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H Ετόςια ϋκθεςη του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ Συνεδρύου για το 
οικονομικϐ ϋτοσ 2017. 

«H ΕΕ δεν πρϋπει να δημιουργεύ προςδοκύεσ που δεν μποροϑν να 
πραγματωθοϑν» τονύζει ο πρϐεδροσ του ΕΕ Klaus-Heiner Lehne ςτον 
πρϐλογο τησ ετόςιασ ϋκθεςησ του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου 
ςχετικϊ με τον προϒπολογιςμϐ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για το 
οικονομικϐ ϋτοσ 2017 που δημοςιεϑθηκε ςτισ 4 Οκτωβρύου 2018.  
 
                                                                                  
Πανοραμικό Επιςκϐπηςη (Landscape Review) του Ευρωπαώκοϑ 
Ελεγκτικοϑ Συνεδρύου με τύτλο «Πώσ εφαρμϐζεται το δύκαιο τησ ΕΕ 
ςτην πρϊξη: Οι αρμοδιϐτητεσ επύβλεψησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 
δυνϊμει του ϊρθρου 17, παρϊγραφοσ 1, τησ Συνθόκησ για την 
Ευρωπαώκό Ένωςη». 

Βαςικϐσ ρϐλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ωσ εκφραςτό του 
ςυμφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, εύναι η επύβλεψη τησ 
εφαρμογόσ του δικαύου τησ ΕΕ απϐ τα κρϊτη μϋλη.                                         
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Γνώμη αριθ. 8/2018 (υποβαλλϐμενη δυνϊμει του ϊρθρου 325, παρϊγραφοσ 4, 
ΣΛΕΕ) ςχετικϊ με την πρϐταςη τησ Επιτροπόσ, τησ 23ησ ΜαϏου 2018, για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ, Ευρατϐμ) αριθ. 883/2013 ϐςον αφορϊ τη 
ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα και την αποτελεςματικϐτητα των 
ερευνών τησ OLAF.  

Η προτεινϐμενη τροποπούηςη του κανονιςμοϑ ςχετικϊ με την Ευρωπαώκό 
Τπηρεςύα Καταπολϋμηςησ τησ Απϊτησ (OLAF) ςτοχεϑει αφενϐσ ςτην 
προςαρμογό τησ λειτουργύασ τησ OLAF ώςτε να ληφθεύ υπϐψη η ςϑςταςη τησ 
Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ, πριν απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του νϋου αυτοϑ 
οργϊνου τησ ΕΕ, και, αφετϋρου, ςτην ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των 
ερευνητικών καθηκϐντων τησ OLAF.  
 
Γνώμη αριθ. 9/2018 (υποβαλλϐμενη δυνϊμει του ϊρθρου 287, παρϊγραφοσ 4, 
ΣΛΕΕ)  ςχετικϊ με πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
Συμβουλύου για τη θϋςπιςη του προγρϊμματοσ τησ ΕΕ για την καταπολϋμηςη τησ 
απϊτησ.  

Η πρϐταςη τησ Επιτροπόσ ςχετικϊ με το πρϐγραμμα τησ ΕΕ για την 
καταπολϋμηςη τησ απϊτησ για την περύοδο προγραμματιςμοϑ 2021-2027, 
περιλαμβϊνει δϋςμη μϋτρων για την παροχό ςυνδρομόσ ςτα κρϊτη μϋλη και ςτην 
Ένωςη ϐςον αφορϊ, αφενϐσ, την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ 
εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ένωςησ και, αφετϋρου, τη ςτόριξη 
τησ αμοιβαύασ διοικητικόσ ςυνδρομόσ και τησ ςυνεργαςύασ ςτον τελωνειακϐ και 
γεωργικϐ τομϋα.  

 
 
ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΕΔΡΑ:  

Συμμετοχό του κατϐχου τησ Έδρασ JEAN MONNET καθηγητό κ. Δημητρύου 
Σκιαδϊ ςτο 3ο θερινϐ ςχολεύο του Κϋντρου Αριςτεύασ Jean Monnet του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ για το Χώρο Ελευθερύασ, Αςφϊλειασ και Δικαιοςϑνησ 
ςτην ΕΕ. 

Η Έδρα JEAN MONNET, δια του κατϐχου τησ, καθηγητό κ. Δημητρύου κιαδϊ, 
ςυμμετεύχε ςτο 3ο θερινϐ ςχολεύο του Κϋντρου Αριςτεύασ Jean Monnet του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ για το Φώρο Ελευθερύασ, Αςφϊλειασ και Δικαιοςϑνησ 
ςτην ΕΕ που πραγματοποιόθηκε ςτο χώρο του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ τισ 
ημϋρεσ απϐ 31 Αυγοϑςτου ϋωσ 4 επτεμβρύου 2018.  
 
Η Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ" του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυμμετεύχε ςτο 1o Πανελλόνιο Συνϋδριο Δημϐςιασ 
Διακυβϋρνηςησ. 

Η Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ", ςτο 
πλαύςιο τησ ϋρευνασ που διεξϊγει ςε θϋματα διακυβϋρνηςησ, τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο 
και ευρωπαώκϐ επύπεδο, ςυμμετεύχε ςτο 1o Πανελλόνιο υνϋδριο Δημϐςιασ 
Διακυβϋρνηςησ που διοργϊνωςε την Σετϊρτη 31 Οκτωβρύου και την Πϋμπτη 1 
Νοεμβρύου 2018 το Σμόμα Δημϐςιασ Διούκηςησ του Πϊντειου Πανεπιςτημύου, με 
ειςόγηςη του επιςτημονικοϑ υπεϑθυνου τησ Έδρασ, Καθηγητό Δημότρη κιαδϊ.  
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Συζότηςη για το μϋλλον τησ Ευρώπησ ςτη 46η Γενικό Συνϋλευςη τησ Conference 
of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ςτη Madeira τησ Πορτογαλύασ με 
ςυμμετοχό τησ Έδρασ JEAN MONNET του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ και 
ειςόγηςη του κατϐχου τησ Έδρασ, καθηγητό Δ. Σκιαδϊ για το ρϐλο των 
Περιφερειών ςτην Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ. 

Πολλϋσ ενδιαφϋρουςεσ απϐψεισ εκφρϊςτηκαν και διατυπώθηκαν ανηςυχύεσ επύ 
τη βϊςει των προτϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το μϋλλον τησ Ευρώπησ 
και το Πολυετϋσ Δημοςιονομικϐ Πλαύςιο 2021-2027 ςτη ςυζότηςη για το μϋλλον 
τησ Ευρώπησ ςτη 46η Γενικό υνϋλευςη τησ Conference of Peripheral and 
Maritime Regions (CPMR) που πραγματοποιόθηκε ςτισ 18 Οκτωβρύου ςτη 
Madeira τησ Πορτογαλύασ. 
 
Κοινό εκδόλωςη τησ Έδρασ JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ 
και Έλεγχοσ" και τησ οργϊνωςησ «Ευρωπαώκό Έκφραςη», με θϋμα την Ευρώπη 
μετϊ τισ Ευρωεκλογϋσ του ΜαϏου 2019. 

Κοινό εκδόλωςη με θϋμα «Η Ευρώπη μετϊ τισ Ευρωεκλογϋσ του ΜαϏου 2019» 
πραγματοπούηςε η Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ 
και Έλεγχοσ" και η οργϊνωςη «Ευρωπαώκό Έκφραςη» ςτην Αθόνα (αύθουςα 
Ελληνογαλλικοϑ υνδϋςμου), ςτισ 12.12.2018. 
 
Συμμετοχό του κατϐχου τησ Έδρασ JEAN MONNET καθηγητό κ. Δημητρύου 
Σκιαδϊ ςτο 2o workshop με τύτλο «The Impact of Migration in Europe: 
Governance Responses to mass migration and refugees» που διοργανώθηκε, ςτισ 
14-15.12.2018, ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο πλαύςιο του διαπανεπιςτημιακοϑ διαλϐγου 
Ελλϊδασ-Γερμανύασ, απϐ τη Σχολό Κοινωνικών Ανθρωπιςτικών Επιςτημών και 
Τεχνών του Παν/μιου Μακεδονύασ και τη Willy Brandt School of Public Policy του 
University of Erfurt.  

Η Έδρα JEAN MONNET «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη ςτην ΕΕ & Έλεγχοσ» του 
Παν/μιου Μακεδονύασ ςυμμετεύχε, δια του κατϐχου τησ, καθηγητό κ. Δ. κιαδϊ, 
ςτο 2o workshop με τύτλο «The Impact of Migration in Europe: Governance 
Responses to mass migration and refugees» που διοργανώθηκε, ςτισ 14-15.12.2018, 
ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο πλαύςιο του διαπανεπιςτημιακοϑ διαλϐγου Ελλϊδασ-
Γερμανύασ, απϐ τη χολό Κοινωνικών Ανθρωπιςτικών Επιςτημών και Σεχνών του 
Παν/μιου Μακεδονύασ και τη Willy Brandt School of Public Policy του University of 
Erfurt. 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΣΩΝ 

Διϊλεξη τησ προςκεκλημϋνησ τησ Έδρασ κασ Ελευθερύασ Φτακλϊκη με θϋμα 
«Χρηματοδϐτηςη και Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη των Εξωτερικών Σχϋςεων 
τησ ΕΕ». 
                                             
                                             
                                 
                                 

                                 
   
                                            
                                            
                                            

Π
 Ε Ρ

 Ι Ε
 Φ

 Ο
 Μ

 Ε Ν
 Α

 

16 

17 

18 

14 



1 

 

 

 

Έδρα JEAN MONNET  

Δημοζιονομική Διακσβέρνηζη ηης ΕΕ 

και Έλεγτος  

 

 

 

            «Η ΕΕ δεν πρϋπει να δημιουργεύ προςδοκύεσ 

που δεν μποροϑν να πραγματωθοϑν» τονύζει ο 

πρϐεδροσ του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου 

Klaus-Heiner Lehne ςτον πρϐλογο τησ ετόςιασ 

ϋκθεςησ του ΕΕ ςχετικϊ με τον προϒπολογιςμϐ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για το οικονομικϐ ϋτοσ 2017 που 

δημοςιεϑθηκε ςτισ 4 Οκτωβρύου 2018.  

          υγκεκριμϋνα, επιςημαύνει ϐτι ο ςυνολικϐσ 

προϒπολογιςμϐσ τησ ΕΕ δεν αντιςτοιχεύ παρϊ ςτο 1 % 

περύπου του ακαθϊριςτου εθνικοϑ ειςοδόματοσ 

ολϐκληρησ τησ ΕΕ και για τον λϐγο αυτϐ, η ΕΕ πρϋπει 

να ϋχει ρεαλιςτικοϑσ ςτϐχουσ ςχετικϊ με το τι μπορεύ 

να επιτϑχει με τουσ πϐρουσ που ειςπρϊττει, ενϐψει 

ιδύωσ του νϋου επταετοϑσ κϑκλου του 

προϒπολογιςμοϑ τησ.  

           υνολικϊ, ςτην Ετόςια ϋκθεςη του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για το οικονομικϐ ϋτοσ 2017, 

για δεϑτερο ςυνεχό χρϐνο, οι ελεγκτϋσ διατϑπωςαν 

γνώμη με επιφϑλαξη και ϐχι αρνητικό γνώμη ωσ προσ 

την κανονικϐτητα των πρϊξεων επύ των οπούων 

βαςύζονται οι λογαριαςμού τησ ΕΕ  καθώσ δεν 

διαπύςτωςαν ουςιώδη ςφϊλματα ςε ϋνα ςημαντικϐ 

μϋροσ των δαπανών του 2017. Σα αποτελϋςματα ϐςον 

αφορϊ τη νομιμϐτητα και κανονικϐτητα των 

πρϊξεων βελτιώνονται ςε ετόςια βϊςη πιθανϐν 

 

 

, 

 

 

λϐγω των δρϊςεων απϐ πλευρϊσ Επιτροπόσ και  

κρατών μελών για την περαιτϋρω βελτύωςη τησ 

διαχεύριςησ των πϐρων. 

          Οι ελεγκτϋσ διαπύςτωςαν ϐτι οι βϊςει 

δικαιωμϊτων δαπϊνεσ δεν περιεύχαν ουςιώδη 

ςφϊλματα, ενώ οι δαπϊνεσ ςτο πλαύςιο τησ 

απϐδοςησ εξϐδων εξακολοϑθηςαν να περιϋχουν 

ουςιώδη ςφϊλματα. Σα ϋςοδα δεν περιεύχαν ουςιώδη 

ςφϊλματα πιθανϐν λϐγω τησ αποτελεςματικϐτητασ 

των ςυςτημϊτων που αφοροϑν τα ϋςοδα. Αναφορικϊ 

με το ποςοςτϐ επιπϋδου ςφϊλματοσ ςτισ πληρωμϋσ, 

αυτϐ εξακολουθεύ να μειώνεται φτϊνοντασ το 2017 ςε 

ποςοςτϐ 2,4%, ϋχει μειωθεύ κατϊ 0,7 μονϊδεσ απϐ 

αυτϐ του 2016. ημειώνεται απϐ τουσ Ελεγκτϋσ ϐτι το 

εκτιμώμενο επύπεδο ςφϊλματοσ ςτισ πληρωμϋσ θα 

εμφανιζϐταν ακϐμη χαμηλϐτερο αν οι εθνικϋσ αρχϋσ 

αξιοποιοϑςαν τισ διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ 

προκειμϋνου να προχωρόςουν ςτον εντοπιςμϐ και τη  

διϐρθωςη ςφαλμϊτων ςε τομεύσ ϐπωσ τησ αγροτικόσ 

ανϊπτυξησ. Σα προβλόματα εντοπύζονται κυρύωσ ςτισ 

περιπτώςεισ πληρωμών απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ 

ΕΕ προσ δικαιοϑχουσ βϊςει δηλώςεων δαπανών απϐ 

τουσ ύδιουσ. Οι τομεύσ αυτόσ τησ κατηγορύασ εύναι 

κυρύωσ οι τομεύσ αγροτικόσ ανϊπτυξησ, η ϋρευνα, τα 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ και τα ϋργα αναπτυξιακόσ 

βοόθειασ.  

 
 

H Ετόςια ϋκθεςη του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ Συνεδρύου για το 
οικονομικϐ ϋτοσ 2017:  Η ΕΕ πρϋπει να ϋχει ρεαλιςτικοϑσ ςτϐχουσ ςχετικϊ 

με το τι μπορεύ να επιτϑχει, αναφϋρει ο πρϐεδροσ του ΕΕΣ 
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           υγκεκριμϋνα, το 2017 οι πληρωμϋσ απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ ανόλθαν ςυνολικϊ ςε 137,4 

διςεκατομμϑρια ευρώ, εκ των οπούων τα 29,7 

διςεκατομμϑρια ευρώ ςυνιςτοϑςαν προπληρωμϋσ 

και τα 107,7 διςεκατομμϑρια ευρώ ϊπαξ, ενδιϊμεςεσ 

και τελικϋσ πληρωμϋσ. Απϐ αυτϋσ τισ πληρωμϋσ το 

μεγαλϑτερο μϋροσ αφοροϑςε δαπϊνεσ για «Υυςικοϑσ 

πϐρουσ» (56,7 διςεκατομμϑρια ευρώ), δαπϊνεσ για 

«υνοχό» (35,7 διςεκατομμϑρια ευρώ) και δαπϊνεσ 

για «Ανταγωνιςτικϐτητα» (21,4 διςεκατομμϑρια 

ευρώ). Ελϋγχθηκαν πρϊξεισ ςυνολικόσ αξύασ 100,2 

διςεκατομμυρύων ευρώ εκ των οπούων το 

μεγαλϑτερο μϋροσ των κεφαλαύων προερχϐταν απϐ 

τον τομϋα «Υυςικού πϐροι» (56%), ενώ, ςε αντύθεςη με 

τα προηγοϑμενα ϋτη, το μερύδιο των δαπανών του 

τομϋα «υνοχό» όταν ςχετικϊ μικρϐ (8%), λϐγω του 

χαμηλοϑ ποςοςτοϑ δαπανών που εγκρύθηκαν. Για το 

ϋτοσ 2017 οι ελεγκτϋσ παραθϋτουν ειδικό εκτύμηςη για 

τϋςςερισ τομεύσ, την «Ανταγωνιςτικϐτητα», τη 

«υνοχό», τουσ «Υυςικοϑσ πϐρουσ» και τισ 

«Διοικητικϋσ δαπϊνεσ».  

          Οι δαπϊνεσ για τον τομϋα «Ανταγωνιςτικϐτητα» 

περιϋχουν ουςιώδη ςφϊλματα. Περύ το 90 % των 

δαπανών ςτον τομϋα αυτϐ πραγματοποιοϑνται ςτο 

πλαύςιο των ςυςτημϊτων απϐδοςησ εξϐδων και τα 

ςχετικϊ ςφϊλματα αντιςτοιχοϑν κατ’ ουςύαν ςτισ 

διαφορετικϋσ κατηγορύεσ μη επιλϋξιμων δαπανών 

(ιδύωσ δαπϊνεσ προςωπικοϑ και ϊλλεσ δαπϊνεσ), μη 

επιλϋξιμα ϋργα και μη επιλϋξιμοι δικαιοϑχοι. Ωσ προσ 

τισ δαπϊνεσ του τομϋα «υνοχό» 

πραγματοποιόθηκαν κατϊ κϑριο λϐγο ςτο πλαύςιο 

τησ απϐδοςησ εξϐδων. Σο κϑριο εύδοσ ςφϊλματοσ 

που εντϐπιςαν οι ελεγκτικϋσ αρχϋσ όταν οι μη 

επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ. την κατηγορύα δαπανών 

«Υυςικού πϐροι» διαπιςτώθηκαν ουςιώδη ςφϊλματα. 

Ωςτϐςο, οι ϊμεςεσ ενιςχϑςεισ απϐ το ΕΓΣΕ, που 

αντιςτοιχοϑν περύπου ςτα τρύα τϋταρτα των 

δαπανών του τομϋα αυτοϑ, δεν περιϋχουν ουςιώδη 

ςφϊλματα. Σϋλοσ ςτην κατηγορύα δαπανών 

«Διούκηςη» δεν περιϋχονται ουςιώδη ςφϊλματα. Σο 

μεγαλϑτερο μϋροσ των ςυγκεκριμϋνων δαπανών 

λαμβϊνουν τη μορφό μιςθών, ςυντϊξεων και 

επιδομϊτων που καταβϊλλονται απϐ τα θεςμικϊ και 

λοιπϊ ϐργανα τησ ΕΕ. 

          Απϐ τισ 703 ςυνολικϊ πρϊξεισ τισ οπούεσ 

αξιολϐγηςαν, ωσ προσ την κανονικϐτητα τουσ οι 

ελεγκτϋσ, εντοπύςτηκαν 13 περιπτώςεισ 

πιθανολογοϑμενησ απϊτησ (ϋναντι 11 το 2016) καθώσ 

και 6 περιπτώςεισ απϊτησ που διαπιςτώθηκαν απϐ 

πληροφορύεσ που ϋθεςαν υπϐψη του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου τρύτοι (ϋναντι 5 το 2016). Οι 

παραπϊνω περιπτώςεισ, οι οπούεσ διαβιβϊςτηκαν 

ςτην OLAF, την Ευρωπαώκό Τπηρεςύα Καταπολϋμηςησ 

τησ Απϊτησ, αφοροϑςαν κατϊ κϑριο λϐγο την 

τεχνητό δημιουργύα των προϒποθϋςεων που 

απαιτοϑνταν για εξαςφϊλιςη χρηματοδϐτηςησ απϐ 

την ΕΕ, τη δόλωςη δαπανών που δεν πληροϑςαν τα 

κριτόρια επιλεξιμϐτητασ και παρατυπύεσ ςτισ 

δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ.  
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          Για το 2017, οι ελεγκτϋσ τροποπούηςαν την 

προςϋγγιςη που ακολουθοϑςαν ωσ προσ τον ϋλεγχο 

ςτον τομϋα «Οικονομικό, κοινωνικό και εδαφικό 

ςυνοχό» η οπούα αναδεικνϑει με περιςςϐτερη 

ςαφόνεια τουσ τομεύσ ϐπου εξακολουθοϑν να 

υπϊρχουν αδυναμύεσ, τϐςο ςε επύπεδο Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ ϐςο και ςε επύπεδο κρατών μελών. Η νϋα 

αυτό προςϋγγιςη ςυντελεύ ςτην προαγωγό τησ 

λογοδοςύασ και την περαιτϋρω βελτύωςη τησ 

διαχεύριςησ των οικονομικών τησ ΕΕ και ςτϐχοσ των 

ελεγκτών εύναι το προςεχϋσ ϋτοσ να διευρυνθεύ το 

πεδύο εφαρμογόσ τησ και ςε ϊλλουσ τομεύσ δαπανών.  

          Ωσ προσ τουσ κινδϑνουσ και τισ μελλοντικϋσ 

προκλόςεισ για τον προϒπολογιςμϐ τησ Ένωςησ, η 

χρηςιμοπούηςη των πϐρων των Ευρωπαώκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ) 

εξακολουθεύ να αποτελεύ πρϐκληςη για τα κρϊτη 

μϋλη και ο προϒπολογιςμϐσ τησ ΕΕ ςυνεχύζει να 

υφύςταται ςημαντικό πύεςη λϐγω τησ αξύασ των 

πληρωμών που ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλλει η ΕΕ τα 

επϐμενα χρϐνια. ϑμφωνα με τουσ ελεγκτϋσ, τα 

μϋτρα που ελόφθηςαν προκειμϋνου να αυξηθεύ η 

ευελιξύα του προϒπολογιςμοϑ όταν χρόςιμα, αλλϊ 

ύςωσ να μην αρκοϑν. Η ςχεδϐν πλόρησ ανϊλωςη του 

ποςοϑ που όταν διαθϋςιμο για αναλόψεισ 

υποχρεώςεων και το χαμηλϐ επύπεδο των πληρωμών 

εκτύναξαν τισ εκκρεμεύσ δημοςιονομικϋσ αναλόψεισ 

υποχρεώςεων ςτο πρωτοφανϋσ ποςϐ των 267,3 

διςεκατομμυρύων ευρώ (ϋναντι 238,8 

διςεκατομμυρύων ευρώ το 2016) γεγονϐσ το οπούο θα 

πρϋπει να αποτελϋςει προτεραιϐτητα κατϊ τον 

ςχεδιαςμϐ του επϐμενου πολυετοϑσ δημοςιονομικοϑ 

πλαιςύου (ΠΔΠ), ςϑμφωνα με τουσ ελεγκτϋσ. Σο 

ζότημα των εκκρεμών αναλόψεων υποχρεώςεων 

απϐ το τρϋχον ΠΔΠ πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με την 

ϑπαρξη επαρκών πιςτώςεων πληρωμών ςτο 

επϐμενο ΠΔΠ.  

          Πρϐςθετεσ προκλόςεισ για τον προϒπολογιςμϐ 

τησ ΕΕ θϋτει η ανακοινωθεύςα αποχώρηςη του 

Ηνωμϋνου Βαςιλεύου απϐ την ΕΕ το 2019 και η ανϊγκη 

βελτύωςησ τησ λογοδοςύασ επ’ ευκαιρύα του 

τρϋχοντοσ προβληματιςμοϑ ςχετικϊ με το μϋλλον 

του προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: 
http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AR2017.aspx 

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AR2017.aspx


4 

 

 

 

Έδρα JEAN MONNET  

Δημοζιονομική Διακσβέρνηζη ηης ΕΕ 

και Έλεγτος  

 
 
 

 

Βαςικϐσ ρϐλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, 

ωσ εκφραςτό του ςυμφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ, εύναι η επύβλεψη τησ εφαρμογόσ του δικαύου 

τησ ΕΕ απϐ τα κρϊτη μϋλη. Οι δραςτηριϐτητεσ 

επύβλεψησ τησ Επιτροπόσ περιςτρϋφονται γϑρω απϐ 

τη διαχεύριςη του κινδϑνου παραβύαςησ του δικαύου 

τησ ΕΕ απϐ κρϊτη μϋλη, η οπούα ενδεχομϋνωσ να 

οδηγόςει ςτην κύνηςη διαδικαςιών επύ παραβϊςει 

δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ υνθόκησ για τη 

λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΛΕΕ). 

Πρϐκειται για μια λειτουργύα τησ Επιτροπόσ που ϋχει 

οδηγόςει ςτο χαρακτηριςμϐ τησ ωσ «Υϑλακα των 

υνθηκών» (Guardian of the Treaties), ϋχει 

καταλυτικό επύδραςη ςτη διαςφϊλιςη των 

ςυνολικών επιδϐςεων και τησ λογοδοςύασ τησ ΕΕ.  

Η Επιςκϐπηςη που ϋκανε το Ευρωπαώκϐ 

Ελεγκτικϐ υνϋδριο ςε αυτϐ τον τομεα δεν εύναι 

ϋλεγχοσ, αλλϊ απλώσ παρουςιϊζει περιγραφϋσ και 

αναλϑςεισ που βαςύζονται ςε δημοςιευμϋνεσ 

πληροφορύεσ και πληροφορύεσ για τισ οπούεσ οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτόν ϋδωςαν τη ςυγκατϊθεςό 

τουσ να δημοςιευθοϑν.  

Το βαςικϐ ςυμπϋραςμα τησ Επιςκϐπηςησ 

εύναι ϐτι η λειτουργύα επύβλεψησ τησ Επιτροπόσ χρόζει 

ενύςχυςησ μϋςω τησ περαιτϋρω ενδυνϊμωςησ 

βαςικών χαρακτηριςτικών και πλεονεκτημϊτων 

 

 

 

 

τησ τρϋχουςασ προςϋγγιςησ που ακολουθεύ. 

Πολλού εύναι οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν 

τον κύνδυνο διϊπραξησ παραβϊςεων και, ςυνεπώσ, η 

επύβλεψη τησ εφαρμογόσ του ενωςιακοϑ δικαύου 

ανϊγεται ςε απαιτητικϐ εγχεύρημα. Μεταξϑ αυτών 

των παραγϐντων ςυγκαταλϋγονται το μϋγεθοσ τησ 

νομικόσ ϑλησ που πρϋπει να παρακολουθεύται και η 

πολυπλοκϐτητα πολλών νομικών πρϊξεων, το 

γεγονϐσ ϐτι οι πϐροι τησ ΕΕ εύναι ϊμεςα διαθϋςιμοι, η 

ϑπαρξη εναλλακτικών λϑςεων αντύ τησ διαδικαςύασ 

επύ παραβϊςει ςε διαφορετικοϑσ τομεύσ πολιτικόσ, 

καθώσ και οι ρυθμύςεισ των ύδιων των κρατών μελών 

που διϋπουν το νομοθετικϐ ϋργο τουσ και την 

επύβλεψό του.  

την Επιςκϐπηςη παρουςιϊζονται οριςμϋνοι 

απϐ τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ ϋχει αναλϊβει 

δρϊςη η Επιτροπό μϋχρι ςόμερα. Η Επιτροπό ϋχει 

θϋςει προτεραιϐτητεσ για την επιβολό και ςημεύα 

αναφορϊσ για τη διεκπεραύωςη των καταγγελιών 

των πολιτών και των περιπτώςεων εικαζϐμενησ 

παρϊβαςησ. Έχει οργανώςει την επύβλεψη που αςκεύ 

ανϊ τομϋα πολιτικόσ και την ϋχει ενςωματώςει ςτο 

θεματολϐγιο τησ βελτύωςησ τησ νομοθεςύασ, ότοι ςτο 

ςϑςτημα ςχεδιαςμοϑ πολιτικών και νομοθεςύασ, 

κατϊ τρϐπο που να ςυντελεύ ςτην επύτευξη των 

κϑριων ςτϐχων τουσ και ςυνακϐλουθα ςτη λόψη 

 
 

Πανοραμικό Επιςκϐπηςη (Landscape Review) του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ 
Συνεδρύου με τύτλο «Πώσ εφαρμϐζεται το δύκαιο τησ ΕΕ ςτην πρϊξη: Οι 

αρμοδιϐτητεσ επύβλεψησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ δυνϊμει του ϊρθρου 17, 
παρϊγραφοσ 1, τησ Συνθόκησ για την Ευρωπαώκό Ένωςη» 
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τεκμηριωμϋνων δημϐςιων αποφϊςεων. Ελϋγχει 

ςυςτηματικϊ τον τρϐπο με τον οπούο η νομοθεςύα 

τησ ΕΕ μεταφϋρεται ςτο εθνικϐ δύκαιο, αξιοποιεύ τισ 

καταγγελύεσ των πολιτών και διενεργεύ ϋρευνεσ για 

την εξακρύβωςη εικαζϐμενων περιπτώςεων μη 

ςυμμϐρφωςησ, ενώ ακριβώσ για την προώθηςη 

αυτόσ τησ ςυμμϐρφωςησ ϋχει ενιςχϑςει τη 

ςυνεργαςύα και την ανταλλαγό πληροφοριών με τα 

κρϊτη μϋλη. Έρχεται ςε ϊμεςη επικοινωνύα με 

ενδιαφερϐμενα μϋρη και υποβϊλλει δημοςύωσ 

ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ δραςτηριϐτητεσ επύβλεψησ 

που αςκεύ. 

το πλαύςιο τησ επιςκϐπηςησ, παρατύθενται 

επύςησ παραδεύγματα του ϋργου των ανώτατων 

οργϊνων ελϋγχου των κρατών μελών ςε ςχϋςη με τη 

ςυμμϐρφωςη ςε εθνικϐ επύπεδο και αναδεικνϑεται 

το πεδύο που προςφϋρεται ςτο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ 

υνϋδριο προκειμϋνου να διενεργόςει εργαςύεσ 

ςχετικϊ με τισ ρυθμύςεισ επύβλεψησ που 

εφαρμϐζονται ςτο επύπεδο τησ ΕΕ.  

Οι ελεγκτϋσ παραθϋτουν μια ςειρϊ απϐ 

ςκϋψεισ ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον οπούο η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό θα μποροϑςε να αντιμετωπύςει 

τισ προκλόςεισ και να εκμεταλλευθεύ τισ δυνατϐτητεσ 

βελτύωςησ που υπογραμμύζονται ςτην επιςκϐπηςό 

τουσ, ενιςχϑοντασ τη λειτουργύα τησ επύβλεψησ που 

αςκεύ ωσ εξόσ:   

• εφαρμϐζοντασ την προςϋγγιςη τησ βελτύωςησ τησ 

νομοθεςύασ ςτην πολιτικό επιβολόσ που αςκεύ και 

πραγματοποιώντασ μια εφ’ ϐλησ τησ ϑλησ 

αναςκϐπηςη τησ οικονομύασ, τησ αποδοτικϐτητασ 

και τησ αποτελεςματικϐτητασ των 

δραςτηριοτότων επύβλεψόσ τησ·  

• χρηςιμοποιώντασ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ με 

περιςςϐτερο ςυντονιςμϋνο τρϐπο ώςτε να 

διαςφαλύζεται ϐτι τα κρϊτη μϋλη εφαρμϐζουν το 

δύκαιο τησ ΕΕ·  

• ενθαρρϑνοντασ τισ γενικϋσ διευθϑνςεισ που εύναι 

αρμϐδιεσ για τουσ διϊφορουσ τομεύσ πολιτικόσ να 

μοιραςτοϑν τισ γνώςεισ και την εμπειρογνωςύα 

που ϋχουν αποκομύςει απϐ τα κρϊτη μϋλη·  

• προωθώντασ τη ςυμμϐρφωςη κατϊ τρϐπο που 

να ανταποκρύνεται περιςςϐτερο ςτισ επιμϋρουσ 

ανϊγκεσ των μεμονωμϋνων κρατών μελών και 

εξαςφαλύζοντασ τη ςυνοχό τησ μεταξϑ 

διαφορετικών τομϋων πολιτικόσ,  

 αναπτϑςςοντασ προτεραιϐτητεσ ωσ προσ την 

επιβολό και ςημεύα αναφορϊσ για τον 

χειριςμϐ υποθϋςεων, τα οπούα να ενταχθοϑν 

ςε ϋνα ςυνολικϐ πλαύςιο για τη διαχεύριςη 

των δραςτηριοτότων επύβλεψησ,  

• παρϋχοντασ περιςςϐτερα ςυγκεντρωτικϊ και 

αναλυτικϊ ςτοιχεύα προσ διευκϐλυνςη των 

ενδιαφερϐμενων μερών. 

 

 

 

 

Περιςςϐτερεσ Πληροφορύεσ: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?di
d=46718 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46718
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46718
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        Η προτεινϐμενη τροποπούηςη του 

κανονιςμοϑ ςχετικϊ με την Ευρωπαώκό Τπηρεςύα 

Καταπολϋμηςησ τησ Απϊτησ (OLAF) ςτοχεϑει αφενϐσ 

ςτην προςαρμογό τησ λειτουργύασ τησ OLAF ώςτε να 

ληφθεύ υπϐψη η ςϑςταςη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ειςαγγελύασ, πριν απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του 

νϋου αυτοϑ οργϊνου τησ ΕΕ, και, αφετϋρου, ςτην 

ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των ερευνητικών 

καθηκϐντων τησ OLAF.  

Η Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα θα ϋχει αρμοδιϐτητα 

διερεϑνηςησ και δύωξησ εγκλημϊτων εισ βϊροσ των 

οικονομικών ςυμφερϐντων τησ ΕΕ ςε 22 κρϊτη μϋλη, 

επύ του παρϐντοσ. υνεπώσ, η ςϑςταςό τησ 

μεταβϊλλει ςημαντικϊ το νομικϐ και θεςμικϐ 

πλαύςιο. Παρϐτι η OLAF παραμϋνει το αρμϐδιο 

ϐργανο τησ ΕΕ για την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερϐντων τησ ΕΕ μϋςω διοικητικών ερευνών, 

καθώσ και για την υποςτόριξη τησ πολιτικόσ τησ 

Επιτροπόσ για την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ, το 

ϋργο τησ θα μεταβληθεύ και ο ρϐλοσ τησ θα ποικύλει, 

καθώσ δεν μετϋχουν ϐλα τα κρϊτη μϋλη ςτην 

Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδομϋνου ϐτι ο κανονιςμϐσ για την 

Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα καθϐριςε όδη το πλαύςιο των 

ςχϋςεων τησ OLAF με την Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα, η 

πρϐταςη ϋχει ωσ ςτϐχο να καθορύςει τουσ ςυναφεύσ 

λεπτομερείσ κανϐνεσ, με αρχϋσ ϐπωσ ςτενό 

ςυνεργαςύα, ανταλλαγό πληροφοριών, 

ςυμπληρωματικϐτητα και μη αλληλεπικϊλυψη των 

εργαςιών.  

Όμωσ, το Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

διϋγνωςε την ανϊγκη να ενιςχυθεύ η 

αποτελεςματικϐτητα των ερευνών τησ OLAF, ιδύωσ 

ωσ προσ τον ϋγκαιρο χαρακτόρα των παρεμβϊςεων 

και την ανϊκτηςη κεφαλαύων. Η πρϐταςη 

περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνα ορθϊ μϋτρα: 

 α) προςδιοριςμϐσ των περιπτώςεων 

εφαρμογόσ τησ εθνικόσ ό τησ ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ 

κατϊ τη διϊρκεια επιτϐπιων ελϋγχων τησ OLAF, με 

υποχρϋωςη των κρατών μελών να ςυνεπικουροϑν 

την OLAF,  

 β) πρϐςβαςη τησ OLAF ςε ςτοιχεύα 

τραπεζικών λογαριαςμών, μολονϐτι αυτϐ θα 

εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τη ςυνδρομό των 

εθνικών αρχών,  

 
 

Γνώμη αριθ. 8/2018 (υποβαλλϐμενη δυνϊμει του ϊρθρου 325, παρϊγραφοσ 4, 
ΣΛΕΕ) ςχετικϊ με την πρϐταςη τησ Επιτροπόσ, τησ 23ησ ΜαϏου 2018, για την 
τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ, Ευρατϐμ) αριθ. 883/2013 ϐςον αφορϊ τη 

ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα και την αποτελεςματικϐτητα των 
ερευνών τησ OLAF 
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 γ) ενύςχυςη του παραδεκτοϑ των 

αποδεικτικών ςτοιχεύων τησ OLAF, μολονϐτι αυτϐ 

αφορϊ μϐνο μη ποινικϋσ υποθϋςεισ.  

Επιπλϋον, ςτην πρϐταςη διευκρινύζεται ϐτι 

ςτην εντολό τησ OLAF περιλαμβϊνονται θϋματα 

φϐρου προςτιθϋμενησ αξύασ (ΥΠΑ).  

Ωσ προσ τον διεξοδικϐτερο εκςυγχρονιςμϐ 

του πλαιςύου λειτουργύασ τησ OLAF, δεν ϋχει, προσ το 

παρϐν, καθοριςτεύ χρονοδιϊγραμμα περαιτϋρω 

μεταρρϑθμιςησ τησ OLAF, και τα προσ αντιμετώπιςη 

ζητόματα δεν ϋχουν προςδιοριςτεύ ςαφώσ.  

Κατϊ το Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

πρϋπει να αναληφθεύ περαιτϋρω δρϊςη, ωσ εξόσ:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Πηγή: ΕΕΣ 

  

 α) Βραχυπρϐθεςμα, η Επιτροπό πρϋπει να 

επαναπροςδιορύςει το ρϐλο και τισ αρμοδιϐτητεσ τησ 

OLAF για την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ κατϊ την 

εκτϋλεςη δαπανών τησ ΕΕ. το πλαύςιο αυτϐ, η OLAF 

μπορεύ να αναλϊβει ςτρατηγικϐ και εποπτικϐ ρϐλο 

ϐςον αφορϊ τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ τησ ΕΕ.  

 β) Μεςοπρϐθεςμα, η Επιτροπό πρϋπει να 

αξιολογόςει τη ςυνεργαςύα μεταξϑ τησ OLAF και τησ 

Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ και, ϐπου αυτϐ εύναι 

ςκϐπιμο, να προτεύνει περαιτϋρω νομοθετικϋσ 

ενϋργειεσ.  

Περιςςϐτερεσ Πληροφορύεσ: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?di
d=48309 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48309
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48309
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Η πρϐταςη τησ Επιτροπόσ ςχετικϊ με το 

πρϐγραμμα τησ ΕΕ για την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ 

για την περύοδο προγραμματιςμοϑ 2021-2027, 

περιλαμβϊνει δϋςμη μϋτρων για την παροχό 

ςυνδρομόσ ςτα κρϊτη μϋλη και ςτην Ένωςη ϐςον 

αφορϊ, αφενϐσ, την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη 

τησ απϊτησ εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων 

τησ Ένωςησ και, αφετϋρου, τη ςτόριξη τησ αμοιβαύασ 

διοικητικόσ ςυνδρομόσ και τησ ςυνεργαςύασ ςτον 

τελωνειακϐ και γεωργικϐ τομϋα. Παρϊ τισ 

προςπϊθειεσ τησ Επιτροπόσ για εξορθολογιςμϐ τησ 

δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ, υπϊρχει κύνδυνοσ 

εμφϊνιςησ αλληλεπικαλϑψεων και ϋλλειψησ 

ςυνεργιών με μϋτρα που χρηματοδοτοϑν παρϐμοιεσ 

ό και τισ ύδιεσ δρϊςεισ. Σύθεται ϋτςι υπϐ αμφιςβότηςη 

η προςτιθϋμενη αξύα του προγρϊμματοσ.  

το πλαύςιο κατϊρτιςησ τησ πρϐταςησ δεν 

διενεργόθηκε διεξοδικό και τεκμηριωμϋνη εκτύμηςη 

επιπτώςεων. Η πρϐταςη ςυνοδευϐταν απϐ εκ των 

προτϋρων αξιολϐγηςη, ϐπωσ απαιτεύται απϐ τον 

δημοςιονομικϐ κανονιςμϐ. Ωςτϐςο η Επιτροπό δεν 

προϋβη ςε αξιολϐγηςη για να διερευνόςει τυχϐν 

αλληλεπικαλϑψεισ και ςυνεργύεσ μεταξϑ του 

προγρϊμματοσ και ϊλλων δρϊςεων τησ ΕΕ, οϑτε για 

να εκτιμόςει καλϑτερα την προςτιθϋμενη αξύα του.  

 

 

 

 

 

την πρϐταςη δεν προςδιορύζεται το 

ποςοςτϐ ςυγχρηματοδϐτηςησ, ότοι το ποςοςτϐ 

ςυνειςφορϊσ τησ ΕΕ ςτισ δαπϊνεσ των δρϊςεων (το 

υπϐλοιπο βαρϑνει τα κρϊτη μϋλη), γεγονϐσ που δεν 

ςυνϊδει με τα οριζϐμενα ςτον δημοςιονομικϐ 

κανονιςμϐ. Τπϊρχει ςϑςταςη του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για τον οριςμϐ του ανώτατου 

ποςοςτοϑ ςυγχρηματοδϐτηςησ ςτο 50 % για τη 

ςυνιςτώςα του τεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ και ςτο 80 % για 

ϊλλεσ δρϊςεισ.  

Κϊποιοι απϐ τουσ γενικοϑσ και τουσ ειδικοϑσ 

ςτϐχουσ του προγρϊμματοσ δεν εύναι ςυγκεκριμϋνοι 

και μετρόςιμοι. Οι προτεινϐμενοι δεύκτεσ επιδϐςεων 

δεν εύναι αρκετϊ ςαφεύσ και εμπεριςτατωμϋνοι. Αυτϐ 

αντύκειται ςτον δημοςιονομικϐ κανονιςμϐ και θϋτει 

περιοριςμοϑσ ςτην παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ, 

την αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων και την 

αποτελεςματικό ςτϐχευςη των πϐρων ςε δρϊςεισ 

που αποφϋρουν προςτιθϋμενη αξύα.  

Προτεύνεται αφενϐσ, να εξειδικευθοϑν 

περαιτϋρω οι ςτϐχοι του προγρϊμματοσ και οι 

δεύκτεσ που θα χρηςιμοποιοϑνται για την 

παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ και την αξιολϐγηςη 

των αποτελεςμϊτων, και, αφετϋρου,  

 

 
 

Γνώμη αριθ. 9/2018 (υποβαλλϐμενη δυνϊμει του ϊρθρου 287, παρϊγραφοσ 4, 
ΣΛΕΕ)  ςχετικϊ με πρϐταςη κανονιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

Συμβουλύου για τη θϋςπιςη του προγρϊμματοσ τησ ΕΕ για την καταπολϋμηςη τησ 
απϊτησ 
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η Επιτροπό να διενεργόςει αξιολϐγηςη για τη 

διερεϑνηςη τυχϐν αλληλεπικαλϑψεων και ςυνεργιών 

του προγρϊμματοσ με ϊλλεσ δρϊςεισ τησ ΕΕ και για 

την αξιολϐγηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ του. Σϋλοσ, 

προτεύνεται να διευκρινιςτοϑν η ςυχνϐτητα 

υποβολόσ εκθϋςεων επιδϐςεων και τα ποςοςτϊ 

ςυγχρηματοδϐτηςησ που πρϐκειται να 

εφαρμοςτοϑν, καθώσ και να προβλϋπεται ϐτι οι 

αξιολογόςεισ πρϋπει να διενεργοϑνται απϐ 

ανεξϊρτητο αξιολογητό.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: ΕΕΣ 

Περιςςϐτερεσ Πληροφορύεσ: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?di
d=48336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48336
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48336
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Η Έδρα JEAN MONNET, δια του κατϐχου τησ, 

καθηγητό κ. Δημητρύου κιαδϊ, ςυμμετεύχε ςτο 3ο 

θερινϐ ςχολεύο του Κϋντρου Αριςτεύασ Jean Monnet 

του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ για το Φώρο 

Ελευθερύασ, Αςφϊλειασ και Δικαιοςϑνησ ςτην ΕΕ που 

πραγματοποιόθηκε ςτο χώρο του Πανεπιςτημύου 

Μακεδονύασ τισ ημϋρεσ απϐ 31 Αυγοϑςτου ϋωσ 4 

επτεμβρύου 2018.  

          την ειςόγηςό του με θϋμα "Οι Θεςμικϋσ και 

Δημοςιονομικϋσ Προκλόςεισ που δημιουργόθηκαν 

ςτην ΕΕ απϐ την προςφυγικό κρύςη" (The institutional 

and budgetary challenges caused to the EU by the 

refugee crisis) ο κοσ κιαδϊσ αρχικϊ παρϋθεςε κϊποια 

ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα και δεδομϋνα αναφορικϊ με τη 

μεταναςτευτικό κρύςη καθώσ και κϊποιεσ 

ενδιαφϋρουςεσ πληροφορύεσ ωσ προσ τουσ λϐγουσ 

αϑξηςησ του φαινομϋνου παρϊνομησ ειςροόσ 

μεταναςτών ςτην Ευρώπη. τη ςυνϋχεια, 

παρουςύαςε τισ δϑο προςεγγύςεισ ϊςκηςησ 

μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, 

η πρώτη εντϐσ του πλαιςύου τησ ευρωπαώκόσ 

πολιτικόσ για το μεταναςτευτικϐ και η δεϑτερη ςτο 

πλαύςιο τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ ϊμυνασ και 

αςφϊλειασ.  

          υγκεκριμϋνα, ςτην πρώτη περύπτωςη, η 

πολιτικό περιλαμβϊνει μϋτρα διαχεύριςησ των 

 

 

 

 

μεταναςτευτικών ροών και μϋτρα ελϋγχου και 

αποτροπόσ των μεταναςτών (δρϊςεισ τησ FRONTEX 

ϐπωσ THEMIS, POSEIDON κ.α.) ενώ ςτη δεϑτερη 

περύπτωςη η αυξημϋνη ειςροό μεταναςτών 

αντιμετωπύζεται ωσ πηγό κινδϑνου τησ αςφϊλειασ 

των κρατών μελών (Επιχεύρηςη SOPHIA). 

          Έπειτα, παρουςύαςε τισ θεςμικϋσ προκλόςεισ με 

τισ οπούεσ εύναι αντιμϋτωπη η ΕΕ ςτην προςπϊθεια 

τησ να αντιμετωπύςει την προςφυγικό κρύςη. 

Αναφϋρθηκε εκτενώσ ςτο νομικϐ πλαύςιο εντϐσ του 

οπούου η ΕΕ αςκεύ τη μεταναςτευτικό τησ πολιτικό 

ϐπωσ εύναι η υνθόκη Schengen, ο κανονιςμϐσ του 

Δουβλύνου, η ατζϋντα τησ ΕΕ για το μεταναςτευτικϐ, 

η ςυμφωνύα Ευρωπαώκόσ Ένωςησ - Σουρκύασ. Επύςησ 

αναφϋρθηκε ςτη  μετεξϋλιξη τησ FRONTEX ςε 

ευρωπαώκϐ οργανιςμϐ προςταςύασ των ςυνϐρων και 

των ακτών και ςτισ εργαςύεσ εντϐσ του Κοινοϑ 

Πλαιςύου Πολιτικόσ Αςφϊλειασ και Άμυνασ.     

ϑμφωνα με τον κϑριο κιαδϊ, κρύςιμο ςημεύο 

προβληματιςμοϑ αποτελεύ η τόρηςη του Διεθνοϑσ 

Δικαύου τησ Θϊλαςςασ, ςτο πλαύςιο των θαλαςςύων 

επιχειρόςεων τησ ΕΕ ςτη Μεςϐγειο προκειμϋνου να 

ελεγχθοϑν οι μεταναςτευτικϋσ ροϋσ, και οι δυο 

βαςικϋσ προςεγγύςεισ που τύθενται, η προςϋγγιςη του 

κυρύαρχου κρϊτουσ και η ανθρωπιςτικό προςϋγγιςη.  

 
 

Συμμετοχό του κατϐχου τησ Έδρασ JEAN MONNET καθηγητό κ. Δημητρύου 
Σκιαδϊ ςτο 3ο θερινϐ ςχολεύο του Κϋντρου Αριςτεύασ Jean Monnet του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ για το Χώρο Ελευθερύασ, Αςφϊλειασ και 

Δικαιοςϑνησ ςτην ΕΕ 
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          το δεϑτερο μϋροσ τησ ανϊλυςόσ του ο κοσ 

κιαδϊσ  παρουςύαςε τισ δημοςιονομικϋσ προκλόςεισ 

με τισ οπούεσ εύναι αντιμϋτωπη η ΕΕ απϐ την ϊςκηςη 

πολιτικόσ για το μεταναςτευτικϐ. Η διϊθεςη 

πϐρων απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ για την 

αντιμετώπιςη τησ μεταναςτευτικόσ κρύςησ  για την 

περύοδο 2015-2018 αυξόθηκε ςημαντικϊ φτϊνοντασ 

ςε 22 διςεκατομμϑρια ευρώ, αντύ των 9,6 

διςεκατομμϑρια ευρώ τησ αρχικόσ κατανομόσ, 

αξιοποιώντασ το Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και 

Ένταξησ και το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ. Η 

ςημαντικϐτερη δημοςιονομικό πρϐκληςη για την ΕΕ 

ωσ προσ την αντιμετώπιςη τησ προςφυγικόσ κρύςησ 

εύναι αφενϐσ το ϑψοσ του ποςοϑ των πϐρων που ϋχει 

διαθϋςει και θα διαθϋςει και ςτο μϋλλον απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ και αφετϋρου η αξιοπούηςη 

των παραπϊνω πϐρων, η επύτευξη δηλαδό των 

ςτϐχων για τουσ οπούουσ δεςμεϑεται η ΕΕ. 

Σα δεδομϋνα απϐ την διαχεύριςη των πϐρων αυτών 

αναδεικνϑουν μια «χρηματικοπούηςη» των  

πολιτικών δρϊςεων τησ ΕΕ, ότοι μια τϊςη παροχόσ 

μεγϊλων χρηματικών ποςών χωρύσ περαιτϋρω 

ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη των 

χρηματοδοτουμϋνων δρϊςεων. Επύςησ οι ςυνθόκεσ 

ϋκτακτησ ανϊγκησ που δημιουργόθηκαν απϐ τη κρύςη 

δοκύμαςαν και την αντοχό των μηχανιςμών 

διαχεύριςησ των ευρωπαώκών πϐρων, με τη 

καθιϋρωςη μεγϊλου αριθμοϑ εξαιρϋςεων απϐ τισ 

ςυνόθεισ διαδικαςύεσ εκκαθϊριςησ, εκταμύευςησ και 

ελϋγχου.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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          Η Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό 

Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ", ςτο πλαύςιο τησ 

ϋρευνασ που διεξϊγει ςε θϋματα διακυβϋρνηςησ, τϐςο 

ςε εθνικϐ ϐςο και ευρωπαώκϐ επύπεδο, ςυμμετεύχε 

ςτο 1ο Πανελλόνιο υνϋδριο Δημϐςιασ 

Διακυβϋρνηςησ που διοργϊνωςε την Σετϊρτη 31 

Οκτωβρύου και την Πϋμπτη 1 Νοεμβρύου 2018 το 

Σμόμα Δημϐςιασ Διούκηςησ του Πϊντειου 

Πανεπιςτημύου, με ειςόγηςη του επιςτημονικοϑ 

υπεϑθυνου τησ Έδρασ, Καθηγητό Δημότρη κιαδϊ.  

Πολϑ ενδιαφϋρων επιςτημονικϐσ διϊλογοσ 

ςτο πϊνελ για τη δημοςιονομικό διακυβϋρνηςη ςε 

εθνικϐ επύπεδο και ςε επύπεδο ΕΕ, με τη ςυμμετοχό 

εκλεκτών ομιλητών ϐπωσ ο Πρϐεδροσ του Α’ 

Σμόματοσ του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου κοσ 

Ν. Μηλιωνησ (και αντιπρϐεδροσ του Ελληνικοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδριου), η Επύκ. Καθηγότρια του ΑΠΘ 

κα Κ. αββαϏδου (κϊτοχοσ ϋδρασ Jean Monnet), η 

Επικ. Καθηγότρια του Πϊντειου Πανεπιςτημύου κα Ευ. 

Μπαλτϊ και ϊλλοι. 

           την ειςόγηςό του ο καθηγητόσ Δ. κιαδϊσ 

αναφϋρθηκε ςτο θϋμα των πολιτικών αιρεςιμοτότων 

- ότοι τον ϋλεγχο τόρηςησ των αρχών του κρϊτουσ 

δικαύου απϐ τα κρϊτη μϋλη - που προτεύνει η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό για τισ χρηματοδοτόςεισ του 

προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ προσ τα κρϊτη μϋλη κατϊ 

την περύοδο 2021-2027.    

 

 

 

 

Αναφϋρθηκε ςτον ϋντονο  δημϐςιο διϊλογο ο οπούοσ 

πυροδοτόθηκε απϐ την απϐφαςη τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ να ςυμπεριλϊβει τη δυνατϐτητα ςϑνδεςησ 

των χρηματοδοτόςεων ςυνολικϊ απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ με τον ςεβαςμϐ και την 

τόρηςη των αξιών που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

υνθόκησ για την Ευρωπαώκό Ένωςη (υνθΕΕ), ϐπωσ 

π.χ. του κρϊτουσ δικαύου, τησ δημοκρατύασ, του 

ςεβαςμοϑ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων κλπ, ςτο 

τελικϐ κεύμενο τησ ςχετικϊ με το ΠΔΠ 2021-2027, που 

παρουςύαςε το Μϊιο 2018. 

         Ο κϑριοσ κιαδϊσ αρχικϊ, ςτην ειςόγηςό του, 

ϋκανε μια ςϑντομη επιςκϐπηςη τησ χρόςησ τησ 

μεθϐδου περύ αιρεςιμοτότων ςτη χρηματοδοτικό 

λειτουργύα τησ Ένωςησ, χαρακτηρύζοντασ την ωσ μια 

αρκετϊ καθιερωμϋνη πρακτικό ςε αρκετοϑσ τομεύσ. 

Αναφϋρθηκε ςε ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα χρόςησ 

τησ μεθϐδου ϐπωσ κατϊ τη διαδικαςύα ϋνταξησ 

κρατών ςτην ΕΕ (τα κριτόρια τησ Κοπεγχϊγησ), τη 

διαδικαςύα ϋνταξησ κρατών μελών τησ ΕΕ ςτην 

Οικονομικό και Νομιςματικό Ένωςη (ΟΝΕ), τη 

διαδικαςύα χορόγηςησ οικονομικόσ υποςτόριξησ ςτο 

πλαύςιο τησ πολιτικόσ αναπτυξιακόσ και 

ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ τησ ΕΕ, τησ παροχόσ 

οικονομικών ενιςχϑςεων ςτο πλαύςιο τησ Πολιτικόσ 

υνοχόσ τησ ΕΕ και τησ παροχόσ οικονομικόσ 

 
 

Η Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και 
 Έλεγχοσ" του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυμμετεύχε ςτο 1ο Πανελλόνιο 

Συνϋδριο Δημϐςιασ Διακυβϋρνηςησ 
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βοόθειασ ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Μηχανιςμοϑ 

ταθερϐτητασ. 

          τη ςυνϋχεια, παρουςύαςε και ανϋλυςε τισ 

προτεινϐμενεσ ρυθμύςεων για τη ςϑνδεςη τησ 

χρηματοδϐτηςησ των κρατών μελών τησ ΕΕ απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ που 

υπηρετεύ και επύ των οπούων βαςύζεται η Ένωςη. 

υγκεκριμϋνα, τϐνιςε ϐτι κατϊ το ςκεπτικϐ τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, υπϊρχει ςαφόσ ςϑνδεςη 

μεταξϑ του ςεβαςμοϑ του κρϊτουσ δικαύου και τησ 

αμοιβαύασ εμπιςτοςϑνησ και οικονομικόσ 

αλληλεγγϑησ μεταξϑ των κρατών μελών τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, κϊτι που επιβϊλλει την ϑπαρξη 

ςυμπληρωματικοϑ μηχανιςμοϑ ελϋγχου και επιβολόσ 

κυρώςεων ςε περύπτωςη παραβύαςησ τησ αρχόσ 

αυτόσ.  

          ε επύπεδο αξιολϐγηςησ του προτεινϐμενου 

Κανονιςμοϑ, ο κϑριοσ κιαδϊσ παραθϋτει τισ 

τοποθετόςεισ των λοιπών Ευρωπαώκών Οργϊνων 

καθώσ και τη Γνώμη την οπούα εξϋδωςε το 

Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο (ΕΕ) ςτο πλαύςιο 

των αρμοδιοτότων του επύ του προτεινϐμενου 

Κανονιςμοϑ. Μια ενδιαφϋρουςα παρατόρηςη του ΕΕ 

εύναι ϐτι δεν διενεργόθηκε εκτύμηςη επιπτώςεων τησ 

πρϐταςησ, παρϊ τη ςχετικό υποχρϋωςη τησ 

Επιτροπόσ, καθώσ η τελευταύα ιςχυρύςτηκε ϐτι 

δεδομϋνησ τησ εξειδικευμϋνησ ςτοχοθεςύασ τησ 

προτεινϐμενησ ρϑθμιςησ να προςτατευθεύ η χρόςτη 

δημοςιονομικό διαχεύριςη και τα οικονομικϊ 

ςυμφϋροντα τησ ΕΕ, η μϐνη εναλλακτικό θα όταν να 

διατηρηθεύ το status quo χωρύσ καμύα διαδικαςύα, ϊρα 

δεν υπόρχε πεδύο διερεϑνηςησ επιπτώςεων. Σο ΕΕ 

ϋκρινε ϐτι η ϑπαρξη μιασ τϋτοιασ εκτύμηςησ θα 

βοηθοϑςε τα αρμϐδια νομοθετικϊ ϐργανα να 

καταλόξουν ςε καλϑτερα τεκμηριωμϋνεσ αποφϊςεισ. 

Άλλο ςυναφϋσ ενδιαφϋρον ςημεύο κριτικόσ όταν η 

ϋλλειψη ειδικόσ διαβοϑλευςησ με τα ενδιαφερϐμενα 

μϋρη, επύςησ παρϊ τη ςχετικό υποχρϋωςη τησ 

Επιτροπόσ, κϊτι που η Επιτροπό δικαιολϐγηςε λϐγω 

τησ ευρεύασ ςυζότηςησ που ϋχει γύνει για το θϋμα 

τϐςο ςτο Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο ϐςο και ςτο 

υμβοϑλιο, αν και το ΕΕ θεώρηςε ϐτι θα εύχε 

ιδιαύτερη ςημαςύα η διαβοϑλευςη, εντϐσ του 

προβλεπομϋνου ςχετικοϑ ειδικοϑ πλαιςύου πριν τη 

δημοςιοπούηςη τησ πρϐταςησ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Πολλϋσ ενδιαφϋρουςεσ απϐψεισ εκφρϊςτηκαν και 

διατυπώθηκαν ανηςυχύεσ επύ τη βϊςει των 

προτϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για το μϋλλον 

τησ Ευρώπησ και το Πολυετϋσ Δημοςιονομικϐ Πλαύςιο 

2021-2027 ςτη ςυζότηςη για το μϋλλον τησ Ευρώπησ 

ςτη 46η Γενικό υνϋλευςη τησ Conference of 

Peripheral and Maritime Regions (CPMR) που 

πραγματοποιόθηκε ςτισ 18 Οκτωβρύου ςτη Madeira 

τησ Πορτογαλύασ. Κϑριο ςυμπϋραςμα υπόρξε ϐτι οι 

Περιφϋρειεσ πρϋπει να διεκδικόςουν ςε εθνικϐ και 

ευρωπαώκϐ επύπεδο ενεργϐτερο ρϐλο ςτισ διεργαςύεσ 

τησ Διακυβϋρνηςησ τησ ΕΕ.  

        την ειςόγηςό του ο κϊτοχοσ τησ Έδρασ 

καθηγητόσ Δ. κιαδασ, αναφορικϊ με το ρϐλο των 

Περιφερειών ςτην Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ, αρχικϊ 

παρϋθεςε τισ κυριϐτερεσ τϊςεισ ενύςχυςησ του ρϐλου 

των Ευρωπαώκών περιφερειών και ςτη ςυνϋχεια 

τϐνιςε τη ςημαντικϐτητα ενύςχυςησ αυτοϑ του 

ρϐλου.  

          υγκεκριμϋνα, αναφϋρθηκε ςτη θϋςη τησ 

Διϊςκεψησ των ΠαρϊκτιωνΠεριφερειών τησ Ευρώπησ 

ϐπωσ καταγρϊφηκε και ςτην 45η Γενικό τουσ 

υνϋλευςη ςτισ 19-20 Οκτωβρύου 2017 ςτο Ελςύνκι, 

ςϑμφωνα με την οπούα οι Περιφερειακϋσ και τοπικϋσ 

αρχϋσ αποτελοϑν μια ουςιαςτικό γϋφυρα μεταξϑ των 

πολιτών και των θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ και (ii) το  

 

 

 

 

κλειδύ για την παροχό βιώςιμων λϑςεων ςτισ πολλϋσ 

προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η Ευρώπη. Οφεύλει να 

ενιςχϑεται η ςυνεργαςύα και ο ρϐλοσ που 

διαδραματύζουν οι περιφϋρειεσ και οι τοπικϋσ αρχϋσ 

ςτην προςπϊθεια αυτό. Η ςυνοχό, ο ςυντονιςμϐσ και 

η ςυνεργαςύα μεταξϑ ϐλων των επιπϋδων 

διακυβϋρνηςησ πρϋπει να βρύςκονται ςτον πυρόνα 

του ορϊματοσ για το μϋλλον τησ Ευρώπησ.  

          Επύςησ, αναφϋρθηκε ςτη Λευκό Βύβλο για το 

μϋλλον τησ Ευρώπησ ϐπου παρουςιϊζονται πϋντε 

ςενϊρια, καθϋνα απϐ τα οπούα απεικονύζει την 

πιθανό κατϊςταςη τησ Ένωςησ μϋχρι το 2025, 

ανϊλογα με τισ επιλογϋσ που θα κϊνει η Ευρώπη.  

         τη ςυνϋχεια, αναφϋρθηκε ςτη Διακόρυξη των 

ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου, του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ η οπούα εγκρύθηκε ςτισ 25 

Μαρτύου 2017 (Διακόρυξη τησ Ρώμησ ςτισ 25 Μαρτύου 

2017) ϐπου καθορύςτηκαν τα ςτοιχεύα τησ 

Ευρωπαώκόσ Διακυβϋρνηςησ. Οι ηγϋτεσ τησ ΕΕ 

ςυναινοϑν με το τρύτο ςενϊριο αυτϐ που θϋλει 

αυτοϑσ που θϋλουν περιςςϐτερα να κϊνουν 

περιςςϐτερα. Η ΕΕ των 27 επιτρϋπει ςε ϐςα κρϊτη 

μϋλη το επιθυμοϑν να αναπτϑξουν μεγαλϑτερη 

δρϊςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ. 

          

 
 

Συζότηςη για το μϋλλον τησ Ευρώπησ ςτη 46η Γενικό Συνϋλευςη τησ 
Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ςτη Madeira τησ 

Πορτογαλύασ με ςυμμετοχό τησ Έδρασ JEAN MONNET του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ και ειςόγηςη του κατϐχου τησ Έδρασ, καθηγητό Δ. Σκιαδα για 

το ρϐλο των Περιφερειών ςτην Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ 
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          Αναφορικϊ με την ϊποψη των Ευρωπαύων 

πολιτών, ςϑμφωνα με ϋρευνα τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ των Περιφερειών για το μϋλλον τησ 

Ευρώπησ οι πολύτεσ αν και δεύχνουν ενδιαφϋρον για 

την Ευρωπαώκό Ένωςη νιώθουν αποςυνδεδεμϋνοι 

και απογοητευμϋνοι απϐ τισ πολιτικϋσ και τα θεςμικϊ 

ϐργανα τησ γεγονϐσ το οπούο απαςχολεύ τϐςο την 

ςχϋςη τουσ με την ΕΕ ϐςο και με την πολιτικό 

γενικϐτερα. Οι πολύτεσ εμπιςτεϑονται τουσ 

πολιτικοϑσ τησ περιφϋρειασ τουσ περιςςϐτερο απϐ  

τουσ πολιτικοϑσ τησ ΕΕ και του κρϊτουσ τουσ. Οι 

πολύτεσ ζητοϑν μεγαλϑτερη διαφϊνεια καθώσ 

εντοπύζουν και ϋνα ϋλλειμμα ωσ προσ τον τρϐπο 

λειτουργύασ τησ Ένωςησ. Όςον αφορϊ τουσ 

επιμϋρουσ τομεύσ πολιτικόσ, οι πολύτεσ ζητοϑν 

περιςςϐτερεσ δρϊςεισ απϐ την ΕΕ για την προϊςπιςη 

τησ ελευθερύασ, τησ ευημερύασ, τησ κινητικϐτητασ, τησ 

αλληλεγγϑησ, τησ εκπαύδευςησ, το περιβϊλλον, την 

αςφϊλεια και τον τουριςμϐ. 

          ϑμφωνα με τη Διϊςκεψη των Παρϊκτιων 

Περιφερειών τησ Ευρώπησ, οι περιφϋρειεσ δεν εύναι 

απλϊ ϋνα ακϐμη ενδιαφερϐμενο μϋροσ, ο ρϐλοσ των 

περιφερειών εύναι ουςιώδησ για την αντιμετώπιςη 

του δημοκρατικοϑ ελλεύμματοσ τησ ΕΕ. Οι ςημερινϋσ 

θεςμικϋσ δομϋσ εντϐσ τησ ΕΕ εύναι ανεπαρκεύσ για την 

αντιπροςώπευςη των περιφερειακών αρχών. Ο 

ρϐλοσ τησ Επιτροπόσ των Περιφερειών ωσ 

ςυμβουλευτικοϑ οργϊνου ςτη διαδικαςύα λόψησ 

αποφϊςεων τησ ΕΕ πρϋπει να ενιςχυθεύ, ιδύωσ ςτο 

πλαύςιο τησ ςυνόθουσ νομοθετικόσ διαδικαςύασ. Η 

ςυνεργαςύα εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την 

επύτευξη των ςτϐχων τησ ΕΕ και οι περιφϋρειεσ 

διαδραματύζουν κεντρικϐ ρϐλο ςτην κινητοπούηςη 

αυτόσ τησ ςυνεργαςύασ. 

          υνεπώσ, η ςυμμετοχό των Περιφερειών δεν θα 

εύναι απλώσ μια παραχώρηςη που οφεύλεται ςτην 

καλό θϋληςη των εθνικών κρατών, αλλϊ μια 

αναγκαιϐτητα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Κοινό εκδόλωςη με θϋμα «Η Ευρώπη μετϊ τισ 

Ευρωεκλογϋσ του ΜαϏου 2019» πραγματοπούηςε η 

Έδρα JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη 

τησ ΕΕ και Έλεγχοσ" και η οργϊνωςη «Ευρωπαώκό 

Έκφραςη» ςτην Αθόνα (αύθουςα Ελληνογαλλικοϑ 

υνδϋςμου), ςτισ 12.12.2018. 

          την εκδόλωςη ςυμμετεύχαν η τϋωσ Τπουργϐσ 

και τϋωσ Ευρωβουλευτόσ κα Μαριϋττα Γιαννϊκου, η 

βουλευτόσ και τϋωσ Τπουργϐσ κα Όλγα 

Κεφαλογιϊννη, η περιφερειακό ςϑμβουλοσ Νοτύου 

Αιγαύου και τϋωσ Αντιπεριφερειϊρχησ κα Ελευθερύα-

Παραςκευό Υτακλϊκη, και οι Καθηγητϋσ κ.κ. Κώςτασ 

Λϊβδασ (Πϊντειο Πανεπιςτόμιο και Πρϐεδροσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Έκφραςησ), Μιχϊλησ Σςινιςιζϋλησ 

(Πανεπιςτόμιο Αθηνών και Πρϐεδροσ του Σμόματοσ 

Πολιτικόσ Επιςτόμησ και Δημϐςιασ Διούκηςησ) και 

Δημότρησ κιαδϊσ (Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, Έδρα 

Jean Monnet, Πρϐεδροσ Σμόματοσ Διεθνών και 

Ευρωπαώκών πουδών). υντονιςτόσ όταν ο κ. Νύκοσ 

Γιαννόσ, ςτϋλεχοσ τησ ΕΕ. το πλαύςιο τησ εκδόλωςησ, 

υπόρξαν πολϑ ενδιαφϋρουςεσ τοποθετόςεισ απϐ 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ και αποτϋλεςαν τη βϊςη μιασ 

εκτεταμϋνησ ςυζότηςησ η οπούα χαρακτηρύςτηκε απϐ 

τη διϊδραςη θεωρητικόσ γνώςησ και εμπειρύασ 

εφηρμοςμϋνησ πολιτικόσ ςτο εθνικϐ και ευρωπαώκϐ 

γύγνεςθαι, με θεςμικϋσ, διεθνοπολιτικϋσ, κοινωνικϋσ  

 

 

 

 

και δημοςιονομικϋσ αναφορϋσ που ικανοπούηςε το 

κοινϐ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςϐτερεσ Πληροφορύεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 

 
 

Κοινό εκδόλωςη τησ Έδρασ JEAN MONNET "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη 
τησ ΕΕ και Έλεγχοσ" και τησ οργϊνωςησ «Ευρωπαώκό Έκφραςη», με θϋμα την 

Ευρώπη μετϊ τισ Ευρωεκλογϋσ του ΜαϏου 2019 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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          Η Έδρα JEAN MONNET «Δημοςιονομικό 

Διακυβϋρνηςη ςτην ΕΕ & Έλεγχοσ» του Παν/μιου 

Μακεδονύασ ςυμμετεύχε, δια του κατϐχου τησ, 

καθηγητό κ. Δ. κιαδϊ, ςτο 2o workshop με τύτλο 

«The Impact of Migration in Europe: Governance 

Responses to mass migration and refugees» που 

διοργανώθηκε, ςτισ 14-15.12.2018, ςτη Θεςςαλονύκη, 

ςτο πλαύςιο του διαπανεπιςτημιακοϑ διαλϐγου 

Ελλϊδασ-Γερμανύασ, απϐ τη χολό Κοινωνικών 

Ανθρωπιςτικών Επιςτημών και Σεχνών του Παν/μιου 

Μακεδονύασ και τη Willy Brandt School of Public Policy 

του University of Erfurt.  

          Σο θϋμα τησ ειςόγηςησ όταν  «EU Spending for 

the migration/refugee crisis: Value for money or Money 

Show? The EU auditors’ approach» και η ειςόγηςη 

περιελϊμβανε την ανϊλυςη των ευρημϊτων του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου ωσ προσ την 

διαχεύριςη των πϐρων που διαθϋτει η ΕΕ ςτα κρϊτη 

μϋλη αλλϊ και ςε τρύτεσ χώρεσ (π.χ. Σουρκύα, 

αφρικανικϋσ χώρεσ) για τη διαχεύριςη των 

μεταναςτευτικών ροών και διαπύςτωςη των 

αποτελεςμϊτων αλλϊ και των ςημαντικών 

αδυναμιών που υπϊρχουν. Βαςικϐ ςυμπϋραςμα τησ 

ειςόγηςησ υπόρξε το ϐτι η μεθοδολογύα που μϋχρι 

ςόμερα ϋχει αναπτυχθεύ 

 

 

 

 

 

 

          απϐ την ΕΕ, η οπούα εδρϊζεται κυρύωσ ςτην 

παροχό αυξημϋνων πϐρων χωρύσ ϐμωσ περαιτϋρω 

ςυςτηματικό ςυμμετοχό ςτην διαχεύριςη του 

προβλόματοσ των μεταναςτευτικών ροών, αρχύζει να 

εξαντλεύ την προςτιθϋμενη αξύα τησ, καθώσ οι 

αδυναμύεσ διαχεύριςησ που καταγρϊφονται μειώνουν 

ςημαντικϊ την αποδοτικϐτητα και την 

αποτελεςματικϐτητα των χρηματοδοτουμϋνων 

δρϊςεων.   

          το workshop ςυμμετεύχαν με ιδιαύτερα 

αξιϐλογεσ ειςηγόςεισ εκλεκτού πανεπιςτημιακού & 

εμπειρογνωμονεσ απϐ την Ελλϊδα (απϐ το Παν/μιο 

Μακεδονύασ οι καθηγητϋσ κ.κ. Ηλύασ Κουςκουβϋλησ, 

Φρόςτοσ Νύκασ, οι επικ. Καθηγότριεσ κ.κ. οφύα 

Μπουτςιοϑκη, Ρεβϋκκα Παιδό, απϐ το Αριςτοτϋλειο 

Παν/μιο Θεςςαλονύκησ ο επικ. Καθηγητόσ Αλϋξ. 

Σριανταφυλλύδησ και η Δρ. Δόμητρα Μϊνου) και τη 

Γερμανύα (η καθηγότρια κ.κ. Heike Grimm απϐ το 

Παν/μιο του Erfurt, η Δρ. Αnja Mihr, ο κ.κ. Stefan 

Kessler), διδϊκτορεσ και υποψόφιοι διδϊκτορεσ των 

δυο ςυμμετεχϐντων Παν/μιων και εκπρϐςωποι 

αρμοδύων φορϋων και ΜΚΟ.  

 
Περιςςϐτερεσ Πληροφορύεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 

 
 

Συμμετοχό του κατϐχου τησ Έδρασ JEAN MONNET καθηγητό κ. Δημητρύου 
Σκιαδϊ ςτο 2o workshop με τύτλο «The Impact of Migration in Europe: 

Governance Responses to mass migration and refugees» που διοργανώθηκε, 
ςτισ 14-15.12.2018, ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο πλαύςιο του διαπανεπιςτημιακοϑ 
διαλϐγου Ελλϊδασ-Γερμανύασ, απϐ τη Σχολό Κοινωνικών Ανθρωπιςτικών 

Επιςτημών και Τεχνών του Παν/μιου Μακεδονύασ και τη Willy Brandt School 
of Public Policy του University of Erfurt. 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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          Στο πλαύςιο των διαλϋξεων απϐ 

προςκεκλημϋνουσ ειςηγητϋσ (Guest Lectures), η Έδρα 

Jean Monnet "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη και 

Έλεγχοσ" του Παν/μιου Μακεδονύασ προςκϊλεςε και 

φιλοξϋνηςε, την Παραςκευό 23.11.2018, ςτο πλαύςιο 

του μαθόματοσ "Ευρωπαώκό Ρυθμιςτικό και 

Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη και Εθνικϋσ Επιλογϋσ", 

την κ. Ελευθερύα Υτακλϊκη, Περιφερειακό ϑμβουλο 

Νοτύου Αιγαύου, τϋωσ Αντιπεριφερειϊρχη, Τποψόφια 

Διδϊκτορα του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, η οπούα 

ανϋπτυξε το θϋμα "Φρηματοδϐτηςη και 

Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη των Εξωτερικών 

χϋςεων τησ ΕΕ".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          την ειςόγηςό τησ η κα Υτακλϊκη ανϋλυςε το 

ρυθμιςτικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ, λειτουργύασ και 

χρηματοδϐτηςησ τϐςο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ϐςο 

και των εξωτερικών δρϊςεων τησ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ 

τησ Ένωςησ προκειμϋνου να αναδειχθοϑν τϐςο τα 

δυνατϊ ςημεύα και οι επιτυχύεσ ϐςο και οι αδυναμύεσ 

και οι αςτοχύεσ που ϋχουν ςημειωθεύ μϋχρι ςόμερα 

ςτο πεδύο αυτϐ.       

          κοπϐσ τησ διϊλεξησ όταν να αντιληφθοϑν οι 

φοιτητϋσ πωσ προκϑπτει η εξωτερικό δρϊςη τησ 

Ένωςησ, πωσ χρηματοδοτεύται, και τι αποτελϋςματα 

ϋχει αποφϋρει.  

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-
lectures/?lang=el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διϊλεξη τησ προςκεκλημϋνησ τησ Έδρασ JEAN MONNET κασ Ελευθερύασ 
Φτακλϊκη με θϋμα «Χρηματοδϐτηςη και Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη των 

Εξωτερικών Σχϋςεων τησ ΕΕ» 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-lectures/?lang=el
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-lectures/?lang=el
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Έδρα JEAN MONNET  

Δημοζιονομική Διακσβέρνηζη ηης ΕΕ 

και Έλεγτος  

  
Έδρα JEAN MONNET «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ & Έλεγχοσ» 

Κϊτοχοσ Έδρασ: Δημότριοσ Β. Σκιαδϊσ, MJur, PhD, Καθηγητόσ Ευρωπαώκόσ Διακυβϋρνηςησ 

Διεϑθυνςη: Γραφεύο 328 - Πϑργοσ ΚΖ 

Τμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών Σπουδών - Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Εγνατύα 156, Τ.Κ. 546 36 Θεςςαλονύκη, Ελλϊδα 

Τηλϋφωνο: 2310 891354 

 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/ 

https://www.facebook.com/jeanmonnetchairpamak/ 

https://twitter.com/jeanmonnetchair 

https://www.linkedin.com/company/jeanmonnetchairpamak 

 

 
 
 

tel:%20+30%202310%20891354
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/
https://www.facebook.com/jeanmonnetchairpamak/
https://twitter.com/jeanmonnetchair
https://www.linkedin.com/company/jeanmonnetchairpamak

