχους του και να διατηρήσει τις επιδόσεις του, με παράλληλη τήρηση 
κανόνων και κανονισμών. Υποστηρίζει τη λήψη ορθών αποφάσεων, καθώς λαμβάνει 
υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η επιδίωξη των στόχων και τους μειώνει σε 
αποδεκτά επίπεδα, μέσω της εφαρμογής αποδοτικών από οικονομική άποψη 
δικλίδων ελέγχου. Τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή ενέκρινε ένα αναθεωρημένο 
πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ICF). Όπως συνέβη και με τα πρότυπα εσωτερικού 
ελέγχου της Επιτροπής που αντικαθίστανται από το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 
(ICF), εντεταλμένοι φορείς, όπως οι οργανισμοί, αναμένεται να εφαρμόσουν το ICF 
κατ’ αναλογία. Στο τέλος του 2018, τα διοικητικά συμβούλια 29 οργανισμών είχαν 
εγκρίνει το ICF, ενώ 15 οργανισμοί ανέφεραν επίσης την εφαρμογή του. 

Οι οργανισμοί δεν διαθέτουν όλοι πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις 

41 Η διαχείριση των ευαίσθητων καθηκόντων αποτελεί συνήθη εσωτερική δικλίδα 
ελέγχου, σκοπός της οποίας είναι η μείωση σε αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου 
κατάχρησης των εξουσιών που ανατίθενται στους υπαλλήλους. Βάσει ενός 
αποτελεσματικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα 
ευαίσθητα καθήκοντα αντιμετωπίζονται μέσω δικλίδων μετριασμού τους ή και εν 
τέλει με την κινητικότητα του προσωπικού. Διαπιστώσαμε ότι επτά οργανισμοί (EASO, 
EASME, ECHA, ΕΟΠ, ENISA, Frontex και SRB) δεν διαθέτουν πολιτικές που να 
καθορίζουν τα ευαίσθητα καθήκοντα και τις σχετικές δικλίδες μετριασμού του 
κινδύνου. 

42 Μολονότι οι οργανισμοί έχουν παρόμοια διοικητική δομή και οι ρόλοι των 
δημοσιονομικών παραγόντων διέπονται από παρόμοιους δημοσιονομικούς 
κανονισμούς, ερμηνεύουν διαφορετικά το ποιες θέσεις πρέπει να θεωρούνται 
δυνητικά ευαίσθητες. Στο γράφημα 11 κατωτέρω παρουσιάζεται ο αριθμός των 
οργανισμών που θεωρούν κάποια συγκεκριμένη θέση δυνητικά ευαίσθητη.  
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Γράφημα 11 – Δυνητικά ευαίσθητες θέσεις 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Η δομή του προϋπολογισμού και τα στοιχεία που αναφέρονται σχετικά 
μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικότερη σημασία  

43 Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο αριθμός και ο όγκος των συμφωνιών ανάθεσης 
και επιχορήγησης μεταξύ της Επιτροπής και ορισμένων οργανισμών αυξήθηκε 
περαιτέρω το 2018. Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, οι οργανισμοί λαμβάνουν 
από την Επιτροπή πόρους προοριζόμενους για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων για λογαριασμό της. Επισημάναμε ότι οι οργανισμοί που εκτελούν έσοδα 
με ειδικό προορισμό πρέπει να ενισχύσουν τη διαφάνεια των στοιχείων που 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό και να περιλαμβάνουν στις οικονομικές 
καταστάσεις τους τυποποιημένη επισκόπηση με γνωστοποίηση των εσόδων με ειδικό 
προορισμό και των σχετικών δαπανών ανά συμφωνία ανάθεσης με την Επιτροπή. 

44 Επιπλέον, οι διαδικασίες προγραμματισμού που εφαρμόζουν όλοι οι οργανισμοί 
και οι οποίες καταλήγουν σε ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας (ή σε ενιαία 
έγγραφα προγραμματισμού) βασίζονται σε δραστηριότητες. Ωστόσο, επισημάναμε 
ότι οι δημοσιευμένοι προϋπολογισμοί όλων των οργανισμών παρουσιάζονται ανά 
είδος δαπάνης (δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και επιχειρησιακές 
δαπάνες) και όχι ανά δραστηριότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι εμφανείς οι 
πόροι που δαπανώνται στις διάφορες δραστηριότητες. 
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Υπάρχουν κίνδυνοι για τον ορθό υπολογισμό των τελών καταχώρισης 
και εξυπηρέτησης 

45 Ορισμένοι οργανισμοί (CdT, CPVO, EASA, ΕΑΤ, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO 
και SRB) συγκεντρώνουν έσοδα από τα τέλη εξυπηρέτησης ή καταχώρισης που 
χρεώνουν στους οικονομικούς φορείς. Επισημάναμε κινδύνους σχετικά με την 
ορθότητα του υπολογισμού αυτών των τελών. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί 
καλούνται να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη 
προσαρμογής του νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο υπολογισμός 
των τελών. 

Οι οργανισμοί δίνουν συνέχεια στις παρατηρήσεις ελέγχου από 
προηγούμενα έτη 

46 Παραθέσαμε κατάσταση των ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι οργανισμοί σε 
συνέχεια παρατηρήσεων από προηγούμενα έτη. Στο γράφημα 12 φαίνεται ότι για τις 
περισσότερες από τις 223 παρατηρήσεις στις οποίες δεν είχε δοθεί συνέχεια στα τέλη 
του 2017, τα διορθωτικά μέτρα ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονταν εν εξελίξει το 2018. 
Από τις 107 εκκρεμείς και εν εξελίξει παρατηρήσεις, του ελέγχου του ενδιαφερόμενου 
οργανισμού (και μόνον) εξέφευγαν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που έπρεπε να 
ληφθούν σε συνέχεια 13 παρατηρήσεων. 

Γράφημα 12 – Οι προσπάθειες των οργανισμών να δώσουν συνέχεια 
στις παρατηρήσεις προηγούμενων ετών 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 
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47 Κατά τον ετήσιο έλεγχο του παρελθόντος έτους, εξετάσαμε τα λογιστικά 
περιβάλλοντα των οργανισμών. Κατόπιν των παρατηρήσεων του Συνεδρίου σχετικά 
με την ανεξαρτησία των υπολόγων, η πλειονότητα των οργανισμών έλαβαν τα 
κατάλληλα μέτρα το 2018, πλην δύο (EACEA και EFSA). Παρόμοια ήταν η τάση που 
παρατηρήθηκε σχετικά με τις εκκρεμείς (επαν-)επικυρώσεις των λογιστικών 
συστημάτων. Και οι επτά οργανισμοί για τους οποίους αναφέραμε το 2018 την 
ανάγκη αυτή, είχαν ολοκληρώσει τη διορθωτική δράση στο τέλος του 2018. 

48 Θετική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά την εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement). Στο γράφημα 13 κατωτέρω 
φαίνεται η πρόοδος που είχε σημειωθεί ως προς την καθιέρωση των εργαλείων στο 
τέλος του 2018.  

Γράφημα 13 – Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-
procurement) βρίσκεται εν εξελίξει 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

49 Το 2018 σημειώθηκε επίσης κάποια πρόοδος όσον αφορά την εισαγωγή του 
SYSPER II, του εργαλείου διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων που έχει αναπτύξει η 
Επιτροπή. Στο γράφημα 14 κατωτέρω φαίνεται ότι, το 2018, πέντε ακόμη οργανισμοί 
δεσμεύθηκαν να εισαγάγουν το εργαλείο αυτό. 
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Γράφημα 14 — Καθιέρωση του εργαλείου διαχείρισης των ανθρώπινων 
πόρων SYSPER II 

 
*Το αριθμητικό στοιχείο στην τελευταία σειρά, για το 2018 καλύπτει και την EPPO. 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Οι οργανισμοί δεν υποβάλλονται όλοι στην ίδια διαδικασία χορήγησης 
απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

50 Για την πλειονότητα των αποκεντρωμένων 
οργανισμών και των λοιπών οργάνων, καθώς και 
για το σύνολο των εκτελεστικών οργανισμών της 
Επιτροπής, υπεύθυνα όργανα για τις ετήσιες 
διαδικασίες του προϋπολογισμού και της 
απαλλαγής είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Στο γράφημα 15 παρουσιάζεται 
σχηματικά η χρονογραμμή της διαδικασίας 
χορήγησης απαλλαγής.  

 

που
χρησιμοποιούν

το SYSPER II

που δεν 
χρησιμοποιούν

το SYSPER II

που έχουν 
συμφωνήσει να 

εισαγάγουν
το SYSPER II

2017 2018

8

9

25

8

13

20

© Shutterstock / του Zhu Difeng. 



 34 
 

 

Γράφημα 15 - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής για τους 
περισσότερους οργανισμούς 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

51 Σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς, ο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος 
αποκεντρωμένος οργανισμός EUIPO υποβάλλεται σε διαδικασία χορήγησης 
απαλλαγής από την οικεία επιτροπή προϋπολογισμού του, και όχι από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ομοίως, για τους άλλους δύο πλήρως 
αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, SRB και CPVO, οι ετήσιες διαδικασίες 
έγκρισης του προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής αποτελούν αρμοδιότητα 
του διοικητικού συμβουλίου τους. Οι διαφορετικές αυτές διαδικασίες προβλέπονται 
στους ιδρυτικούς κανονισμούς τους. 
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52 Μολονότι οι ανωτέρω οργανισμοί είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι και οι 
προϋπολογισμοί τους δεν αποτελούν μέρος του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, 
τα έσοδά τους προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, το ΕΕΣ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, για όλους τους 
οργανισμούς που συνδέονται με την ΕΕ, πρέπει να ισχύουν οι ίδιες αρχές λογοδοσίας 
και διαφάνειας. Όσον αφορά το EUIPO, το ΕΕΣ έχει εκφράσει τον προβληματισμό του 
σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής που εφαρμόζεται στο Γραφείο σε 
γνώμες που εξέδωσε το 20159 και το 201910. Για το SRB11 και το CPVO12, το Συνέδριο 
διατύπωσε επίσης τους προβληματισμούς του σε γνώμες που εξέδωσε το 2015.  

  

                                                      
9 Βλέπε γνώμη αριθ. 5/2015 του ΕΕΣ σχετικά με πρόταση της επιτροπής προϋπολογισμού 

του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για την τροποποίηση του 
κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση των δημοσιονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο 
Γραφείο. 

10 Γνώμη αριθ. 1/2019 του ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού BC-01-2019 της 
επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για τις 
δημοσιονομικές διατάξεις που διέπουν το Γραφείο. 

11 Βλέπε γνώμη αριθ. 3/2015 του ΕΕΣ σχετικά με πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού του 
Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τη θέσπιση των δημοσιονομικών διατάξεων 
που εφαρμόζονται στο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 

12 Βλέπε γνώμη αριθ. 2/2015 σχετικά με πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού 
κανονισμού του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών. 
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Αποτελέσματα ελέγχου από άλλες 
σχετικές με τους οργανισμούς 
εργασίες που δημοσίευσε το Συνέδριο 

Ειδική έκθεση αριθ. 29/2018 του ΕΕΣ: Η συμβολή της EIOPA 
στην εποπτεία και στη σταθερότητα του ασφαλιστικού τομέα 
ήταν σημαντική, οι προκλήσεις όμως είναι σοβαρές 

53 Σε ειδικό έλεγχο που διενεργήσαμε επιπλέον του ετήσιου δημοσιονομικού 
ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης σχετικά με την EIOPA, εξετάσαμε κατά πόσον η 
Αρχή συμβάλλει αποτελεσματικά στην εποπτεία και στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα του ασφαλιστικού τομέα. Συγκεκριμένα, αναλύσαμε τις δράσεις της 
EIOPA όσον αφορά την εποπτεία και την εποπτική σύγκλιση, τη δοκιμή αντοχής του 
ασφαλιστικού τομέα του 2016, καθώς και την επάρκεια των πόρων και των 
διοικητικών ρυθμίσεών της. 

54 Το γενικό μας συμπέρασμα είναι ότι η EIOPA έχει αξιοποιήσει ορθώς ένα ευρύ 
φάσμα εργαλείων για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης και της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν από την ίδια την Αρχή, τους εθνικούς επόπτες και τους 
νομοθέτες, παραδείγματος χάριν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
(ΕΕΑ) και των επισκοπήσεων που προβλέπει η «Φερεγγυότητα ΙΙ». Επιπλέον, για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεών της, 
συστήσαμε στην Αρχή να ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους που είναι 
επιφορτισμένοι με την εποπτεία. Τα πλήρη συμπεράσματα του ελέγχου, μαζί με τις 
σχετικές συστάσεις και τις απαντήσεις της Αρχής, περιλαμβάνονται στην ειδική 
έκθεσή μας αριθ. 28/2018 που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
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Ειδική ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2017, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92, παράγραφος 4, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις απορρέουσες από την άσκηση των καθηκόντων 
του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού 

55 Δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού για τη σύσταση του 
ΕΜΕ, ελέγχουμε ετησίως την ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και 
του Συμβουλίου δυνάμει του κανονισμού αυτού. Τα συμπεράσματα του ελέγχου για 
το οικονομικό έτος 2017, μαζί με τις σχετικές συστάσεις και τις απαντήσεις του SRB, 
περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεσή μας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας 
eca.europa.eu. 

Άλλες ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ που αναφέρονται επίσης σε 
έναν ή περισσότερους οργανισμούς 

56 Πέραν των εκθέσεων ελέγχου που αφορούν αποκλειστικά τους οργανισμούς, το 
2018 δημοσιεύσαμε επίσης αρκετές ειδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή 
πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες αναφέρονταν σε ορισμένους οργανισμούς (γράφημα 16). 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/ecadefault.aspx
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Γράφημα 16 – Άλλες ειδικές εκθέσεις ελέγχου του ΕΕΣ που αναφέρονται 
σε οργανισμούς 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Βιώσιμη χρήση 
των φυσικών 
πόρων

ΕΟΠ
Ειδική έκθεση 5/2018:
Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για 
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη: 
σημαντικές δυνατότητες συνεργιών 
που παραμένουν εν πολλοίς 
αναξιοποίητες

Ειδική έκθεση 23/2018:
Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η 
προστασία της υγείας μας παραμένει 
ανεπαρκής

Ειδική έκθεση 24/2018:
Επίδειξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα και καινοτόμων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
εμπορική κλίμακα στην ΕΕ: δεν 
επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη 
πρόοδος την περασμένη δεκαετία

Ειδική έκθεση 25/2018:
Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος 
ως προς την αξιολόγηση των 
κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης

Ειδική έκθεση 33/2018:
Καταπολέμηση της ερημοποίησης 
στην ΕΕ: διογκούμενη απειλή που 
χρήζει περαιτέρω δράσης

Ρύθμιση των 
αγορών και 
ανταγωνιστική 
οικονομία

SRB
Ειδική έκθεση 2/2018:
Η αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης τραπεζικών 
κρίσεων από την ΕΚΤ

ΕΑΤ, ESMA

REA, EASME, EIT
Ειδική έκθεση 28/2018:
Η πλειονότητα των μέτρων 
απλούστευσης που εισήχθησαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Ορίζων 2020” διευκόλυναν τους 
δικαιούχους, εξακολουθούν 
όμως να υπάρχουν δυνατότητες 
βελτίωσης

EIOPA, ΕΑΤ, ESMA
Ειδική έκθεση 29/2018:
Η συμβολή της EIOPA στην 
εποπτεία και στη 
σταθερότητα του 
ασφαλιστικού τομέα ήταν 
σημαντική, οι προκλήσεις 
όμως είναι σοβαρές

Επενδύσεις υπέρ 
της συνοχής, της 
ανάπτυξης και της 
κοινωνικής ένταξης

Χρηματοδότηση 
και διοίκηση της 
Ένωσης 

EMSA, Eurofound, EASA
Ειδική έκθεση 1/2018:
Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη 
των έργων στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες (JASPERS) - καιρός να 
βελτιωθεί η στόχευση της 
πρωτοβουλίας

ΕΟΠ
Ειδική έκθεση 16/2018:
Εκ των υστέρων επισκόπηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ: ένα σύστημα με 
καλά θεμέλια αλλά και ελλείψεις

ΕΜΑ

ΕΟΠ
Ειδική έκθεση 19/2018:
Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας: προς 
το παρόν, τίποτε άλλο από ένα 
αναποτελεσματικό 
συνονθύλευμα

ERA, INEA

Eurojust, Ευρωπόλ
Ειδική έκθεση 13/2018:
Αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί στην τρομοκρατία: η 
Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις 
ανάγκες των κρατών μελών, 
αλλά ο συντονισμός και η 
αξιολόγηση εμφανίζουν 
ορισμένες αδυναμίες

EACEA, EASME, ERCEA, REA
Ειδική έκθεση 35/2018:
Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ 
μέσω ΜΚΟ: απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες 
για την ενίσχυση της 
διαφάνειας 

Τομέας 1α του ΠΔΠ Τομέας 2 του ΠΔΠ Τομέας 3 του ΠΔΠ Αυτοχρηματοδότηση
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Κατάσταση των ακρωνυμίων που 
χρησιμοποιούνται για τους 
οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της 
ΕΕ 

Ακρωνύμιο Πλήρης ονομασία Έδρα 

ACER Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας 

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Υπηρεσία 
του BEREC 

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες 

Ρίγα, Λετονία 

CdT Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

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

Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

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

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

CPVO Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών Ανζέ, Γαλλία 

EACEA Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Αεροπορίας 

Κολωνία, Γερμανία 

EASME Εκτελεστικός Οργανισμός για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (European Asylum Support Office) 

Βαλέτα, Μάλτα 
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EAT Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Παρίσι, Γαλλία 

ECDC Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (European Centre for Disease 
Prevention and Control) 

Στοκχόλμη, Σουηδία 

ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών 
Προϊόντων 

Ελσίνκι, Φινλανδία 

ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Κοπεγχάγη, Δανία 

EFCA Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας Βίγο, Ισπανία 

EFSA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων Πάρμα, Ιταλία 

EIGE Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων 

Βίλνιους, Λιθουανία 

EIOPA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων 

Φρανκφούρτη, Γερμανία 

ΕΙΤ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας 

Βουδαπέστη, Ουγγαρία 

ELA Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας Μπρατισλάβα, Σλοβακία 

ΕΜΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων Άμστερνταμ, Κάτω 
Χώρες 

EMCDDA Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας  

Λισαβόνα, Πορτογαλία 

EMSA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα 

Λισαβόνα, Πορτογαλία 

ENISA Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

Ηράκλειο, Ελλάδα 

EPPO Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

ERA Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Βαλανσιέν, Γαλλία 

ERCEA Εκτελεστικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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ESA Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

ESMA Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών Παρίσι, Γαλλία 

ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

Τορίνο, Ιταλία 

EUIPO Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αλικάντε, Ισπανία 

eu-LISA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική 
διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον χώρο της ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης 

Ταλίν, Εσθονία 

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

Μπιλμπάο, Ισπανία 

Eurofound Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 

Δουβλίνο, Ιρλανδία 

Eurojust Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χάγη, Κάτω Χώρες 

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

Χάγη, Κάτω Χώρες 

FRA Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βιέννη, Αυστρία 

Frontex Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής  

Βαρσοβία, Πολωνία 

GSA Ευρωπαϊκό GNSSA (Παγκόσμιο Δορυφορικό 
Σύστημα Πλοήγησης) 

Πράγα, Τσεχική 
Δημοκρατία 

INEA Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και 
Δικτύων 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας Βρυξέλλες, Βέλγιο 

SRB Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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Κλιμάκιο ελέγχου 

 

Τρίτη σειρά (από αριστερά): Hans Christian Monz (υπεύθυνος έργου), Sevdalina 
Todorova (ελέγκτρια), Joao Pedro Bento (ελεγκτής), Tomas Mackevicius (σύμβουλος 
στο ιδιαίτερο γραφείο του αρμόδιου Μέλους), Arunas Juozulynas (υπεύθυνος έργου), 
Flavia Di Marco (ελέγκτρια), Mindaugas Pakstys (προϊστάμενος του ιδιαίτερου 
γραφείου του αρμόδιου Μέλους) 

Δεύτερη σειρά (από αριστερά): Bob De Blick (ελεγκτής), Janis Gaisonoks 
(αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας), Roberto Sanz Moratal (ελεγκτής), Mari 
Liis Pelmas Gardin (γραμματέας), Iveta Adovica (ελέγκτρια), Christine Becker 
(ελέγκτρια), Andrea Ferraris (υπεύθυνος έργου), Andreja Pavlakovic Milosavljevic 
(υπεύθυνη έργου), Alexandra Mazilu (γραφίστρια) 

Πρώτη σειρά (από αριστερά): Julio Cesar Santin Santos (ελεγκτής), Helder Vasco 
Travado (ελεγκτής), Peter Eklund (υπεύθυνος έργου), Friedemann Zippel (ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος), Judita Frangez (γραμματέας), Rimantas Sadzius (Μέλος του ΕΕΣ), 
Ιωάννα Μεταξοπούλου (διευθύντρια του Τμήματος IV), Svetoslava Tashkova 
(ελέγκτρια), Jonathan Lannin (ασκούμενος) 
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