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ΣΥΝΟΨΗ 

I. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο (ΕΕΣ) να συμβάλει στην προκαταρκτική νομοθετική συζήτηση σχετικά με το 

πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το «Ορίζων 2020» («9ο ΠΠ»). Το παρόν ενημερωτικό 

έγγραφο αποτελεί την απάντηση του ΕΕΣ στα αιτήματα αυτά και επικεντρώνεται στο 

ζήτημα της απλούστευσης των προγραμμάτων-πλαισίου για την έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η απλούστευση συνιστά πολύπλοκο 

εγχείρημα. Προσδιορίζεται δε μια σειρά προτάσεων για την καλύτερη εστίαση των εν 

εξελίξει συζητήσεων σχετικά με το 9ο ΠΠ. 

II. Περιγράφουμε μια σειρά διλημμάτων1 με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη η Επιτροπή στο 

πλαίσιο των προσπαθειών της για την απλούστευση της υλοποίησης των προγραμμάτων 

έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Βασιστήκαμε σε πληροφορίες που μας διαβίβασαν τόσο η 

Επιτροπή2 όσο και δικαιούχοι3, καθώς και στην ελεγκτική εμπειρία4 μας (βλέπε 

παραρτήματα Ι και ΙΙ) προκειμένου να συνδέσουμε τα εν λόγω διλήμματα με τον 

σχεδιασμό του κανονιστικού πλαισίου, το μοντέλο χρηματοδότησης και το καθεστώς 

συμμετοχής. 

                                                      

1 Με τον όρο «διλήμματα» αναφερόμαστε σε αντικρουόμενες προτεραιότητες μεταξύ των 
οποίων η Επιτροπή και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να επιτύχουν την 
κατάλληλη ισορροπία. 

2 Παραδείγματος χάριν, η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία δημοσιεύονται τα 
έγγραφα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων-πλαισίου παρέχει πρόσβαση 
σε μία (μη εξαντλητική) συλλογή πολύτιμων πληροφοριών. Η εν λόγω ιστοσελίδα παρέχει 
πρόσβαση σε περισσότερα από 400 έγγραφα επισκόπησης. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Παραδείγματος χάριν: Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Οργανισμών (EARTO), Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 
Πανεπιστημίων (LERU), Ανεπίσημη ομάδα γραφείων επαφής ΕΤΑ (IGLO), IDEA-league 
(στρατηγική συμμαχία πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πανεπιστημίων), European 
Association of Research Managers and Administrators (EARMA), Helmholz Association of 
German Research Centres e.V., Business Europe, CLEPA European Association of Automotive 
Suppliers, κ.ά. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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III. Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή στις ακόλουθες προτάσεις οι οποίες πρέπει 

να εξεταστούν για την καλύτερη εστίαση των εν εξελίξει συζητήσεων σχετικά με το 9ο ΠΠ: 

1) πρόβλεψη εύλογου χρονικού διαστήματος μεταξύ της έγκρισης και της θέσης σε ισχύ των 

νομοθετικών πράξεων, 2) χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών και βραβείων, 3) χρήση των 

κατευθυντήριων οδηγιών ως μη δεσμευτικών κανόνων, 4) αποδοχή των λογιστικών 

πρακτικών των δικαιούχων και 5) αναγνώριση στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων 

αξιόλογων προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 

μέσω της «μονοαπευθυντικής προσέγγισης». 

IV. Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Διενεργούμε έλεγχο 

επιδόσεων σχετικά με την απλούστευση του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η σχετική 

έκθεση προβλέπεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2018 και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση 

ελέγχου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων απλούστευσης της Επιτροπής ως 

συμβολή στη συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση του 9ου ΠΠ που θα αρχίσει στα τέλη του 

2018. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ «ΟΡΙΖΩΝ 2020» 

1. Το «Ορίζων 2020» είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, με διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους ύψους σχεδόν 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετία 

2014-2020. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης 

έρευνας και ανάπτυξης παγκοσμίως, και τα κονδύλιά του αντιστοιχούν στο 8 % περίπου του 

προϋπολογισμού της ΕΕ5. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να ταξινομηθούν στις 

εξής κατηγορίες: πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 

περισσότερες από 130 000 αιτήσεις και έχουν χρηματοδοτηθεί σχεδόν 20 000 έργα6. 

2. Η πολυπλοκότητα του προγράμματος «Ορίζων 2020» οφείλεται στο ευρύ φάσμα 

κανονισμών, κανόνων, κατευθυντήριων οδηγιών, διαδικασιών και διεργασιών που 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Στοιχεία που παρέσχε η Επιτροπή. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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εφαρμόζονται για την υλοποίησή του (συμπεριλαμβανομένων των δικλίδων ελέγχου και 

των ελέγχων) καθώς και στη χρησιμοποίηση πληθώρας χρηματοδοτικών μέσων7. Η περιττή 

πολυπλοκότητα εγκυμονεί κινδύνους παρατυπιών (η πολυπλοκότητα ή η ασάφεια των 

κανόνων αυξάνει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης), μη αποδοτικότητας (δαπάνη μεγάλου 

μέρους των διαθέσιμων πόρων για τη διοίκηση ή τα χρηματοδοτούμενα έργα) και 

αναποτελεσματικότητας (μη επίτευξη των τιμών-στόχου όσον αφορά τις επιδόσεις). 

3. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το Συμβούλιο ζήτησε (το 2011) «μια νέα 

ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου» και το ΕΚ (το 2010) την εφαρμογή μιας 

προσέγγισης που «να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να είναι ανεκτικότερη 

στους κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων»8. Υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες 

απλούστευσης για το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία ειδικά (βλέπε 

παράρτημα III). Εντούτοις, μολονότι η απλούστευση είναι επιθυμητή, ένας ορισμένος 

βαθμός πολυπλοκότητας είναι αναγκαίος προκειμένου να διασφαλίζονται η δυνατότητα 

επίτευξης των στόχων της πολιτικής και η κατάλληλη διάθεση των κεφαλαίων της ΕΕ. 

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ9 

Σταθερότητα και αλλαγή 

4. Η σταθερότητα συνίσταται στην εφαρμογή των ίδιων κανόνων στο πλαίσιο διαδοχικών 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, ενώ η αλλαγή προϋποθέτει πρόσθετες 

προσπάθειες από πλευράς των συμμετεχόντων προκειμένου να προσαρμοστούν σε νέους 

κανόνες. Η αλλαγή καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση βελτιώσεων αλλά μπορεί να έχει 

                                                      

7 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή του και την πρόταση 
για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. «(…) “απλούστευση” του χρηματοδοτικού τοπίου της ΕΕ.» 
(RR\1127422EL .docx). 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» 
(ΕΕ L της 20.12.2013, σ. 109). 

9 Η ανάλυσή μας περιορίστηκε σε πέντε διλήμματα, αφήνοντας εκτός άλλα, όπως τα εθνικά και 
ενωσιακά συμφέροντα, τις προτεραιότητες των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων ή τις 
προτεραιότητες όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Ε&Α και την τήρηση των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (έκθεση Lamy, σ. 17 και 18). 
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επίσης ως συνέπεια την υποχρέωση των συμμετεχόντων να προσαρμόζονται σε 

διαφορετικά σύνολα κανόνων στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων έρευνας 

(δεδομένου ότι πολλές επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα συνεχίσουν να 

καταβάλλονται για αρκετά χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή του 9ου ΠΠ)10 11 (βλέπε 

πλαίσιο 1). 

Πλαίσιο 1 – Οι δικαιούχοι εκτιμούν τη σταθερότητα12  

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων (LERU) εκπροσωπεί 

23 πανεπιστήμια. Τον Ιούνιο του 2010 δημοσίευσε συμβουλευτικό έγγραφο με τίτλο 

«Towards an effective 8th framework programme for research». Το έγγραφο αυτό 

συνιστούσε εν μέρει απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την απλούστευση της 

εφαρμογής των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας. Στην παράγραφο 27 του εγγράφου 

αναφερόταν ότι, αν και η βελτιστοποίηση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή στις χειρότερες 

καταστάσεις, η ίδια η σταθερότητα των κανόνων αποτελεί μέτρο απλούστευσης και είναι 

προτιμότερη από μια μετάβαση σε ελαφρώς απλούστερους κανόνες. Επιπλέον, 

προειδοποιούσε ότι πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικά πολλές διαδοχικές αλλαγές. 

Υποχρέωση λογοδοσίας και ανάληψη ευθύνης 

5. Η υποχρέωση λογοδοσίας συνεπάγεται τη μετάθεση του βάρους απόδειξης όσον αφορά 

τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στον δικαιούχο. Η ανάληψη ευθύνης συνεπάγεται τη 

μετατόπιση της ευθύνης για τη διαχείριση και τη ρύθμιση στους δικαιούχους. Θα ήταν 

απλούστερο οι επιχορηγήσεις για την έρευνα να καταβάλλονται χωρίς να ζητείται από τους 

δικαιούχους να λογοδοτήσουν για τη χρήση των δημοσίων πόρων που έλαβαν. Από την 

άλλη πλευρά, η λογοδοσία είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξασφάλιση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών. Εντούτοις, η έμφαση στην υποχρέωση λογοδοσίας μπορεί να 

                                                      

10 ΟΟΣΑ, «Strategy and policies for better regulation», Better Regulation in Europe: United 
Kingdom, 2010, σ. 38. 

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2010) 187, της 29ης Απριλίου 2010, σ. 12. 

12 LERU, Towards an effective 8th framework programme for research, συμβουλευτικό έγγραφο 
αριθ. 2, Μάιος 2010, σ. 10, παράγραφος 27. 
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οδηγήσει σε υπερβολική επιφυλακτικότητα έναντι των προσπαθειών απλούστευσης των 

περίπλοκων κανονισμών που διέπουν τον κλάδο της έρευνας και, εν τέλει, να αποτελέσει 

τροχοπέδη για το ερευνητικό έργο (βλέπε πλαίσιο 2). 

Πλαίσιο 2 – Οι ερευνητές ζητούν την εξεύρεση της χρυσής τομής μεταξύ της υποχρέωσης 

λογοδοσίας και της εύλογης διοικητικής επιβάρυνσης  

Στο πλαίσιο της λογοδοσίας, πέραν της απαίτησης απόδειξης της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης των δαπανών, για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, η 

Επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης της 

ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία στην οικονομία και την κοινωνία. Επιδίωξη του 

επόμενου προγράμματος-πλαισίου είναι η προσαρμογή των απαιτήσεων υποβολής 

στοιχείων και παρακολούθησης, ο περιορισμός στο μέτρο του δυνατού του αριθμού των 

βασικών δεικτών επιδόσεων, η αξιοποίηση των υφιστάμενων δεικτών και η επικέντρωση 

στους δείκτες αντικτύπου13. 

Ασφάλεια δικαίου και διακριτική ευχέρεια 

6. Η ασφάλεια δικαίου είναι σημαντική διότι οι δικαιούχοι φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο 

μιας εσφαλμένης ερμηνείας των διατάξεων. Ασφάλεια δικαίου σημαίνει ότι μόνο μια 

ερμηνεία ενός συγκεκριμένου κανόνα γίνεται δεκτή. «(…) κάθε πράξη των οργάνων που 

παράγει έννομα αποτελέσματα είναι σαφής, ακριβής και έχει καταστεί γνωστή στον 

ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ώστε να μπορεί αυτός να γνωρίζει με βεβαιότητα το χρονικό 

σημείο από το οποίο η εν λόγω πράξη υφίσταται και αρχίζει να παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της (…)»14. 

                                                      

13 Εργαστήριο ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με ιδέες για την περαιτέρω απλούστευση των 
προγραμμάτων-πλαισίου Ε&Α, Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2017, σ. 12. 

14 Βλέπε υπόθεση Opel Austria, T-115/94, σκέψη 124, η οποία παραπέμπει στις υποθέσεις 169/80 
Gondrand Frères και Garancini, Συλλογή 1981, σ. 1931, σκέψη 17, 70/83 Kloppenburg κατά 
Finanzamt Leer, Συλλογή 1984, σ. 1075, σκέψη 11, 325/85 Ιρλανδία κατά Επιτροπής, Συλλογή 
1987, σ. 5041, σκέψη 18, συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-18/89 και T-24/89, Ταγαράς κατά 
Δικαστηρίου, Συλλογή 1991, σ. II-53, σκέψη 40. 
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7. Διακριτική ευχέρεια σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές είναι δυνατό να ερμηνεύουν έναν 

κανόνα με περισσότερους του ενός και εξίσου εύλογους τρόπους. Διάφοροι παράγοντες, 

που παρεμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του κύκλου ζωής του έργου 

(υπεύθυνοι έργου και ελεγκτές της Επιτροπής, εθνικοί φορείς15, ελεγκτές του ΕΕΣ), μπορεί 

να κατανοούν και να ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τις απαιτήσεις, κάτι που ενέχει 

ενδεχομένως για τους δικαιούχους αβέβαιες οικονομικές συνέπειες (πλαίσιο 3). Επιπλέον, 

όταν χρησιμοποιούνται κατευθυντήριες οδηγίες και παραδείγματα για να καταδειχθεί το 

περιθώριο διακριτικής ερμηνείας, οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες και τα παραδείγματα 

δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να περιορίζει το περιθώριο αυτό. 

                                                      

15 Παραδείγματος χάριν, εθνικά υπουργεία, εθνικοί χρηματοδότες, ανώτατα όργανα ελέγχου 
(ΑΟΕ), καθώς και ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. 
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Πλαίσιο 3 – Οι δικαιούχοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης ανασφάλειας 

δικαίου16 

Διοργανώσαμε εργαστήρια με νομικούς εμπειρογνώμονες, ελεγκτές και τελικούς 

δικαιούχους με θέμα την εμπειρία τους από τον έλεγχο των προγραμμάτων έρευνας και 

καινοτομίας της ΕΕ. Τα κύρια ζητήματα που έθεσαν οι δικαιούχοι είναι τα εξής: 

- Όταν οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι διατυπωμένες με υπερβολικά γενικούς όρους, η 

χρήση παραδειγμάτων από την Επιτροπή θα μπορούσε να θεωρηθεί από ορισμένους 

ελεγκτές ως η μόνη αποδεκτή πρακτική. 

- Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οι ελεγκτές στα διάφορα επίπεδα της 

αλυσίδας ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να ερμηνεύουν το πλαίσιο και τον σκοπό των 

ίδιων κανόνων, ερμηνεία που μπορεί ενδεχομένως να επηρεάζεται από τη 

διαθεσιμότητα πληροφοριών. 

- Όταν οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν επιλογές απλουστευμένου κόστους, όπως είναι τα 

κατ’ αποκοπήν ποσά και οι ενιαίοι συντελεστές, προσδοκούν ότι και η προσέγγιση των 

ελεγκτών θα προσαρμόζεται αναλόγως. 

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε ορισμένα άρθρα των υποδειγμάτων συμφωνιών 

επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020», με αναδρομική εφαρμογή στα 

προηγούμενα έργα17. 

- Οι ορισμοί και οι αρχές που χρησιμοποιούνται συχνά διαφέρουν μεταξύ των 

κανονισμών [π.χ. για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)]. 

                                                      

16 Εργαστήριο του ΕΕΣ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Φεβρουαρίου 2015 και στις 
11 Μαρτίου 2016. 

17 Βλέπε παραδείγματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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Το συμφέρον των δικαιούχων έναντι του συμφέροντος της ΕΕ 

8. Οι δικαιούχοι έχουν συμφέρον να επιτύχουν την επιστροφή των δαπανών τους, ενώ η 

ΕΕ εστιάζει το ενδιαφέρον της στους οικονομικούς πόρους στο σύνολό τους και στην 

αποδοτικότητα της κατανομής τους στους επιμέρους δικαιούχους. Στην περίπτωση 

δικαιούχων όπως τα πανεπιστήμια, το ενδεχόμενο η απλούστευση να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στα έσοδά τους μπορεί ενδεχομένως να προκαλεί φόβο και αντίσταση στην 

απλούστευση, ακόμη και αν τελικώς οι συνέπειες αποδειχθούν θετικές (βλέπε πλαίσιο 4). 

Πλαίσιο 4 – Οι δικαιούχοι ανησυχούν για τυχόν δυσμενή οικονομικό αντίκτυπο18 

Με τη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους, όπως οι ενιαίοι συντελεστές, οι κλίμακες 

μοναδιαίου κόστους, τα κατ’ αποκοπήν ποσά και τα βραβεία, το ύψος της χρηματοδότησης 

που εισπράττουν ορισμένοι δικαιούχοι είναι ενδεχομένως χαμηλότερο ή υψηλότερο σε 

σύγκριση με τα ισχύοντα επίπεδα, ακόμη και αν, κατά μέσον όρο, καταβάλλεται το ίδιο 

ποσό. Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προτιμούν το ισχύον (περίπλοκο) σύστημα 

απόδοσης των όντως πραγματοποιηθεισών δαπανών, φοβούμενοι πιθανή μείωση της 

χρηματοδότησής τους, παρά το γεγονός ότι οι απλουστευμένες μορφές δήλωσης δαπανών 

συνεπάγονται μικρότερη διοικητική επιβάρυνση. 

Περιφερειακή εξάπλωση και αριστεία19 

9. Αριστεία σημαίνει στήριξη των καλύτερων ερευνητικών έργων σε ενωσιακό επίπεδο, 

ενώ η περιφερειακή εξάπλωση αποσκοπεί στη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ 

γεωγραφικών περιφερειών. Στην πράξη, ορισμένες γεωγραφικές περιφέρειες σημειώνουν 

μεγαλύτερες επιτυχίες στην αξιοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

                                                      

18 Εργαστήριο παρακολούθησης για την απλούστευση που διοργάνωσε η Επιτροπή το 2017, σ. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, EU framework programmes for research 
and innovation, evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9 
(Σεπτέμβριος 2017 – PE 608.697), σ. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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και στην απόδειξη των δυνατοτήτων τους να επιτύχουν αριστεία στον τομέα της έρευνας 

(βλέπε πλαίσιο 5).  

Πλαίσιο 5 – Το ζήτημα της διεύρυνσης της συμμετοχής μένει να επιλυθεί  

Διαπιστώσαμε ότι τόσο οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας («εταίροι των ΚΓΚ») όσο και 

οι χρηματοδοτικές εισφορές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

(EIT) συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό κρατών μελών. Το EIT έχει αναπτύξει σχέδια 

περιφερειακής καινοτομίας, έναν μηχανισμό για την καλύτερη προώθηση της καινοτομίας 

σε συγκεκριμένες περιφέρειες, με στόχο την ευρύτερη εξάπλωση της στήριξής του20. 

Συνολική εικόνα των διλημμάτων  

10. Στο γράφημα 1 συνοψίζονται τα διλήμματα που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Στις 

ενότητες που ακολουθούν επιχειρούμε να αναλύσουμε με ποιον τρόπο τα εν λόγω 

διλήμματα επηρέασαν τον σχεδιασμό του κανονιστικού πλαισίου, το μοντέλο 

χρηματοδότησης και το καθεστώς συμμετοχής. 

                                                      

20 Ειδική έκθεση αριθ. 04/2016 του ΕΕΣ, σημεία 86 και 102. 
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Γράφημα 1 – Διλήμματα που επηρεάζουν την απλούστευση των ερευνητικών 

προγραμμάτων της ΕΕ 

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του νομοθετικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020».  

ΟΡΙΖΩΝ 2020: ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Σχεδιασμός του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

11. Έχουμε επισημάνει ότι το υπερβολικά πολύπλοκο νομικό πλαίσιο των παλαιότερων 

προγραμμάτων-πλαισίου θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποδοτική υλοποίηση των 

προγραμμάτων21. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», υπάρχουν δύο τρόποι 

άρσης της περιττής πολυπλοκότητας στον σχεδιασμό των προγραμμάτων: αναδιατύπωση 

των βασικών υποχρεωτικών νομικών κανόνων («hard law») βάσει των αρχών της χρηστής 

                                                      

21 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του ΕΕΣ. Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα; Σύνοψη, σημείο V, σημεία 3, 89, 103, 
παράρτημα ΙΙ. 
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αλλαγή
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σης
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διοίκησης22 ή/και δημιουργία μιας απλούστερης διεπαφής για την προσαρμογή του 

πολυσύνθετου συστήματος στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. 

Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας 

γραφειοκρατίας και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. Εντούτοις, ένα 

πράγμα είναι βέβαιο: η απλούστευση συνιστά πολύπλοκο εγχείρημα23. 

12. Σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ, η δομή της δέσμης των βασικών κανονισμών24 25 26 παρέμεινε 

σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» (βλέπε παράρτημα IV), 

εξαιρουμένου του γεγονότος ότι τα ειδικά προγράμματα μειώθηκαν από τέσσερα σε ένα. 

Ωστόσο, η Επιτροπή δημιούργησε πολυάριθμες διεπαφές με στόχο τη διευκόλυνση της 

εφαρμογής των βασικών κανονισμών για τους δικαιούχους (γράφημα 2): 

- το υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης, 

                                                      

22 Γενικές αρχές σχετικές με το «δικαίωμα χρηστής διοίκησης» που κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την αρχή της ανοικτής, αποδοτικής και 
ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης που διατυπώνεται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ: π.χ. 
αναλογικότητα, επιείκεια και ίση μεταχείριση, ασφάλεια δικαίου, διαρκής επιδίωξη βελτίωσης. 

23 Ευρωπαϊκή Συνέλευση, Τελική έκθεση της Ομάδας εργασίας ΙΧ - Απλούστευση, σ. 1, 29.11.2002 
http://european-
convention.europa.eu/EL/doc_register/doc_registerd2b4.html?lang=EL&Content=WGIX και 
τελικά συμπεράσματα και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση για 
τη μετά το 2020 περίοδο, σ. 1.  

24 Κανονισμός αριθ. 1291/2013 L 347/104, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020) για την έρευνα και την καινοτομία 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_el.pdf. 

25 O κανονισμός αριθ. 1291/2013 L 347/104 συνοδεύθηκε από την απόφαση 2013/743/ΕΕ, 
L 347/965, του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_el.pdf. 

26 Οι κανόνες συμμετοχής ορίζονται στον κανονισμό (υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, «hard law») 
αριθ. 1290/2013, L 347/81, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης εντός του «Ορίζων 2020 - Το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_el.pdf. 

http://european-convention.europa.eu/EL/doc_register/doc_registerd2b4.html?lang=EL&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EL/doc_register/doc_registerd2b4.html?lang=EL&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_el.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_el.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_el.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_el.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_el.pdf
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- προγράμματα εργασίας (πολυετή αντί ετήσιων) που μετουσιώνουν τους στόχους του 

ειδικού προγράμματος σε λεπτομερείς δράσεις, 

- μια ψηφιακή πύλη για τους συμμετέχοντες27. 

Γράφημα 2 – Διεπαφές μεταξύ νομοθετών, υπηρεσιών της Επιτροπής και δικαιούχων  

 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του νομοθετικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

Υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης 

13. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων ορίζονται στη συμφωνία 

επιχορήγησης. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης, καθώς 

και ένα σχολιασμένο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης, τα οποία χρησιμεύουν ως 

οδηγός που μπορούν να συμβουλευτούν οι αιτούντες διαδικτυακά. Στην ετήσια έκθεσή μας 

για το 2016 ασκήσαμε κριτική για την έκταση του εγγράφου καθοδήγησης (750 σελίδες)28. 

                                                      

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Η εν λόγω 
διαδικτυακή πύλη (ένα σημείο εισόδου για την ηλεκτρονική διαχείριση των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων έρευνας και καινοτομίας) δεν παρέχει απλώς 
πληροφορίες με δομημένο τρόπο, αλλά αποτελεί επίσης μια ψηφιακή διεπαφή για τους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

28 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, κεφάλαιο 5, σημείο 5.18. 

Νομοθετικές 
πράξεις 
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επιχορήγησης

Υποχρεωτικοί

κανόνες δικαίουΜη δεσμευτικό δίκαιο

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Η Επιτροπή επισήμανε ότι στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ το ίδιο περιεχόμενο ήταν διάσπαρτο σε 

διάφορα έγγραφα, έκτασης άνω των 1 000 σελίδων29. 

14. Η εκτενής χρήση παραδειγμάτων στο υλικό καθοδήγησης είναι χρήσιμη για τους 

δικαιούχους κατά την εφαρμογή των κανόνων, αλλά υπάρχει κίνδυνος, αν εκληφθούν ως η 

μοναδική δυνατότητα, να περιορίσουν τους δικαιούχους να υιοθετήσουν τις δικές τους 

πρακτικές. 

Πρόγραμμα εργασίας 

15. Τα προγράμματα εργασίας αποσκοπούν στη μετουσίωση των στόχων υψηλού επιπέδου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συγκεκριμένες δράσεις. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή μας 

για το 201530, οι ελεγχθείσες δράσεις αντιστοιχούν εν γένει στους στόχους υψηλού 

επιπέδου, αλλά αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μάλλον ευρεία διατύπωση των στόχων 

αυτών. Βάσει αυτών των προγραμμάτων εργασίας, οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν την 

υλοποίηση του «Ορίζων 2020» και περιορίζουν το φάσμα των έργων από τα οποία θα γίνει 

η επιλογή, σύμφωνα με τους στόχους31. 

Διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες 

16. Η Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες, η 

οποία χρησιμεύει ως ενιαία πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων και 

των επιχορηγήσεων. Στόχος αυτής της διαδικτυακής πύλης είναι να βοηθούνται οι 

αιτούντες (παραδείγματος χάριν, μέσω της ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης) στην 

αναζήτηση λεπτομερών στοιχείων σχετικά με όλες τις διαδικασίες και στην κατανόηση των 

                                                      

29 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, κεφάλαιο 5, σημείο 5.18, καθώς και απάντηση της 
Επιτροπής. 

30 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2015, σημεία 3.36 και 3.37. 

31 Εργαστήριο που διοργάνωσε το ΕΕΣ στις Βρυξέλλες στις 9 Φεβρουαρίου 2015, στο οποίο 
συμμετείχαν τελικοί δικαιούχοι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων-πλαισίου. 
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τμημάτων του νομικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» που τυγχάνουν 

εφαρμογής στην περίπτωσή τους, όπως και να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου32. 

Διαχείριση του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

Η Επιτροπή 

17. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» τελεί υπό την άμεση διαχείριση διαφόρων φορέων της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οκτώ γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, τεσσάρων 

εκτελεστικών οργανισμών και επτά κοινών επιχειρήσεων (βλέπε πίνακα 1)33. Κατά την 

Επιτροπή, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ που προηγήθηκαν του 

«Ορίζων 2020» διαμαρτύρονταν για την έλλειψη συνοχής στον χειρισμό ίδιων ζητημάτων 

από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις ή άλλους φορείς υλοποίησης34. 

                                                      

32 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» σ.27 και 59. 

33 Η «οικογένεια» της έρευνας και καινοτομίας περιλαμβάνει επί του παρόντος 8 ΓΔ (ΓΔ Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, ΓΔ 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, ΓΔ Ενέργειας, ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ΓΔ 
Κινητικότητας και Μεταφορών και ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας), 4 εκτελεστικούς οργανισμούς 
(EACEA, EASME, ERCEA, REA), 1 αποκεντρωμένο οργανισμό (GSA) και 7 Κοινές Επιχειρήσεις 
(BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR, Shift2Rail). 

34 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP7 post-evaluation report, σ. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Πίνακας 1 – Στη διαχείριση του προγράμματος «Ορίζων 2020» εμπλέκονται πολυάριθμες 

γενικές διευθύνσεις και άλλες υπηρεσίες 

 Περίοδος προγραμματισμού 

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Αριθμός αρμόδιων ΓΔ 5 6 8 
Αριθμός αρμόδιων Επιτρόπων 4 6 8 
Άλλοι φορείς αρμόδιοι για την 
υλοποίηση 

Εκτελεστικοί οργανισμοί 

Πρωτοβουλίες του άρθρου 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 ΚΤΠ (Artemis, ENIAC, 
FCH, CS, IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 ΚΤΠ (BBI, CS, ECSEL, IMI, 
FCH, S2R, SESAR) 

10 συμβατικές ΣΔΙΤ 

Πρωτοβουλίες μεταξύ φορέων 
του Δημοσίου 
 
 
Άλλοι 
 

1 πρωτοβουλία του 
άρθρου 185 

 

4 πρωτοβουλίες του 
άρθρου 185 

 
 

2 (ΕΤΕπ, EIT) 

6 πρωτοβουλίες του άρθρου 
185 

10 ΠΚΠ 
 

3 (ΕΤΕπ, EIT, εμβληματικές 
FET) 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών που παρέσχε η Επιτροπή και επικαιροποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 

του 2018. 

Ο μοναδικός ρόλος του κοινού κέντρου υποστήριξης (ΚΚΥ) 

18. Τόσο εμείς35 όσο και οι δικαιούχοι36 έχουμε ζητήσει τη συνεπή και ομοιόμορφη 

εφαρμογή των κανόνων, καθώς και τη συνεκτική διαχείριση των προγραμμάτων-

πλαισίου37. Οι συστάσεις μας για περαιτέρω βελτιώσεις οδήγησαν στη δημιουργία του 

κοινού κέντρου υποστήριξης (ΚΚΥ)38 39. Μια αντίστοιχη ιδέα προτάθηκε στο πλαίσιο της 

                                                      

35 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.15. 

36 #Industry4Europa, Οκτώβριος 2017, σ. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 - Keep it simple and 
straightforward (23 Οκτωβρίου 2015). Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, 
11-12 Οκτωβρίου 2010, σ. 2. 

37 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013: Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα; σ. 27, σημείο 36. 

38 Απόφαση C(2013)8751 της Επιτροπής, Operating rules for the Common Support Centre for 
Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020). 

39 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.15 και παράρτημα 3.2. 
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ενδιάμεσης αξιολόγησης του 7ου ΠΠ (του 2011), στην οποία υπογραμμίστηκε η ανάγκη 

δημιουργίας μιας «επιτροπής αποσαφηνίσεων για την έρευνα», η οποία θα αντιμετωπίζει 

τα ζητήματα ανασφάλειας δικαίου και ασυνεπούς μεταχείρισης ίδιων ζητημάτων από 

διαφορετικούς φορείς της ΕΕ που διαχειρίζονται ερευνητικές επιχορηγήσεις40. 

19. Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή έχει βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου της, ιδίως τα 

τελευταία χρόνια, με την ενίσχυση της λειτουργίας εκ των υστέρων ελέγχου μέσω της 

Κοινής Υπηρεσίας Ελέγχου, που αποτελεί τμήμα του ΚΚΥ41. Ομοίως, η Υπηρεσία Εσωτερικού 

Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής εντόπισε ορισμένες ορθές πρακτικές συντονισμού 

με το ΚΚΥ για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (βλέπε πλαίσιο 6). Εξάλλου, η δημιουργία του 

ΚΚΥ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις ασυνέπειες και τις ανεπάρκειες 

των εκ των υστέρων ελέγχων. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ 

διενεργούνταν από τις επιμέρους μονάδες ελέγχου των διαφόρων υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στην υλοποίηση, και για τον λόγο αυτό υπήρχε κίνδυνος ασυνεπούς 

μεταχείρισης των δικαιούχων ή/και ο ίδιος δικαιούχος να αποτελέσει αντικείμενο 

πολλαπλών αλληλοεπικαλυπτόμενων ελέγχων42. 

                                                      

40 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απάντηση στην έκθεση της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων που αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, COM (2011) 52 τελικό, ενότητα 2.5. 

41 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, παράρτημα 3.2, σ. 131. 

42 Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (2017).  
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Πλαίσιο 6 – Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου κατέληξε σε θετικά 

συμπεράσματα όσον αφορά τις δραστηριότητες συντονισμού της Κοινής Επιχείρησης 

«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης 

Στο πλαίσιο ελέγχου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, η IAS κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» είχε θεσπίσει 

επαρκείς διαδικασίες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, που 

υποστηρίζουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό τις δραστηριότητες συντονισμού 

της με το ΚΚΥ, καθώς και την εφαρμογή των εργαλείων και των υπηρεσιών του τελευταίου. 

Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

20. Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον βαθμό απλούστευσης είναι πολύπλοκη διαδικασία 

και προϋποθέτει τη συμβολή όχι μόνον της Επιτροπής, αλλά και των συννομοθετών, ήτοι 

του ΕΚ και του Συμβουλίου. Στο παρελθόν, το ΕΚ είχε, παραδείγματος χάριν, διατυπώσει 

προβληματισμούς σχετικά με τις προτάσεις για ενιαίο συντελεστή απόδοσης και 

υποχρεωτικό ενιαίο συντελεστή για τις έμμεσες δαπάνες43 44, σε αντίθεση με τη γνώμη του 

ΕΕΣ45. 

21. Ομοίως, το Συμβούλιο46 υποστήριξε την ιδέα των πρόσθετων αμοιβών των ερευνητών 

(«πριμ») και συγκρότησε εκ νέου τις επιτροπές προγράμματος για την επιλογή των 

επιμέρους έργων, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος 

έως την έγκριση της επιχορήγησης. 

22. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση των 

βασικών νομικών πράξεων ενός προγράμματος-πλαισίου έως την έναρξη υλοποίησής του 

                                                      

43 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2013) 98 final, της 26.2.2013, σ. 27 και 6-7. 

44 Ειδική έκθεση αριθ. 1/2004 σχετικά με τη διαχείριση των έμμεσων δράσεων Ε & ΤΑ του 5ου 
προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ5) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (1998-2002), 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής, σύνοψη, σημείο IV. (2004/C99/01). 

45 Γνώμη αριθ. 6/2012 του ΕΕΣ, της 19ης Ιουλίου 2012, σημείο 16. 

46 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2013) 98 final, της 26.2.2013, σ. 7-8. 
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είναι πολύ σύντομο47, παρά το γεγονός ότι, στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζων 

2020», οι προτάσεις της Επιτροπής υποβλήθηκαν στους νομοθέτες δύο έτη νωρίτερα. Το 

γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διεξοδική προετοιμασία της υλοποίησης του προγράμματος. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Μετάβαση από το 6ο στο 7ο ΠΠ και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

23. Στη γνώμη μας του 2012 για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» επισημάναμε ότι το νέο 

μοντέλο χρηματοδότησης των δαπανών ήταν «ριζικά απλουστευμένο»48. Εντούτοις, 

σημαντικό τμήμα του προγράμματος «Ορίζων 2020» εξακολουθεί να βασίζεται στην 

απόδοση των όντως πραγματοποιηθεισών δαπανών. Οι επιλογές απλουστευμένου 

κόστους, όπως η χρηματοδότηση βάσει ενιαίων συντελεστών και τυποποιημένων κλιμάκων 

μοναδιαίου κόστους, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» για σημαντικό 

μέρος του προϋπολογισμού, ενώ τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων, όπως τα βραβεία και η 

χρηματοδότηση έργων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών, καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος. Στον 

πίνακα 2 παρουσιάζεται η χρήση των βραβείων και στο γράφημα 3 η εξέλιξη των μοντέλων 

απόδοσης δαπανών στα διάφορα προγράμματα-πλαίσιο. Στην ετήσια έκθεσή μας για το 

201649 παρατηρήσαμε ότι τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων ενέχουν μικρότερο κίνδυνο 

εμφάνισης σφάλματος στον προϋπολογισμό συνολικά σε σύγκριση με εκείνα που 

λειτουργούν με βάση την απόδοση των πραγματοποιηθεισών δαπανών (όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση των δαπανών προσωπικού50). Όσον αφορά τις δαπάνες βάσει 

δικαιωμάτων, οι δικαιούχοι εισπράττουν ενίσχυση, εφόσον πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

                                                      

47 Παραδείγματος χάριν, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το ΠΔΠ εγκρίθηκε στις 
2 Δεκεμβρίου 2013, οι προτάσεις νομοθετικών πράξεων της Επιτροπής στις 30 Νοεμβρίου 2011 
και οι νομοθετικές πράξεις τον Δεκέμβριο του 2013. 

48 Γνώμη αριθ. 6/2012 του ΕΕΣ, σημεία 16 έως 19. 

49 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, πλαίσιο 1.4, σημεία 1.10 και 1.38. 

50 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.9. 
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Πίνακας 2 – Τα βραβεία έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

 Περίοδος προγραμματισμού 

 2000 – 2006(1) 2007 – 2013(2) 2014 – 2020 

Βραβεία Ουδέν κάτω του 0,1 % 0,11 % του συνολικού 
προϋπολογισμού 

(1) Στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ δεν υπήρχαν βραβεία.  

(2) Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ χρηματοδοτήθηκαν, προς το τέλος της περιόδου, ένας πολύ μικρός αριθμός βραβείων 
αναγνώρισης (π.χ. βραβεία Descartes), μια περιορισμένης εμβέλειας πιλοτική δράση που αφορούσε βραβεία παροχής 
κινήτρων στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία, καθώς και ένα βραβείο για γυναίκες που καινοτομούν. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών που παρέσχε η Επιτροπή και επικαιροποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 

2018. 

Γράφημα 3 – Εξέλιξη των μοντέλων απόδοσης δαπανών στα προγράμματα-πλαίσιο 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Χρηματοδότηση έργων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών 

24. Χρηματοδότηση έργου βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση 

των προκαθορισμένων δραστηριοτήτων ή/και εκροών του έργου καταβάλλεται ένα 

προκαθορισμένο ποσό. Επομένως, οι δικαιούχοι που λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των δαπανών τους, και δεν υποβάλλονται σε 

κατασταλτικούς οικονομικούς ελέγχους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να απλουστεύσει τη 

διαδικασία απόδοσης των δαπανών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η 

Επιτροπή εφαρμόζει δοκιμαστικά δύο πιλοτικά σχέδια. Στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου, το 

6ο ΠΠ

• απόδοση 
πραγματοποιηθε
ισών δαπανών

7ο ΠΠ

• απόδοση 
πραγματοποιηθεισ
ών δαπανών

• απλούστευση με 
τη χρήση μέσων 
δαπανών

Ορίζων 2020

• κατ’ αποκοπήν 
ποσά

• ενιαίος 
συντελεστής για τις 
έμμεσες δαπάνες

• απλουστευμένες 
διατάξεις για την 
απόδοση των 
δαπανών

• ηλεκτρονική ροή 
εργασιών

• κοινό κέντρο 
υποστήριξης (ΚΚΥ)

9ο ΠΠ

• ;
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κατ’ αποκοπήν ποσό, που μπορεί να χορηγηθεί συνολικά για ένα έργο, ορίζεται στην 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, το κατ’ αποκοπήν ποσό 

υπολογίζεται βάσει εκτίμησης του κόστους που συνυποβάλλει ο δικαιούχος με την πρόταση 

έργου. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι εισπράττουν το κατ’ αποκοπήν ποσό 

εφόσον αποκομίζεται επαρκής βεβαιότητα ότι έχουν εκτελεστεί οι δραστηριότητες που 

περιγράφονται στο σχέδιο του έργου. 

25. Βάσει των ελεγκτικών εργασιών μας στο πλαίσιο της ετήσιας δήλωσης αξιοπιστίας, 

αναλύσαμε τον σχεδιασμό του συστήματος χρηματοδότησης έργων βάσει κατ’ αποκοπήν 

ποσών στον τομέα της έρευνας και θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό: 

- θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μοντέλο χρηματοδότησης, η σχετική 

απλότητα του οποίου μπορεί ενδεχομένως να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ιδίως νέων ερευνητών, ΜΜΕ και νεοεισερχόμενων,  

- αλλά η εφαρμογή του ενδέχεται να προσκρούσει σε εμπόδια, καθώς προϋποθέτει 

αλλαγή της νοοτροπίας της ερευνητικής κοινότητας που, εδώ και δεκαετίες, έχει 

συνηθίσει να λειτουργεί βάσει συστημάτων απόδοσης των δαπανών. Επιπλέον, 

προϋποθέτει αλλαγή της προσέγγισης της Επιτροπής όσον αφορά την επιλογή, τη 

στάθμιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων. 

26. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της χρήσης των επιλογών 

απλουστευμένου κόστους, όπως η χρηματοδότηση έργων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών. 

Αυτό έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί δύσκολο, λόγω της έλλειψης κατάλληλων πληροφοριών 

και κριτηρίων σχετικά με τις επιδόσεις, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος 

της έρευνας είναι εκ φύσεως δύσκολο να προβλεφθούν και να αξιολογηθούν. Συχνά δεν 

ακολουθούν γραμμική πορεία51, και μπορεί να επέλθουν μεγάλο χρονικό διάστημα μετά 

τον χρόνο της χρηματοδότησης52. Ωστόσο, η χρήση πληροφοριών και κριτηρίων σχετικά με 

τις επιδόσεις είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

                                                      

51 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2015, σημείο 3.24. 

52 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2015, σημείο 3.31. 
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αξία των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και να επιτυγχάνονται στόχοι της 

πολιτικής, όπως η «αριστεία», η διάδοση των αποτελεσμάτων και η συνεργασία με τη 

βιομηχανία. 

Αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων53 

27. Οι δικαιούχοι μπορούν να εφαρμόζουν δικά τους λογιστικά συστήματα και λογιστικές 

πρακτικές σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία τους και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι εν 

λόγω νομοθεσίες και τα πρότυπα ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήνουν ένα 

περιθώριο διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τις μεθόδους λογιστικής καταγραφής που 

εφαρμόζουν οι δικαιούχοι. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος οι μέθοδοι που μετέρχονται οι 

δικαιούχοι για τον υπολογισμό και την κατάταξη των στοιχείων κόστους να μην πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό 

της ΕΕ και στους κανόνες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, 

μολονότι πρόκειται για μεθόδους που αναγνωρίζονται π.χ. από φορείς χρηματοδότησης σε 

εθνικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι συμμετέχοντες να υποχρεώνονται να 

επενδύσουν σε ειδικά λογιστικά εργαλεία προκειμένου να αιτιολογήσουν συγκεκριμένα 

στοιχεία κόστους για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», κάτι που δεν είναι 

αναγκαίο για να λάβουν χρηματοδότηση από εθνικές πηγές. 

28. Η χρήση των λογιστικών πρακτικών που εφαρμόζουν συνήθως οι δικαιούχοι για τους 

σκοπούς των ελέγχων μειώνει τις δαπάνες τους. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων 2020» επιτρέπεται σε έναν βαθμό η εφαρμογή των συνήθων 

λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων54. Ωστόσο, η Επιτροπή αντιμετωπίζει με 

επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο πλήρους αποδοχής αυτών των λογιστικών πρακτικών, 

                                                      

53 Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστολή της 
21.3.2017 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ για το 2018, σ. 4. Η Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας πρότεινε να εξεταστεί η χρήση των εθνικών λογιστικών 
συστημάτων για το σκοπό της απλούστευσης. 

54 Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2011, περί τριών μέτρων απλοποίησης της 
εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 970/2006/Ευρατόμ του Συμβουλίου και περί 
τροποποίησης των αποφάσεων C(2007) 1509 και C(2007) 1625. 
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διότι αυτό θα υπονόμευε την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τους δικαιούχους σε όλα τα 

κράτη μέλη. Επιπλέον, τα εθνικά συστήματα ελέγχου δεν καλύπτουν, κατά γενικό κανόνα, 

τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έργων της ΕΕ υπό άμεση διαχείριση. 

Αυτό δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να πραγματοποιεί διασταυρώσεις στοιχείων βάσει των 

εθνικών ελέγχων. 

Εξέλιξη του ποσοστού σφάλματος 

29. Στο κεφάλαιο «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» της ετήσιας 

έκθεσής μας για το 2016 διαπιστώσαμε μείωση των ποσοστών σφάλματος (από 5,6 % το 

2014 σε 4,4 % το 2015 και σε 4,1 % το 2016) (γράφημα 4). Εντούτοις, αυτή η μείωση 

παρέχει περιορισμένες μόνο πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση από το 7ο ΠΠ στο 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς: 

- οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία αντιστοιχούν μόλις στο 59 % του 

συνόλου των δαπανών που καλύπτει το κεφάλαιο «Ανταγωνιστικότητα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση»55·  

- από τις 92 πράξεις που ελέγξαμε στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας το 2016, 

79 αφορούσαν το 7ο ΠΠ και μόνον 13 το «Ορίζων 2020»· το 2015, το δείγμα μας 

περιελάμβανε μία μόνο πράξη του προγράμματος «Ορίζων 2020»·  

- τα αποτελέσματά μας όσον αφορά την κανονικότητα παρουσιάζονται σε ετήσια βάση, 

ενώ η υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια· οι 

δικαιούχοι και η Επιτροπή μπορούν να προβαίνουν σε προσαρμογές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής, καθώς και κατά το στάδιο της τελικής πληρωμής· 

- το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται βάσει των σφαλμάτων που κατέστη δυνατό να 

προσδιορίσουμε ποσοτικώς. Μπορεί να διατυπώνουμε και άλλες παρατηρήσεις, 

σχετικά, παραδείγματος χάριν, με αδυναμίες των συστημάτων ή με τη μη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα την 

κανονικότητα των πράξεων που εξετάσαμε. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται 

                                                      

55 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, πλαίσιο 5.1. 
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υπόψη κατά τη διατύπωση της γνώμης μας στη δήλωση αξιοπιστίας, αλλά, εκ της 

φύσεώς τους, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 

σφάλματος. 

Γράφημα 4 – Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (%) στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση» (2014-2016) 

 
Πηγή: ΕΕΣ.  

30. Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα σφάλματα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ οφείλονταν στην 

εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας, με την απλούστευση να αναδεικνύεται 

έτσι δυνητικά σε μέσο για τη μείωση των σφαλμάτων56. Μολονότι οι πληροφορίες μας 

σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι περιορισμένες57, καθώς 

υποβάλαμε σε δοκιμασίες μικρό μόνον αριθμό πράξεων, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κίνδυνος 

παρατυπιών στις δηλώσεις δαπανών των δικαιούχων, ιδίως σε σχέση με το κόστος 

προσωπικού, εξακολουθεί να υφίσταται. Το 2016, τέσσερις από τις δεκατρείς ελεγχθείσες 

                                                      

56 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 1.10. Για συγκεκριμένα παραδείγματα βλέπε 
παράρτημα 5.2: Επισκόπηση των σφαλμάτων με αντίκτυπο τουλάχιστον 20 % στον υποτομέα 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (ΕΕΣ, ετήσια έκθεση για το 2016). 

57 Προσδοκούμε ότι, για την ετήσια έκθεσή μας για το 2018, πάνω από το ήμισυ του δείγματός 
μας για την έρευνα θα αποτελείται από πράξεις του προγράμματος «Ορίζων 2020». 
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πράξεις του «Ορίζων 2020» περιείχαν σφάλμα. Τρεις αφορούσαν εσφαλμένα δηλωθείσες 

δαπάνες προσωπικού, παρά τη θέσπιση των επιλογών απλουστευμένου κόστους και 

λιγότερο αυστηρών απαιτήσεων σχετικά με τις καταστάσεις κατανομής χρόνου (βλέπε 

πίνακα 3). Επιπλέον, εντοπίσαμε ότι υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας των κανόνων από 

τους δικαιούχους, ιδίως από εκείνους που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με αυτούς, όπως οι 

ΜΜΕ και οι συμμετέχοντες για πρώτη φορά58. 

Πίνακας 3 – Διαπιστώσεις σχετικά με το 7ο ΠΠ / το «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο της 

ετήσιας έκθεσης για το 2016 

Ανάλυση του δείγματος για την έρευνα της ετήσιας έκθεσης για το 2016 
 7ο ΠΠ Ορίζων 2020 Σύνολο 

αριθ. % αριθ. % αριθ. % 
Εξετασθείσες πράξεις 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
εκ των οποίων περιείχαν 
προσδιορίσιμα ποσοτικώς 
σφάλματα σχετικά με μη 
επιλέξιμες δαπάνες 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

εκ των οποίων περιείχαν 
σφάλματα οφειλόμενα σε μη 
επιλέξιμες δαπάνες 
προσωπικού 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Πηγή: ΕΕΣ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

Ποσοστά αιτήσεων, επιτυχίας και συμμετοχής 

31. Το ποσοστό αιτήσεων μετρά τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά κράτος 

μέλος ή ανά είδος ομάδας δικαιούχων. Το ποσοστό επιτυχίας μετρά τον αριθμό των 

αιτήσεων που έλαβαν χρηματοδότηση σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν ανά κράτος μέλος ή ανά είδος ομάδας δικαιούχων. Το ποσοστό συμμετοχής 

μετρά τη χρηματοδότηση που ελήφθη ανά κράτος μέλος ή ανά είδος ομάδας δικαιούχων. Η 

αριστεία είναι η πρωταρχική αρχή που διέπει το «Ορίζων 2020» και σημαίνει ότι 

επιλέγονται μόνον τα αξιολογότερα έργα, βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων. 

                                                      

58 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.5. 
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Γεωγραφικές αποκλίσεις 

32. Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής, τα στοιχεία της Επιτροπής καταδεικνύουν ότι, 

κατά τα πρώτα τρία έτη του προγράμματος (2014-2016), τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, πλην 

του Λουξεμβούργου, συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» με μεγαλύτερο αριθμό 

αιτήσεων, σε σύγκριση με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 1359. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των 

αιτήσεων συγκριθεί με τον αριθμό των ερευνητικού προσωπικού σε κάθε κράτος μέλος, 

ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ των 13 εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό αιτήσεων σε σύγκριση 

με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 1560.  

33. Όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας, τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι κυμαίνεται 

από 9 % έως 18 % για τις αιτήσεις στο πλαίσιο «Ορίζων 2020» ανάλογα με το κράτος 

μέλος61. Δέκα από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

επιτυχίας, τα οποία υπερβαίνουν τον μέσο όρο του 14,8 %, κατά τα τρία πρώτα έτη του 

προγράμματος. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 4, η διαφορά των ποσοστών επιτυχίας 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των 15 και της ΕΕ των 13 εξακολουθεί να υφίσταται, παρά 

το γεγονός ότι το μέσο ποσοστό επιτυχίας ανά κράτος μέλος μειώθηκε στα τελευταία 

προγράμματα-πλαίσιο. 

                                                      

59 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, σ. 12. 

60 Αυτόθι, σ. 13. 

61 Αυτόθι, σ. 20. 
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Πίνακας 4 – Τα κράτη μέλη της ΕΕ των 13 εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας(a) σε 

σύγκριση με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 1562 

 Ομάδα χωρών 

 ΕΕ των 15 ΕΕ των 13 

6ο ΠΠ 25 % 20 % 

7ο ΠΠ 22 % 18 % 

Ορίζων 2020 15 % 11,9 % 
(a)Σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρέσχε η Επιτροπή και επικαιροποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 

2018. 

34. Το ποσοστό συμμετοχής προκύπτει από τον συνδυασμό του ποσοστού αιτήσεων και του 

ποσοστού επιτυχίας. Τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 

έλαβαν περίπου το 87,8 % της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» κατά τα πρώτα τρία έτη υλοποίησής του (2014-2016), με το Λουξεμβούργο 

και την Πορτογαλία να εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά (0,3 % και 1,6 % αντίστοιχα), 

έναντι περίπου 4,9 % για την ΕΕ των 13 κρατών μελών συνολικά63. Το υπόλοιπο μερίδιο της 

χρηματοδότησης διατέθηκε σε χώρες εκτός ΕΕ64. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ 

των 13 έχουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε σύγκριση με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 

15, εάν το ποσό της χρηματοδότησης συγκριθεί με τον αριθμό των ερευνητών στο εν λόγω 

                                                      

62 Με τον όρο ΕΕ των 13 αναφερόμαστε στις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και 
έπειτα: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία.,Σλοβακία και Σλοβενία. Με τον όρο ΕΕ των 15 
αναφερόμαστε στις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

63 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, σ. 28. 

64 Αυτόθι, σ. 26.  
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κράτος μέλος65. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου ΠΠ66 καταδεικνύει ότι η χρηματοδότηση 

από το κράτος μέλος δεν είναι ανάλογη προς τον πληθυσμό ή το ΑΕγχΠ. 

Διαφορές μεταξύ των ομάδων δικαιούχων 

35. Μεταξύ των ομάδων δικαιούχων, το 60 % περίπου του συνολικού αριθμού των 

αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» το υπέβαλαν δημόσιοι φορείς, 

ενώ επιχειρήσεις υπέβαλαν περίπου το 36 % του συνόλου67. Όσον αφορά το ποσοστό 

επιτυχίας, οι επιχειρήσεις έχουν συγκρίσιμο ποσοστό επιτυχίας στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020» με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (13,5 %), το οποίο είναι χαμηλότερο από το 

μέσο ποσοστό επιτυχίας του συνόλου των ομάδων δικαιούχων (14,8 %)68. Συνολικά, 

επιχειρήσεις έλαβαν ποσοστό 27 % της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών υλοποίησής του, ενώ δημόσιοι φορείς περίπου το 

69 %69. Το υπόλοιπο μερίδιο της χρηματοδότησης διατέθηκε σε οντότητες άλλου είδους 

(ούτε δημόσιους φορείς ούτε επιχειρήσεις)70. 

Δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής και σφραγίδα αριστείας 

36. Μια επιλεγμένη ομάδα κρατών μελών (ήτοι τα κράτη μέλη της ΕΕ των 13, το 

Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία), καθώς και οι συνδεδεμένες γειτονικές χώρες, είναι 

επιλέξιμες για τις δράσεις της Επιτροπής για τη διεύρυνση της συμμετοχής. Οι εν λόγω 

δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αιτίων της χαμηλής συμμετοχής αυτών των 

κρατών μελών στο «Ορίζων 2020», με την παροχή πρόσθετης στήριξης για τη χάραξη 

πολιτικής, τη δημιουργία θεσμών και ικανοτήτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και της 

                                                      

65 Αυτόθι, σ. 29. 

66 Ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, έκθεση της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, τελική έκθεση της 12ης Νοεμβρίου 2010, ενότητα 5.3. 

67 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, σ. 11. 

68 Αυτόθι, σ. 19. 

69 Αυτόθι, σ. 24.  

70 Αυτόθι, σ. 24.  
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δικτύωσης, και τη διευκόλυνση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέχρι 

στιγμής, έχουν σχεδιαστεί δράσεις διεύρυνσης που καλύπτουν πρωτίστως δημόσιους 

φορείς έρευνας και εκπαίδευσης στις επιλεγμένες χώρες, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοεισερχομένων, δεν περιλαμβάνονται άμεσα 

στο πεδίο εφαρμογής τους. 

37. Η σφραγίδα αριστείας είναι μια ετικέτα υψηλής ποιότητας που χορηγείται σε προτάσεις 

έργων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, αλλά οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται λόγω 

δημοσιονομικών περιορισμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για τη χρηματοδότηση όλων των 

προτάσεων που έχουν μέχρι στιγμήν κριθεί «άριστες» θα χρειαζόταν πρόσθετη 

χρηματοδότηση ύψους 66,3 δισεκατομμυρίων ευρώ71. Ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν ο πρώτος υποψήφιος που επελέγη για την 

εφαρμογή της πρωτοβουλίας της «σφραγίδας αριστείας», με την οποία επιδιώκεται να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση αξιόλογων προτάσεων ΜΜΕ που δεν χρηματοδοτήθηκαν σε 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ) που διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, 8 781 

πιστοποιητικά σφραγίδας αριστείας έχουν χορηγηθεί σε προτάσεις έργων του μηχανισμού 

για τις ΜΜΕ που δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων 2020». 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΟΡΙΖΩΝ 2020» 

Σε ποιους τομείς εντοπίζουμε απλούστευση; 

38. Σε σύγκριση με προηγούμενα προγράμματα έρευνας, οι επαγγελματίες του κλάδου 

θεωρούν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» το καλύτερο μέχρι στιγμής πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της ΕΕ72. Διάφοροι φορείς αναγνωρίζουν τις σημαντικές προσπάθειες που 

                                                      

71 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρακολούθηση προγραμμάτων-πλαισίου 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

72 Δεύτερη διάσκεψη με θέμα τις επιδόσεις και την περαιτέρω απλούστευση του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», 28 Φεβρουαρίου 2017 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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έχουν καταβληθεί από την Επιτροπή προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, και 

προτρέπουν οι προσπάθειες αυτές να συνεχιστούν73 74 75 76 77. 

39. Βάσει της ανάλυσής μας προσδιορίσαμε τους ακόλουθους τομείς στους οποίους είναι 

εμφανείς οι προσπάθειες απλούστευσης: 

- τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις βασικές νομοθετικές πράξεις χάρη στη 

δημιουργία διεπαφών όπως τα υποδείγματα συμφωνιών επιχορήγησης, τα 

προγράμματα εργασίας και η διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες (σημεία 12 

έως 16)· 

- τη δημιουργία του κοινού κέντρου υποστήριξης (ΚΚΥ) και τον ρόλο του στην 

απλούστευση που οδήγησε την Επιτροπή στο να του αναθέσει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των επιδοτήσεων 

για όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής78 (σημεία 18 και 19)· 

                                                      

73 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, 
COM(2017) 358, της 28ης Ιουνίου 2017, παράγραφος 4.2.3. 

74 Παραδείγματος χάριν: Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, From Vision to Action: What 
EUA proposes for the Next Framework Programme for Research and Innovation 
(FP9). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Report on the Horizon 2020 simplification survey, σ.28. 

75 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2015 (43). 
P8_TA(2017/0143), της 27ης Απριλίου 2017, σ. 23, 24, 41 και 50, παράγραφοι 34, 43, 161 και 
214. Έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ σχετικά με την 
αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση 
αξιολόγησή του και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI)), σ. 7, 19 και 
30, παράγραφος 49 και πρόταση D1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μελέτη της EPRS του 
Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation, European Implementation Assessment» (PE 598.599). 

76 Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου 5940/18 ADD1 (σ. 12) σχετικά με τη διαδικασία 
απαλλαγής για το 2016, κεφάλαιο 5 «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση», σ. 12. 

77 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020», ενότητες 5.1 και 5.4 (INT/792), 
παράγραφοι 5.1 και 5.4. 

78 Επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνεδρίασης του συμβουλίου εσωτερικής διοίκησης της 
Επιτροπής της 26/10/2016. 
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- τη χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους, όπως η χρηματοδότηση έργων βάσει 

κατ’ αποκοπήν ποσών (σημεία 24 έως 26)· 

- μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη δήλωση των δαπανών, όπως η μερική αποδοχή 

των συνήθων λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων (σημεία 27 και 28). 

40. Ωστόσο, λόγω των εγγενών διλημμάτων που περιγράφονται στο παρόν ενημερωτικό 

έγγραφο, η απλούστευση εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολο εγχείρημα στους εξής τομείς: 

- οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των 

βασικών κανονισμών, ιδίως εκείνοι που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους 

κανόνες, όπως οι ΜΜΕ (σημεία 11 έως 16 και 30)· 

- οι δικαιούχοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των 

απλούστερων επιλογών χρηματοδότησης (π.χ. χρειάζεται να προσαρμόσουν τις 

πρακτικές κοστολόγησης), και οι ελεγκτές στον έλεγχό τους (π.χ. έλλειψη 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου)· εξάλλου, δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστα στοιχεία 

που να αποδεικνύουν τη σύνδεση των προσπαθειών απλούστευσης με το ποσοτικώς 

προσδιορίσιμο ποσοστό σφάλματος (σημεία 27 έως 30 και πλαίσια 3 και 4)· 

- το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων μειώθηκε διαδοχικά σε επόμενα προγράμματα 

έρευνας· τα κράτη μέλη της ΕΕ των 13 παρουσιάζουν υστέρηση σε σύγκριση με τα 

κράτη μέλη της ΕΕ των 15 (σημείο 33 και πίνακας 4). 

41. Σύμφωνα με την ομάδα υψηλού επιπέδου για τα προγράμματα έρευνας79, το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικής απλούστευσης, 

και η ομάδα συνιστά τη συνέχιση των σχετικών προσπαθειών80. Η ελεγκτική πείρα μας όσον 

αφορά την απλούστευση συγκλίνει προς την ανάγκη να επιδιωχθούν η μείωση της 

διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων, η εναρμόνιση των κανόνων με τις συνήθεις και 

                                                      

79 Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη μεγιστοποίηση του 
αντικτύπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ δημοσίευσε την έκθεσή της 
LAP-FAB-APP τον Ιούλιο του 2017. 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Έρευνας 
και Καινοτομίας, Ιούλιος 2017, σ. 18 και σ. 6 (σύσταση 7). 
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αναγνωρισμένες από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης πρακτικές που αυτοί 

εφαρμόζουν η βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης της Επιτροπής, και η 

υιοθέτηση μιας προσέγγισης διενέργειας δραστηριοτήτων ελέγχου που θα λαμβάνει σε 

μεγαλύτερο βαθμό υπόψη παράγοντες κινδύνου, όταν αυτό δικαιολογείται81. Επιπλέον, 

συνιστούμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεγαλύτερης χρήσης των επιλογών 

απλουστευμένου κόστους, όπως οι κλίμακες μοναδιαίου κόστους, τα κατ’ αποκοπήν ποσά, 

η χρηματοδότηση βάσει ενιαίων συντελεστών και τα βραβεία, προκειμένου να περιοριστεί 

η ανασφάλεια δικαίου.82 

Προτάσεις απλούστευσης μετά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

42. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στους ακόλουθους 

τομείς, λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες ειδικές εκθέσεις και γνώμες μας: 

Πρόταση 1 (σταθερότητα και αλλαγή) – Να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

μεταξύ της έγκρισης και της θέσης σε ισχύ των νομοθετικών πράξεων83 84 

• οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως η Επιτροπή και οι δικαιούχοι, πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο νομικό πλαίσιο, βάσει των 

αρχών της χρηστής διοίκησης (σημεία 4, 11 και 20 έως 22). 

                                                      

81 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 του ΕΕΣ. 

82 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.31. 

83 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2017: Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή, σύνοψη, 
σημείο Χ, γράφημα 3, σημεία 36, 37, 138, 139, σύσταση 1. 

84 Ειδική έκθεση αριθ. 1/2004 σχετικά με τη διαχείριση των έμμεσων δράσεων Ε & ΤΑ του 5ου 
προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ5) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (1998-2002), 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής, (2004/C 99/01), σύνοψη, σημείο VI. 
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Πρόταση 2 (υποχρέωση λογοδοσίας και ανάληψη ευθύνης) – Να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

επέκτασης της χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους, όπως είναι η χρηματοδότηση 

βάσει κατ’ αποκοπήν ποσών και τα βραβεία858687 

• πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της χρήσης επιλογών απλουστευμένου 

κόστους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη συμμετοχή όλων των ειδών ομάδων 

δικαιούχων (όπως οι ΜΜΕ και οι νεοεισερχόμενοι), βάσει καταλληλότερων κριτηρίων 

επιδόσεων (σημεία 5 και 24 έως 26).  

Πρόταση 3 (ασφάλεια δικαίου και διακριτική ευχέρεια) – Να διευκρινιστεί ότι οι 

κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μη δεσμευτικοί κανόνες88 

• η χρήση διεπαφών, όπως είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες, συμπληρωματικά προς τις 

νομοθετικές πράξεις, δεν πρέπει να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια εφαρμογής 

επιμέρους πρακτικών (σημεία 6 και 7, και 11 έως 16). 

                                                      

85 Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2016, σημείο 5.31 και σύσταση 1. 

86 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;», σύσταση 5. 

87 Γνώμη αριθ. 6/2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) «Ορίζων 2020», σύνοψη, σημείο XI για τα 
έπαθλα, και σημείο 36. 

88 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;», σύνοψη, σημείο ΙΙΙ, και σημεία 26, 31 και 
34. 
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Πρόταση 4 (το συμφέρον των δικαιούχων έναντι του συμφέροντος της ΕΕ) – Περαιτέρω 

ευθυγράμμιση των διατάξεων των προγραμμάτων με τις λογιστικές πρακτικές των 

δικαιούχων89 

• η αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων πρέπει να ενισχυθεί, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, και εφόσον αυτό δικαιολογείται, 

πρέπει να δίδεται βάση στις εργασίες άλλων, όπως η πιστοποίηση από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές. (σημεία 8 και 27 έως 28). 

Πρόταση 5 (περιφερειακή εξάπλωση και αριστεία) – Αναγνώριση στο πλαίσιο άλλων 

ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων 

υποβαλλόμενων στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» βάσει κατάλληλου μηχανισμού 

συντονισμού90 91 92 

• η αξιολόγηση και η επιλογή αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων για το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της 

ΕΕ, όπως η πολιτική συνοχής, προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή αλληλοεπικάλυψη 

εργασιών μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής σύμφωνα με τη μονοαπευθυντική 

προσέγγιση, και προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα της διαδικασίας 

κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ συνολικά (σημεία 9, 33, 35 και 37). 

                                                      

89 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;», σύνοψη, σημείο VI, στοιχείο α), σημεία 21 
και 22, και σύσταση 1. 

90 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013 «Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα;», σύνοψη, σημείο VI, στοιχεία β) και γ), 
γράφημα 5, σημεία 31 έως 34, και συστάσεις 2, 3 και 4. 

91 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2010 «Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων στήριξης 
“Προπαρασκευαστικές μελέτες” και “Κατασκευή νέων υποδομών” στο πλαίσιο του έκτου 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα», σύσταση 2. 

92 Γνώμη αριθ. 6/2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος-
πλαισίου έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) «Ορίζων 2020», εισαγωγή, σημείο 2, σύνοψη, 
σημείο ΙΙ, και σημείο 9. 



 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Οι εργασίες του ΕΕΣ σχετικά με τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την 

καινοτομία  

- Ετήσιες και ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ των ετών 2015 και 20161. 

- Ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ: 

• Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016: Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει 

τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα 

στοιχεία του σχεδιασμού του.  

• Ειδική έκθεση αριθ. 2/2013: Είναι αποδοτική η εκ μέρους της Επιτροπής 

εφαρμογή του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα; 

• Ειδική έκθεση αριθ. 2/2010: Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων 

στήριξης «Προπαρασκευαστικές μελέτες» και «Κατασκευή νέων υποδομών» 

στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. 

• Ειδική έκθεση αριθ. 8/2009: «Δίκτυα αριστείας» και «ολοκληρωμένα έργα» της 

κοινοτικής πολιτικής έρευνας: επιτεύχθηκαν οι στόχοι; 

• Ειδική έκθεση αριθ. 1/2004: Η διαχείριση των έμμεσων δράσεων Ε&ΤΑ του 5ου 

προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ5) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

(1998-2002). 

- Γνώμες του ΕΕΣ: 

• Γνώμη αριθ. 6/2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 

και διάδοσης του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας 

(2014-2020) «Ορίζων 2020».  

• Γνώμη αριθ. 1/2006 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/


 2 

 

συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε 

δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου και 

οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

Κατάλογος εργαστηρίων και διασκέψεων στα οποία συμμετείχαν υπάλληλοι του ΕΕΣ 

1. Εργαστήριο με θέμα «Experiences from practice with final beneficiaries from European 
Framework programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020», 9 Φεβρουαρίου 2015, 
Βρυξέλλες. 

2. Συμπόσιο με θέμα «Auditing is listening - Audit principles and audit standards: their 
origins, connections and consequences», 2 Ιουλίου 2015, ΕΕΣ, Λουξεμβούργο. 

3. Απαλλαγή του αρμόδιου για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας Επιτρόπου Carlos 
Moedas, παρουσία του κ. Brenninkmeijer, σε συνέχεια της ετήσιας έκθεσης για το 2014, 
3 Δεκεμβρίου 2015, Βρυξέλλες. 

4. Εργαστήριο του ΕΕΣ με θέμα «Theoretical framework on Legal Uncertainty on Final 
beneficiaries of EU subsidies», 11 Μαρτίου 2016, Βρυξέλλες. 

5. Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης του ΕΕΣ για το ΕΙΤ, Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016, ΕΚ, 
Βρυξέλλες. 

6. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ - Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 
ετήσια έκθεση του ΕΕΣ για το 2015, 10 Νοεμβρίου 2016, Βρυξέλλες. 

7. Ομάδα εργασίας της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το «Ορίζων 2020»: «Simplification and Accounting system: flat rate vs. full costs / 
cooperation with the European Court of Auditors», 8 Δεκεμβρίου 2016, Βρυξέλλες. 

8. Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανταλλαγή 
απόψεων με τον αρμόδιο για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας Επίτροπο Carlos Moedas, 
παρουσία του αρμόδιου μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Alex Brenninkmeijer, 
Βρυξέλλες, σε συνέχεια της ετήσιας έκθεσης για το 2015, 24 Ιανουαρίου 2017, Βρυξέλλες. 

9. Άτυπος διάλογος μεταξύ της IDEA-league, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, 28 Μαρτίου 2017, Βρυξέλλες. 

10. Διάλογος με την IGLO με θέμα «Research funding and ECA’s 2016 Annual Report», 
7 Ιουνίου 2017, Βρυξέλλες. 

11. Ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
θέμα «From the 7th Framework Programme to Horizon 2020», 21 Ιουνίου 2017, Βρυξέλλες. 

12. Άτυπη συνάντηση των ενδιαφερόμενων φορέων για την απλούστευση του μελλοντικού 
προγράμματος-πλαισίου (9ο ΠΠ), Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), 11 Οκτωβρίου 
2017, Βρυξέλλες. 

13. Εκδήλωση της EARTO: «Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position as 
Global Player», 11 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες. 

14. Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανταλλαγή 
απόψεων με τον αρμόδιο για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας Επίτροπο Carlos Moedas, 
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παρουσία του αρμόδιου μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Alex Brenninkmeijer, 
Βρυξέλλες, σε συνέχεια της ετήσιας έκθεσης για το 2016, 19 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες. 

15. Εργαστήριο ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την περαιτέρω απλούστευση των 
προγραμμάτων-πλαισίου Ε&Α, 20 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες. 

16. Επίσκεψη του διευθυντή του κοινού κέντρου υποστήριξης (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) στο 
ΕΕΣ, 15 Νοεμβρίου 2017, Λουξεμβούργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
Επισκόπηση των σημαντικών απλουστεύσεων που επήλθαν από το 5ο ΠΠ και έπειτα1 

Από το 5ο στο 6ο ΠΠ 

‒ Δημιουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων (EPSS) 
για την υποβολή προτάσεων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων. 

‒ Καθιέρωση των πιστοποιητικών ελέγχου. 

‒ Θέσπιση της συλλογικής οικονομικής ευθύνης των εταίρων του έργου. 

‒ Έγκριση σχεδίου δράσης για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση, οι κύριες 
δράσεις του οποίου ήταν οι εξής: μείωση του χρόνου ως την υπογραφή της 
σύμβασης, αποσαφήνιση των κανόνων, βελτίωση της ενημέρωσης και της 
εσωτερικής διαχείρισης. 

Από το 6ο στο 7ο ΠΠ 

‒ Αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου με την έγκριση μιας γενικής συμφωνίας 
επιχορήγησης αντί γενικής σύμβασης. 

‒ Μείωση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων με την αύξηση της συνήθους 
διάρκειας των περιόδων υποβολής στοιχείων (σε 18 από 12 μήνες). 

‒ Γενίκευση της υποβολής σε δύο στάδια των προτάσεων έργων. 

Μοντέλο χρηματοδότησης 

‒ Κατάργηση του μοντέλου του «πρόσθετου κόστους» (που δεν επέτρεπε στα 
πανεπιστήμια να χρεώνουν δαπάνες προσωπικού για το μόνιμο προσωπικό).  

‒ Θέσπιση «απλουστευμένης μεθόδου» για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών 
για τους δικαιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν σύστημα πλήρους λογιστικής 
καταγραφής.  

‒ Κατ’ αποκοπήν ποσό για τις χώρες-εταίρους στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. 

Έλεγχοι και δικλίδες ελέγχου 

‒ Καθιέρωση της εκ των προτέρων πιστοποίησης για τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
μέσων δαπανών προσωπικού (CoMAv). 

                                                      

1 ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής (Φεβρουαρίου 2018). 



 2 

 

‒ Βελτιώσεις του συστήματος πιστοποιητικών ελέγχου (συμφωνημένες διαδικασίες για 
τους ελεγκτές που αναλαμβάνουν την πιστοποίηση και καθιέρωση του 
«πιστοποιητικού οικονομικών καταστάσεων»). 

‒ Σημαντική μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών οικονομικών καταστάσεων, μέσω 
της θέσπισης ελαχίστου ορίου (375 000 ευρώ) για την υποχρεωτική έκδοση τέτοιου 
πιστοποιητικού. 

‒ Έγκριση κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας των 
αιτούντων, μέτρο που διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και ενισχύει την ασφάλεια 
δικαίου. Δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας καταχώρισης (URF), για την παροχή στους 
συμμετέχοντες της δυνατότητας να υποβάλλουν βασικά νομικά, διοικητικά και 
οικονομικά έγγραφα μόνο μία φορά. Το συγκεκριμένο καθήκον έχει ανατεθεί στον 
Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας. 

‒ Δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων, με στόχο τη μεταρρύθμιση του συστήματος των 
προληπτικών ελέγχων και την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τραπεζικών 
εγγυήσεων. 

‒ Έγκριση τριών μέτρων για την απλούστευση της διαχείρισης των επιχορηγήσεων 
έρευνας στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ της ΕΕ (μέσες δαπάνες προσωπικού, ενιαίος 
συντελεστής για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, δημιουργία της επιτροπής αποσαφηνίσεων 
για την έρευνα) [C(2011) 174 τελικό, της 24/01/2011 (δημοσιεύθηκε στην πύλη για 
τους συμμετέχοντες]. 

‒ Απλούστευση της διαδικασίας ανάκτησης, αποσαφήνιση της επιλεξιμότητας φόρων 
και τελών που συνδέονται με τις αμοιβές [C(1720) της 12/12/2009 (δημοσιεύθηκε 
στην πύλη για τους συμμετέχοντες)]. 

‒ Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ενιαίων συντελεστών για την κάλυψη 
των εξόδων διαβίωσης των δικαιούχων κατά τη διάρκεια μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχορηγήσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ) (2007-2011). 

Από το 7ο ΠΠ στο «Ορίζων 2020» 

Μοντέλο χρηματοδότησης 

‒ Ριζικά απλουστευμένο μοντέλο χρηματοδότησης: 
o Ενιαίος συντελεστής χρηματοδότησης ανά έργο, αντί του πολύπλοκου 

συστήματος συντελεστών ανά κατηγορία οργανισμού και είδος 
δραστηριότητας που ίσχυε στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. 
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‒ Ενιαίος συντελεστής (25 %) για τις έμμεσες δαπάνες, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν 
οι τέσσερις επιλογές για τις έμμεσες δαπάνες που προβλέπονταν στο πλαίσιο του 7ου 
ΠΠ. 

Έλεγχοι και δικλίδες ελέγχου 

‒ Μείωση του αριθμού των εκ των προτέρων ελέγχων οικονομικής δυναμικότητας: μόνο 
οι ιδιώτες συντονιστές ελέγχονται (κανένας από τους άλλους εταίρους, για τους 
οποίους οι κίνδυνοι καλύπτονται από το ταμείο εγγυήσεων). 

‒ Περαιτέρω σημαντική μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών οικονομικών 
καταστάσεων (μόνον ένα ανά δικαιούχο και ανά έργο, στη λήξη του έργου, και μόνον 
εφόσον η συνεισφορά που υπολογίστηκε βάσει των πραγματικών δαπανών και του 
μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές του δικαιούχου 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 325 000 ευρώ). 

‒ Κατάργηση της υποχρέωσης καταγραφής του χρόνου εργασίας για το προσωπικό που 
απασχολείται σε ποσοστό 100 % στο έργο και απλουστευμένη καταγραφή του χρόνου 
εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται μερικώς στο έργο. 

‒ Μία κεντρική υπηρεσία της ΕΕ αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών για την έρευνα 
και την καινοτομία, με μία ενιαία στρατηγική ελέγχου για το σύνολο των εκτελεστικών 
οργανισμών· μείωση της περιόδου ελέγχου μετά το κλείσιμο των έργων από 5 σε 2 
έτη. 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

‒ Διευκόλυνση της μεταβίβασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με μικρότερη 
παρέμβαση της Επιτροπής (κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 2020», 
άρθρο 44). 

Επικοινωνία/ΤΠ 

‒ Διαδικτυακή πύλη συμμετεχόντων: ενιαία πύλη για όλες τις ανταλλαγές μεταξύ 
δικαιούχων και φορέων υλοποίησης που διαχειρίζονται επιχορηγήσεις του «Ορίζων 
2020» και για εμπειρογνώμονες. 

‒ Ηλεκτρονική διαχείριση: διαχείριση επιχορηγήσεων και συμβάσεων 
εμπειρογνωμόνων εξ ολοκλήρου χωρίς χαρτί, αυτόματη ηλεκτρονική αποθήκευση και 
αρχειοθέτηση εγγράφων. 

Χρόνος έως την έγκριση της επιχορήγησης (8 μήνες) 

‒ Προσέγγιση που δεν προβλέπει διαπραγμάτευση.  
‒ Επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Βασική νομοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες για τα προγράμματα-πλαίσιο 

Είδος εγγράφου  
(αριθμός, σελίδες) 

Περίοδος προγραμματισμού 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014-2020 

Νομική βάση 

- Κανονισμός(-οί) 
- Κανόνες συμμετοχής 
- Ειδικά προγράμματα 

 

(1513/2002/EC,33) 

(2321/2002,12) 

3 ειδικά προγράμματα 
(σύνολο: 73 σελίδες) 

2002/834/ΕΚ 

2002/835/ΕΚ 

2002/836/ΕΚ 

 

(1982/2006/ΕΚ,41) 

(1906/2006,18) 

4 ειδικά προγράμματα 
(σύνολο 284 σελίδες) 

2006/971/EΚ 

2006/972/EΚ 

2006/973/EΚ 

2006/974/EΚ  

 

(1291/2013,70) 

(1290/2013,23) 

1 ειδικό πρόγραμμα 
(2013/743/ΕΕ,77 σελίδες) 

Νομικά έγγραφα που 
διέπουν την υλοποίηση 

- Προγράμματα εργασίας 
- Υποδείγματα συμφωνιών 

επιχορήγησης(1) 

 

 

(18 έγγραφα, 994 σελίδες) 

 

 

(7 έγγραφα, 9048 σελίδες) 

(21 έγγραφα, 1554 σελίδες) 

 

 

(3 έγγραφα, 5487 σελίδες) 

(26 έγγραφα, 2897 σελίδες) 

Έγγραφα καθοδήγησης 

Σχετικά με τις συμφωνίες 
επιχορήγησης(2) 

 

  

 

(29 έγγραφα, 800 σελίδες) 

 

(1 έγγραφο, 750 σελίδες.) 

Άλλα  
Πρωτοβουλίες του άρθρου 
185: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Κοινές επιχειρήσεις: 
‒ Κοινή Επιχείρηση ΒΒΙ 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 
- 

(743/2008, 10 σελίδες) 
(912/2009, 14 σελίδες) 
(742/2008, 9 σελίδες) 

(862/2010, 14 σελίδες) 
 
 

(560/2014, 22 σελίδες) 
(557/2014, 23 σελίδες) 
(558/2014, 31 σελίδες) 
(561/2014, 27 σελίδες) 
(559/2014, 22 σελίδες) 

(219/2007, 11 σελίδες - όπως 
τροποποιήθηκε, 1361/2008, 6 

σελίδες και 721/2014, 
σελίδες 8) 

(642/2014, 25 σελίδες) 

 
 

(556/2014, 16 σελίδες) 
(553/2014, 13 σελίδες) 
(555/2014, 11 σελίδες) 
(554/2014, 13 σελίδες) 

 
(2017/1324, 15 σελίδες) 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής (Φεβρουαρίου 2018). 
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