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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόµ (2014-2018), εφεξής το 
«πρόγραµµα Ευρατόµ», αφορά ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα της πυρηνικής 
ενέργειας (σύντηξη και σχάση) και της ακτινοπροστασίας. Η πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία, Ορίζοντας 2020. 
Προσδιορίζει τον συνολικό προϋπολογισµό για άµεσες και έµµεσες δράσεις, τάσσει τους 
στόχους των δραστηριοτήτων Ε&Α και διευκρινίζει τα µέσα για τη στήριξή τους. 

Η πρόταση λαµβάνει τη µορφή ενός ενιαίου κανονισµού που καλύπτει όλες τις συναφείς 
πτυχές για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ανωτέρω πεδία, τάσσει τους 
επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους και θεσπίζει κατάλληλους κανόνες για τη 
συµµετοχή ερευνητικών οργανισµών, πανεπιστηµίων και της βιοµηχανίας. Θα καλύψει το 
πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε την ενέργεια από πυρηνική σύντηξη, τις 
ερευνητικές δραστηριότητες στους τοµείς της σχάσης και της ακτινοπροστασίας, καθώς και 
τις άµεσες δράσεις του ΚΚΕρ στους τοµείς της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας. 

Κατά συνέπεια, η πρόταση θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης 
που χρηµατοδοτούνται από την Ένωση στην πυρηνική επιστήµη και τεχνολογία θα 
συνεχιστούν στο διάστηµα των ετών 2014-18, διατηρώντας έτσι τα αποτελεσµατικά και 
αποδοτικά προγράµµατα που σήµερα ασκούν καταλυτικό ρόλο και συντονίζουν τις 
δραστηριότητες στα κράτη µέλη, ώστε να µεγιστοποιηθεί η προστιθέµενη αξία της Ένωσης. 

Υποστηρίζοντας τις ανωτέρω προτεραιότητες, το πρόγραµµα Ευρατόµ (2014-2018) θα 
συµβάλει στους τρεις στρατηγικούς στόχους που περιγράφονται στο πρόγραµµα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτοµία, Ορίζοντας 2020, δηλαδή: επιστήµη αριστείας, βιοµηχανική 
υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις. Κατά συνέπεια, θα διατηρηθούν κατάλληλοι σύνδεσµοι 
και διεπαφές µεταξύ του προγράµµατος Ευρατόµ και του προγράµµατος πλαισίου Ορίζοντας 
2020. 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα Ευρατόµ συνδέεται σαφώς µε τους στόχους των στρατηγικών 
Ευρώπη 2020 και Ενέργεια 2020. Το πρόγραµµα θα συµβάλει στην εµβληµατική 
πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» στηρίζοντας προεµπορική και συναφή µε την ασκούµενη 
πολιτική έρευνα, διευκολύνοντας δε τη µεταφορά τεχνολογίας µεταξύ των ακαδηµαϊκών 
κύκλων και της βιοµηχανίας. ∆ίνοντας έµφαση στην εκπαίδευση σε όλες τις δραστηριότητές 
του, ώθηση στην ανταγωνιστικότητα στην υφιστάµενη πυρηνική βιοµηχανία και 
δηµιουργώντας ένα νέο τοµέα βιοµηχανίας υψηλής τεχνολογίας ειδικότερα για ενέργεια από 
πυρηνική σύντηξη, το πρόγραµµα Ευρατόµ θα οδηγήσει σε οικονοµική µεγέθυνση και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων. 

Η συνθήκη Ευρατόµ περιορίζει τη διάρκεια των ερευνητικών προγραµµάτων στον πυρηνικό 
τοµέα σε 5 έτη1. Η προτεινόµενη νοµοθεσία θα λήξει συνεπώς στα τέλη 2018. 

Ο ITER εξετάζεται σε χωριστή απόφαση, καθώς η χρηµατοδότηση γι’ αυτό το έργο δεν 
εµπίπτει στο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, σύµφωνα µε την ανακοίνωση µε τίτλο 
«Ένας προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)500 της 29.6.2011). 

                                                 
1 Συνθήκη Ευρατόµ, άρθρο 7 
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Το πρόγραµµα Ευρατόµ (2014-2018) υλοποιείται µέσω ενός ενιαίου κανονισµού, ο οποίος 
ορίζει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στον 
πυρηνικό τοµέα. Η νέα αυτή θεώρηση έρχεται σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιόδους 
προγραµµατισµού, στις οποίες το περιεχόµενο του παρόντος κανονισµού καλυπτόταν από 
τέσσερις διαφορετικές νοµοθετικές πράξεις (τρεις αποφάσεις σχετικά µε το πρόγραµµα 
πλαίσιο, το ειδικό πρόγραµµα για τις έµµεσες δράσεις και το ειδικό πρόγραµµα για τις άµεσες 
δράσεις του ΚΚΕρ, αντίστοιχα, καθώς και ένα κανονισµό που όριζε τους κανόνες 
συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων και τους κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων). 

Ο κανονισµός επιδιώκει οµοίως τον στόχο της απλούστευσης, καθώς αναφέρεται στο ίδιο 
Ταµείο εγγυήσεων των συµµετεχόντων όπως στο πρόγραµµα πλαίσιο Ορίζοντας 2020. 

Επιπλέον, το πρόγραµµα Ευρατόµ (2014-2018) προτείνει µια σηµαντική απλοποίηση των 
κανόνων χρηµατοδότησης, καθώς και µια αναθεωρηµένη στρατηγική ελέγχου, 
υποστηρίζοντας έτσι τον γενικό στόχο της απλούστευσης. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στην κατάρτιση της πρότασης σχετικά µε το Πρόγραµµα Ευρατόµ ελήφθησαν πλήρως υπόψη 
οι απαντήσεις σε µια εκτενή δηµόσια διαβούλευση βάσει της Πράσινης Βίβλου «Από τις 
προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηµατοδότηση της 
έρευνας και της καινοτοµίας στην Ένωση»2

. ∆ιοργανώθηκαν συµπληρωµατικές 
διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους κυβερνήσεων και ευρύ φάσµα εµπλεκόµενων παραγόντων 
από τη βιοµηχανία, τους ακαδηµαϊκούς κύκλους και την κοινωνία των πολιτών µε σκοπό τη 
συζήτηση σχετικά µε την ενεργειακή πρόκληση του µελλοντικού ερευνητικού προγράµµατος, 
όπου καλύφθηκαν ζητήµατα σχετικά και άσχετα µε την πυρηνική ενέργεια. Η Επιτροπή 
έλαβε επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο Συµβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
σχετικά µε την πρόταση για το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ για την περίοδο 2012-2013. 

Η πρόταση βασίζεται επίσης σε µια ενδελεχή εκτίµηση επιπτώσεων, βάσει των 
διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους παράγοντες και βάσει εσωτερικών και εξωτερικών 
αξιολογήσεων. Από την εκτίµηση επιπτώσεων προέκυψε ότι οι προκλήσεις της πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας και της µείωσης των πυρηνικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη 
µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µέσω της εκµετάλλευσης των συνεργειών 
µεταξύ των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών µελών και του ιδιωτικού τοµέα, και 
µεταξύ επιστηµονικών κλάδων και τεχνολογικών τοµέων. Η δράση στο επίπεδο της Ένωσης 
µπορεί να ενισχύσει το πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας στο πυρηνικό πεδίο και να 
συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών µελών αποτρέποντας την άσκοπη 
επανάληψη, διατηρώντας «κρίσιµη µάζα» σε βασικούς τοµείς και διασφαλίζοντας ότι η 
δηµόσια χρηµατοδότηση επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ένα πρόγραµµα στο 
επίπεδο της Ένωσης µπορεί επίσης να αναλάβει το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα Ε&Α υψηλού 
κινδύνου σχετικά µε την ενέργεια από πυρηνική σύντηξη, επιµερίζοντας τον κίνδυνο και 
δηµιουργώντας ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής και οικονοµίες κλίµακας που δεν θα µπορούσαν 
να επιτευχθούν διαφορετικά. 

                                                 
2 COM(2011)48 
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η νοµική βάση του παρόντος Προγράµµατος πλαισίου προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
Συνθήκης Ευρατόµ. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο συνδεόµενος µε την πρόταση προϋπολογισµός παρουσιάζεται σε τρέχουσες τιµές. Στο 
«νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο» που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση εκτίθενται οι 
επιπτώσεις ως προς τους δηµοσιονοµικούς, τους ανθρώπινους και τους διοικητικούς πόρους. 
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2011/0400 (NLE) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας (2014-2018) µε το οποίο συµπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 - 

Πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία» 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας 
(εφεξής η «Συνθήκη Ευρατόµ»), και ιδίως το άρθρο 7 πρώτη παράγραφος, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής4,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (εφεξής η 
«Κοινότητα») είναι να συµβάλλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου εντός των 
κρατών µελών µέσω, µεταξύ άλλων, της προώθησης και διευκόλυνσης της πυρηνικής 
έρευνας στα κράτη µέλη, και της συµπλήρωσής της µέσω της διεξαγωγής ενός 
κοινοτικού προγράµµατος έρευνας και εκπαίδευσης. 

(2) Η πυρηνική έρευνα µπορεί να συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική ευηµερία 
και την περιβαλλοντική αειφορία βελτιώνοντας την πυρηνική προστασία, την 
πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοπροστασία. Εξίσου σηµαντική είναι η συµβολή της 
πυρηνικής έρευνας στη µακροπρόθεσµη διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα από το 
ενεργειακό σύστηµα µε ασφαλή και αποτελεσµατικό τρόπο.  

(3) Στηρίζοντας την πυρηνική έρευνα, το Πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Κοινότητας (αναφερόµενο στο εξής ως το «πρόγραµµα Ευρατόµ») θα συνεισφέρει 
στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την 
καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» που έχει θεσπιστεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ 
XX/XXXX της [….]5 (εφεξής το «πρόγραµµα πλαίσιο Ορίζοντας 2020») και θα 
διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη δηµιουργία και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.  

                                                 
3 ΕΕ C , , σ.. 
4 ΕΕ C , , σ.. 
5 ΕΕ L […] 
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(4) Παρά τον ενδεχόµενο αντίκτυπο της πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά ενέργειας 
και την οικονοµική ανάπτυξη, τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήµατα ενδέχεται να 
προκαλούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, πρέπει να δίνεται η 
µεγαλύτερη δυνατή σηµασία στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει περίπτωση, 
στις πτυχές ασφάλειας του προγράµµατος έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόµ. 

(5) Καθώς όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιµοποιούν 
ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς σκοπούς, το Συµβούλιο έχει αναγνωρίσει 
στα συµπεράσµατά του της 2ης ∆εκεµβρίου 20086 τη συνεχιζόµενη ανάγκη για 
δεξιότητες στον πυρηνικό κλάδο, ιδιαίτερα µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που σχετίζεται µε την έρευνα και υπόκειται σε συντονισµό σε επίπεδο 
Κοινότητας. 

(6) Μέσω της υπογραφής της συµφωνίας για την ίδρυση του διεθνούς οργανισµού 
ενέργειας σύντηξης ITER µε σκοπό την από κοινού υλοποίηση του έργου ITER7, η 
Κοινότητα ανέλαβε να συµµετάσχει στην κατασκευή και στη µελλοντική 
εκµετάλλευση του ITER. Η συνεισφορά της Κοινότητας τελεί υπό τη διαχείριση της 
«ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής 
σύντηξης» (αναφερόµενη στο εξής ως «Fusion for Energy»), που ιδρύθηκε µε την 
απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Μαρτίου 20078

. Οι δραστηριότητες της Fusion for 
Energy, συµπεριλαµβανοµένου του ITER, υπόκεινται σε χωριστή νοµοθετική πράξη. 

(7) Προκειµένου να καταστεί η σύντηξη αξιόπιστη επιλογή για την εµπορική παραγωγή 
ενέργειας σε εµπορική βάση, είναι κατ’ αρχάς αναγκαία η επιτυχής και έγκαιρη 
ολοκλήρωση της κατασκευής του ITER και η έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του. 
Κατά δεύτερον, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος, αλλά ρεαλιστικός 
οδικός χάρτης για την αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2050. Για 
την επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων πρέπει να δοθεί νέα κατεύθυνση στο 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα σύντηξης. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις 
δραστηριότητες υποστήριξης του ITER. Ο εν λόγω εξορθολογισµός πρέπει να 
επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση της Ευρώπης στην επιστηµονική 
κοινότητα σύντηξης. 

(8) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη 
επιστηµονική και τεχνολογική υποστήριξη προσανατολισµένη στον πελάτη, για τη 
διαµόρφωση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινοτικών 
πολιτικών, ιδιαίτερα στον τοµέα της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας και της 
έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά µε την ασφάλεια. 

(9) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει να συνεχίσει να δηµιουργεί πρόσθετους πόρους 
µέσω ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε 
έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ευρατόµ, εργασιών για τρίτα µέρη και, σε 
λιγότερο βαθµό, της εκµετάλλευσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

(10) Παρότι εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να επιλέγει κατά πόσο ή όχι θα κάνει 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο ρόλος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, προς όφελος 

                                                 
6 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ανάγκη εξασφάλισης δεξιοτήτων στο πεδίο της 

πυρηνικής ενέργειας (15406/08). 
7 ΕΕ L358 της 16.12.2006, σ.62 
8 ΕΕ L 90 της 30.03.2007 
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όλων των κρατών µελών της, ενός πλαισίου για την υποστήριξη από κοινού έρευνας 
αιχµής, της δηµιουργίας γνώσεων και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά µε τις 
τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια, την προστασία 
από έκνοµες ενέργειες, την ακτινοπροστασία και τη µη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων. Αυτό απαιτεί ανεξάρτητες επιστηµονικές αποδείξεις, στις οποίες µπορεί να 
συµβάλει καθοριστικά το ΚΚΕρ. Αυτό έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
Ένωση Καινοτοµίας»9, στην οποία η Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τις επιστηµονικές ενδείξεις για τη χάραξη πολιτικής µέσω του ΚΚΕρ. Το 
ΚΚΕρ προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα µε 
αντικείµενο την πυρηνική ασφάλεια και προστασία στις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ένωσης. 

(11) Με στόχο την οικοδόµηση βαθύτερης σχέσης µεταξύ της επιστήµης και της κοινωνίας 
και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης του κοινού στην επιστήµη, το πρόγραµµα 
Ευρατόµ πρέπει να ενθαρρύνει την τεκµηριωµένη ενασχόληση των πολιτών και της 
κοινωνίας των πολιτών µε ζητήµατα έρευνας και καινοτοµίας µέσω της προώθησης 
της επιστηµονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην επιστηµονική γνώση, 
της ανάπτυξης υπεύθυνων προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας που 
ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας 
των πολιτών και µέσω της διευκόλυνσης της συµµετοχής τους στις δραστηριότητες 
του προγράµµατος Ευρατόµ. 

(12) Η υλοποίηση του προγράµµατος Ευρατόµ πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
µεταβαλλόµενες ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήµης και της τεχνολογίας, της 
βιοµηχανίας, των ασκούµενων πολιτικών και της κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, τα 
προγράµµατα πρέπει να θεσπίζονται σε στενή επαφή µε τους εµπλεκόµενους από 
όλους τους σχετικούς τοµείς, και πρέπει να παρέχεται επαρκής ευελιξία προσαρµογής 
στις νέες εξελίξεις. Στη διάρκεια του προγράµµατος Ευρατόµ πρέπει να ζητούνται 
συνεχώς εξωτερικές συµβουλές, χρησιµοποιώντας επίσης σχετικές δοµές, όπως είναι 
τα Ευρωπαϊκά Τεχνολογικά Βάθρα 

(13) Αναµένεται ότι το πρόγραµµα Ευρατόµ θα συµβάλει στην ελκυστικότητα του 
επαγγέλµατος του ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δίνεται επαρκής έµφαση στην 
Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη 
ερευνητών10, µαζί µε άλλα συναφή πλαίσια αναφοράς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, ενώ τηρείται ο εθελοντικός τους χαρακτήρας. 

(14) Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρατόµ 
πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας µεταξύ των φύλων στην έρευνα 
και την καινοτοµία, πιο συγκεκριµένα µέσω της αντιµετώπισης των υποκείµενων 
αιτίων των διαφορών µεταξύ των φύλων, µέσω της αξιοποίησης του πλήρους 
φάσµατος των δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών ερευνητών και 
µέσω της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόµενο των έργων ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να ενισχυθεί η καινοτοµία. Οι 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να στοχεύουν στην υλοποίηση των αρχών που αφορούν 
την ισότητα µεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης 

                                                 
9 COM(2010) 546 τελικό, της 6.10.2010.  
10 Ε(2005) 576 τελικό, της 11.3.2005. 



 

EL 8   EL 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

(15) Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που υποστηρίζει το πρόγραµµα Ευρατόµ 
πρέπει να τηρούν τις θεµελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι απόψεις της Ευρωπαϊκής οµάδας για τη δεοντολογία της επιστήµης και των 
νέων τεχνολογιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να λαµβάνουν 
υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και να περιορίζουν τη χρήση ζώων στην έρευνα και τις 
δοκιµές, µε απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου. 

(16) Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί ένας µεγαλύτερος αντίκτυπος µε τον συνδυασµό του 
προγράµµατος Ευρατόµ και ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα σε καίριους τοµείς όπου η έρευνα και η καινοτοµία θα 
µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συµµετοχή 
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

(17) Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία, ιδίως στο πεδίο της 
ασφάλειας, µε βάση το κοινό συµφέρον και αµοιβαίο όφελος. 

(18) Προκειµένου να διατηρηθούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, η χρηµατοδότηση που παρέχεται από 
το πρόγραµµα Ευρατόµ θα πρέπει να σχεδιαστεί σύµφωνα µε τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των 
δηµόσιων δαπανών και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς, όπως ο 
παραγκωνισµός των ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων, δηµιουργώντας αναποτελεσµατικές 
δοµές αγορών ή συντηρώντας µη αποδοτικές επιχειρήσεις. 

(19) Η ανάγκη υιοθέτησης µιας νέας προσέγγισης για τον έλεγχο και τη διαχείριση 
κινδύνου στη χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ένωση αναγνωρίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο ζήτησε µια νέα ισορροπία 
µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και µεταξύ της ανάληψης κινδύνων και της 
αποφυγής κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απόφασή του στις 11 
Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την απλούστευση της εφαρµογής των προγραµµάτων-
πλαισίων έρευνας11, ζήτησε µια ρεαλιστική στροφή προς τη διοικητική και 
δηµοσιονοµική απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση της χρηµατοδότησης της 
έρευνας στην Ένωση πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην εµπιστοσύνη και να έχει 
µεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους έναντι των συµµετεχόντων. 

(20) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µέσω αναλογικών 
µέτρων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, των εσφαλµένως καταβληθέντων ή των µη ορθώς χρησιµοποιηθέντων 
χρηµάτων και, εφόσον χρειάζεται, µε την επιβολή κυρώσεων. Μια αναθεωρηµένη 
στρατηγική ελέγχου, στην οποία η εστίαση θα µετατίθεται από την ελαχιστοποίηση 

                                                 
11 INI/2010/2079  
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των ποσοστών σφάλµατος στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον εντοπισµό της 
απάτης, θα µειώσει το φόρτο του ελέγχου για τους συµµετέχοντες. 

(21) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί υγιής δηµοσιονοµικής διαχείριση του προγράµµατος 
Ευρατόµ και υλοποίησή του µε τον πλέον αποτελεσµατικό και φιλικό προς το χρήστη 
τρόπο, µεριµνώντας ταυτόχρονα για ασφάλεια δικαίου και προσβασιµότητα στο 
πρόγραµµα από κάθε συµµετεχόντα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συµµόρφωση 
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 του Συµβουλίου [νέος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός]12 και µε τις απαιτήσεις της απλούστευσης και της βελτίωσης της 
νοµοθεσίας. 

(22) Για τη διασφάλιση της πλέον αποτελεσµατικής υλοποίησης και της εύκολης 
πρόσβασης για όλους τους συµµετέχοντες µέσω απλουστευµένων διαδικασιών, και 
για την επίτευξη ενός συνεπούς, ολοκληρωµένου και διαφανούς πλαισίου για τους 
συµµετέχοντες, η συµµετοχή στο πρόγραµµα Ευρατόµ και η διάδοση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που εφαρµόζονται 
στο πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. XX/XXXX [Κανόνες συµµετοχής], µε ορισµένες προσαρµογές. 

(23) Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η διευκόλυνση της εκµετάλλευσης της διανοητικής 
ιδιοκτησίας που αναπτύσσουν οι συµµετέχοντες, προστατεύοντας παράλληλα τα 
νόµιµα συµφέροντα των άλλων συµµετεχόντων και της Κοινότητας σύµφωνα µε το 
Κεφάλαιο 2 της Συνθήκης Ευρατόµ. 

(24) Τα Ταµεία εγγυήσεων των συµµετεχόντων, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής και έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 
1908/2006 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, µε τον οποίο καθορίζονται οι 
κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στη 
δράση που αναλαµβάνεται δυνάµει του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων (2007-2011)13 και τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 
XX/XX της [...], µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται δυνάµει 
του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων (2007-2013)14, έχουν αποδειχθεί ένας σηµαντικός µηχανισµός 
διασφαλίσεων που µετριάζει τους κινδύνους που συνδέονται µε τα οφειλόµενα ποσά 
που δεν επιστρέφονται από ασυνεπείς συµµετέχοντες. Το Ταµείο εγγυήσεων των 
συµµετεχόντων που θεσπίστηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 
[Κανόνες συµµετοχής και διάδοσης] θα πρέπει επίσης να καλύπτει δράσεις στο 
πλαίσιο του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 1908/2006, του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 
XX/XX [Κανόνες συµµετοχής της Ευρατόµ (2012-2013)] και του παρόντος 
κανονισµού. 

(25) Το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρατόµ αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη της 
διεξαγωγής του προγράµµατος Ευρατόµ. Για τους σκοπούς της υλοποίησης του 
προγράµµατος Ευρατόµ, εξαιρουµένων των άµεσων δράσεών της, η Επιτροπή θα 

                                                 
12 ΕΕ […] 
13 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 1. 
14 ΕΕ L [...] 
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επικουρείται στο έργο της από µια συµβουλευτική επιτροπή κρατών µελών για τη 
διασφάλιση του κατάλληλου συντονισµού µε εθνικές πολιτικές στους τοµείς που 
καλύπτονται από το υπόψη πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης. 

(26) Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος Ευρατόµ στους σχετικούς τοµείς απαιτεί 
την υποστήριξη εγκάρσιων δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Ευρατόµ όσο και από κοινού µε τις δραστηριότητες του προγράµµατος πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020». 

(27) Η αποτελεσµατική διαχείριση της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης 
και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών απόδοσης οι οποίοι 
είναι δυνατόν να µετρηθούν µε την πάροδο του χρόνου· είναι ρεαλιστικοί και 
ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τη λογική της παρέµβασης και σχετίζονται µε την 
κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. Πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλοι µηχανισµοί συντονισµού της υλοποίησης και της παρακολούθησης του 
προγράµµατος Ευρατόµ, καθώς και της παρακολούθησης της προόδου, των 
επιτευγµάτων και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

(28) Έχει ληφθεί η γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών, το 
οποίο συγκροτήθηκε µε την απόφαση 96/282/Ευρατόµ της Επιτροπής της 10ης 
Απριλίου 1996 περί αναδιοργάνωσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών15, σχετικά µε το 
επιστηµονικό και τεχνολογικό περιεχόµενο του ειδικού προγράµµατος για τις άµεσες 
δράσεις του ΚΚΕρ. 

(29) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταργηθούν η απόφαση 
2006/970/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για το έβδοµο 
πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 
2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)16, ο κανονισµός 
(Ευρατόµ) αριθ. 1908/2006, η απόφαση 2006/976/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 19ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή 
το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης 
(2007-2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)17, η 
απόφαση 2006/977/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, περί του 
ειδικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί µε άµεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών ώστε να εκτελεσθεί το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο (2007-2011) 
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)18, η απόφαση XXXX/XXXX της [...] για το 
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (2012 - 2013)19, ο 
κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. XXX/XXXX [Κανόνες συµµετοχής της Ευρατόµ (2012-
2013)], η απόφαση XXXX/XXXX/Ευρατόµ του Συµβουλίου της [...] σχετικά µε το 
ειδικό πρόγραµµα, προς εκτέλεση µε έµµεσες δράσεις, µε το οποίο υλοποιείται το 
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (2012-2013) 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας20 και η απόφαση 

                                                 
15 ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 12. 
16 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 60. 
17 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 404. 
18 ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 434. 
19 ΕΕ L [...]. 
20 ΕΕ L [...]. 
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XXXX/XXXX/Ευρατόµ του Συµβουλίου της [...] σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα, 
προς εκτέλεση µε άµεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, µε το οποίο 
υλοποιείται το πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και 
εκπαίδευσης (2012 έως 2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας21. 

(30) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Επιστηµονικής και Τεχνικής Επιτροπής Ευρατόµ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:  

TITLE I  

ΘΕΣΠΙΣΗ 

Άρθρο 1 

Θέσπιση 

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται το πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόµ για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, εφεξής το 
«πρόγραµµα Ευρατόµ», και διατυπώνονται οι κανόνες συµµετοχής στο εν λόγω πρόγραµµα, 
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε προγράµµατα χρηµατοδοτικών φορέων οι οποίοι 
διαχειρίζονται τα κονδύλια που χορηγούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και στις 
δραστηριότητες που διεξάγονται από κοινού δυνάµει του παρόντος κανονισµού και στο 
πλαίσιο του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» που θεσπίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) 
XX/XXX (εφεξής «Ορίζοντας 2020»). 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) ως «δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας» νοείται όλο το φάσµα των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισµούς, της διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσµάτων και της 
τόνωσης της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (εφεξής η «Κοινότητα»)· 

β) ως «άµεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που 
ανέλαβε η Επιτροπή µέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών της· 

γ) ως «έµµεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας στις 
οποίες η Ένωση ή η Κοινότητα (εφεξής η «Ένωση») παρέχει οικονοµική στήριξη 
και οι οποίες αναλαµβάνονται από συµµετέχοντες· 

                                                 
21 ΕΕ L [...]. 
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δ) ως «σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα» νοείται η σύµπραξη όπου εταίροι από 
τον ιδιωτικό τοµέα, η Κοινότητα και, ενδεχοµένως, άλλοι εταίροι, αναλαµβάνουν τη 
δέσµευση να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 
προγράµµατος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας που έχουν στρατηγική 
σηµασία· 

ε) ως «σύµπραξη µεταξύ δηµόσιων φορέων» νοείται η σύµπραξη όπου φορείς του 
δηµοσίου ή φορείς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακό, εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο αναλαµβάνουν τη δέσµευση µε την Κοινότητα να υποστηρίξουν από 
κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράµµατος ή δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτοµίας. 

Άρθρο 3 

Στόχοι 

1. Γενικός στόχος του προγράµµατος Ευρατόµ είναι η βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας, της προστασίας από έκνοµες ενέργειες και της ακτινοπροστασίας, και η 
συµβολή στη µακροπρόθεσµη διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα από το 
ενεργειακό σύστηµα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και διασφαλισµένο έναντι 
έκνοµων ενεργειών. Ο γενικός στόχος υλοποιείται µέσω των δραστηριοτήτων που 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι υπό τη µορφή άµεσων και έµµεσων δράσεων που 
προωθούν τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. 

2. Οι έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ευρατόµ έχουν τους κατωτέρω ειδικούς 
στόχους: 

α)  υποστήριξη της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστηµάτων· 

β)  συµβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόµενων 
πυρηνικών αποβλήτων· 

γ)  στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών ικανοτήτων σε 
επίπεδο Ένωσης· 

δ)  ενίσχυση της ακτινοπροστασίας· 

ε)  πρόοδος προς την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος µέσω 
της αξιοποίησης των υφιστάµενων και µελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης· 

στ)  τοποθέτηση των θεµελίων για µελλοντικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από 
πυρηνική σύντηξη µε την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και µελετών αρχικής 
σύλληψης· 

ζ)  προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας· 

η)  διασφάλιση της διαθεσιµότητας και χρήσης ερευνητικών υποδοµών 
πανευρωπαϊκής εµβέλειας. 
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3. Οι άµεσες δράσεις του προγράµµατος Ευρατόµ έχουν τους κατωτέρω ειδικούς 
στόχους: 

α)  βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαµβάνονται: ασφάλεια 
καυσίµων και αντιδραστήρων, διαχείριση αποβλήτων και παροπλισµός, και 
ετοιµότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 

β)  βελτίωση της πυρηνικής προστασίας από έκνοµες ενέργειες, στην οποία 
περιλαµβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, µη διάδοση όπλων, καταπολέµηση 
της παράνοµης εµπορίας και εγκληµατολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά· 

γ)  αύξηση της αριστείας της επιστηµονικής βάσης για την τυποποίηση στον 
πυρηνικό τοµέα· 

δ)  ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· 

ε)  υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία από έκνοµες ενέργειες, καθώς και της συναφούς εξελισσόµενης 
νοµοθεσίας της Ένωσης. 

4. Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι 
προτεραιότητες και δραστηριότητες που λαµβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες και ότι λαµβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της επιστήµης, της 
τεχνολογίας, της καινοτοµίας, της χάραξης πολιτικών, των αγορών και της 
κοινωνίας. 

5. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, µπορεί 
να λαµβάνονται υπόψη νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του προγράµµατος Ευρατόµ, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανταπόκρισης σε αναδυόµενες ευκαιρίες, κρίσεις και 
απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης 
και στην καθοδήγηση δράσεων που προβλέπεται να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο 
µελλοντικών προγραµµάτων. 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισµός 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράµµατος Ευρατόµ 
ανέρχεται σε 1.788,889 εκατοµµύρια ευρώ. Το εν λόγω ποσό κατανέµεται ως εξής: 

α) Έµµεσες δράσεις για το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε τη 
σύντηξη, 709,713 εκατοµµύρια ευρώ· 

β) Έµµεσες δράσεις για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία, 
354,857 εκατοµµύρια ευρώ· 

γ) Άµεσες δράσεις, 724,319 εκατοµµύρια ευρώ. 

Για την υλοποίηση έµµεσων δράσεων του προγράµµατος Ευρατόµ, το ποσοστό για 
τα διοικητικά έξοδα της Επιτροπής δεν θα υπερβαίνει το 13,5 %. 
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2. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ µπορεί να καλύψει δαπάνες 
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες προετοιµασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικής εξακρίβωσης και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του 
προγράµµατος και για την επίτευξη των στόχων του, και συγκεκριµένα µελέτες και 
συναντήσεις εµπειρογνωµόνων, εφόσον σχετίζονται µε τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισµού, δαπάνες που συνδέονται µε δίκτυα τεχνολογίας των 
πληροφοριών µε επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδροµής στις οποίες υποβάλλεται 
η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράµµατος Ευρατόµ. 

3. Εφόσον είναι αναγκαίο, µπορούν να εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισµό 
µετά το 2018 για την κάλυψη των δαπανών τεχνικής και διοικητικής συνδροµής, 
προκειµένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

4. Εάν οι άµεσες δράσεις συµβάλουν σε πρωτοβουλίες θεσπιζόµενες από οντότητες 
στις οποίες η Επιτροπή έχει αναθέσει την υλοποίηση καθηκόντων σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 15, η συµβολή αυτή δεν µέρος της χρηµατικής 
συνεισφοράς που χορηγείται στις εν λόγω πρωτοβουλίες. 

Άρθρο 5  

Σύνδεση τρίτων χωρών 

1. Το Πρόγραµµα Ευρατόµ είναι ανοικτό στη σύµπραξη: 

α) χωρών υπό ένταξη, υποψηφίων χωρών και δυνάµει υποψηφίων χωρών, 
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συµµετοχή των 
εν λόγω χωρών σε προγράµµατα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες 
συµφωνίες πλαίσια και στις αποφάσεις των συµβουλίων σύνδεσης ή σε 
παρόµοιες συµφωνίες· 

β) επιλεγµένων τρίτων χωρών που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:  

(i) έχουν καλές ικανότητες στην επιστήµη, την τεχνολογία και την 
καινοτοµία· 

(ii) έχουν καλό ιστορικό συµµετοχής σε προγράµµατα έρευνας και 
καινοτοµίας της Ένωσης· 

(iii) έχουν στενούς οικονοµικούς και γεωγραφικούς δεσµούς µε την Ένωση· 

(iv) είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή 
χώρες ή εδάφη που παρατίθενται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. ΧX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 22. 

2. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των συνδεδεµένων χωρών στο 
πρόγραµµα Ευρατόµ, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατικής συνεισφοράς µε βάση 

                                                 
22 ΕΕ L [...] 



 

EL 15   EL 

το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της συνδεδεµένης χώρας, καθορίζονται από διεθνείς 
συµφωνίες µεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεµένων χωρών.  

ΤΙΤΛΟΣ II  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Άρθρο 6  

∆ιαχείριση και µορφές κοινοτικής στήριξης 

1. Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα υλοποιηθεί µέσω έµµεσων δράσεων που χρησιµοποιούν 
µία ή περισσότερες από τις µορφές χρηµατοδότησης που προβλέπονται στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός], 
συµπεριλαµβανοµένων επιχορηγήσεων, βραβείων, δηµόσιων συµβάσεων, 
χρηµατοπιστωτικών µέσων και χρηµατικών συνεισφορών. Η κοινοτική στήριξη 
αποτελείται επίσης από άµεσες δράσεις µε τη µορφή δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτοµίας που αναλαµβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ). 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της συνθήκης Ευρατόµ, η Επιτροπή µπορεί να 
αναθέσει τµήµα της υλοποίησης του προγράµµατος Ευρατόµ στους φορείς 
χρηµατοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

Η Επιτροπή µπορεί επίσης να αναθέσει την υλοποίηση έµµεσων δράσεων στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ευρατόµ σε φορείς που δηµιουργούνται ή στους οποίους 
γίνεται αναφορά στο πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

Άρθρο 7  

Κανόνες συµµετοχής και διάδοσης αποτελεσµάτων 

1. Η συµµετοχή οποιασδήποτε νοµικής οντότητας σε έµµεσες δράσεις που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρατόµ διέπεται από τους 
κανόνες που διατυπώνονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [κανόνες 
συµµετοχής και διάδοσης], σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. 

2. Για τους σκοπούς του προγράµµατος Ευρατόµ, οι «κανόνες προστασίας από έκνοµες 
ενέργειες» που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 40 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΧΧ) [κανόνες συµµετοχής και διάδοσης] περιλαµβάνουν τα αµυντικά 
συµφέροντα των κρατών µελών κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης 
Ευρατόµ. 
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Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 παράγραφος 3 του ανωτέρω 
κανονισµού, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηµατοδότησης µπορεί, όσον αφορά τα 
αποτελέσµατα που παράγονται από συµµετέχοντες που έχουν λάβει χρηµατική 
συνεισφορά από την Κοινότητα, να εγείρει αντιρρήσεις όσον αφορά µεταβιβάσεις 
ιδιοκτησίας ή εκχωρήσεις αποκλειστικών ή µη αποκλειστικών αδειών 
εκµετάλλευσης σε τρίτους που είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτη χώρα που δεν είναι 
συνδεδεµένη µε το πρόγραµµα Ευρατόµ, εάν θεωρεί ότι η εκχώρηση ή µεταβίβαση 
δεν συνάδει µε τα συµφέροντα ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 
της Ένωσης ή ότι αντίκειται σε δεοντολογικές αρχές ή ανακινεί ζητήµατα 
ασφάλειας. Στα «ζητήµατα ασφάλειας» περιλαµβάνονται τα αµυντικά συµφέροντα 
των κρατών µελών κατά την έννοια του άρθρου 24 της Συνθήκης Ευρατόµ. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 46, παράγραφος 1 του ανωτέρω 
κανονισµού, η Κοινότητα και οι κοινές επιχειρήσεις της, για τους σκοπούς 
ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης των πολιτικών και των προγραµµάτων 
της Κοινότητας ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν µέσω της διεθνούς 
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, απολαµβάνουν δικαιώµατα 
πρόσβασης στα αποτελέσµατα ενός συµµετέχοντος που έχει λάβει χρηµατική 
συνεισφορά από την Κοινότητα. Τα εν λόγω δικαιώµατα πρόσβασης περιλαµβάνουν 
το δικαίωµα εκχώρησης άδειας σε τρίτους για χρήση των αποτελεσµάτων σε 
δηµόσιες συµβάσεις και το δικαίωµα περαιτέρω εκχώρησης αδειών, περιορίζονται δε 
σε µη εµπορική και µη ανταγωνιστική χρήση και παραχωρούνται ατελώς. 

3. Το «Ταµείο εγγυήσεων των συµµετεχόντων» που ιδρύθηκε σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [κανόνες συµµετοχής και διάδοσης] αντικαθιστά και 
διαδέχεται τα ταµεία εγγυήσεων των συµµετεχόντων που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 1908/2006 και τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 
XX/XX [κανόνες συµµετοχής Ευρατόµ 2012-2013]. 

Τυχόν ποσά από τα Ταµεία εγγυήσεων των συµµετεχόντων που θεσπίστηκαν 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 1908/2006 και τον κανονισµό 
(Ευρατόµ) αριθ. XX/XX [κανόνες συµµετοχής Ευρατόµ (2012-2013)] µεταφέρονται 
στο Ταµείο εγγυήσεων των συµµετεχόντων από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι 
συµµετέχοντες σε δράσεις στο πλαίσιο της απόφασης ΧΧ/ΧΧ του Συµβουλίου 
[πρόγραµµα Ευρατόµ 2012-2013], οι οποίοι υπογράφουν συµφωνίες επιχορήγησης 
µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, συνεισφέρουν στο Ταµείο εγγυήσεων των 
συµµετεχόντων. 

Άρθρο 8  

Εγκάρσιες δραστηριότητες 

1. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος Ευρατόµ και να 
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που είναι κοινές για το πρόγραµµα Ευρατόµ και το 
πρόγραµµα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, οι δραστηριότητες που αφορούν τόσο τις 
έµµεσες δράσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι ή/και δραστηριότητες που 
υλοποιούν το ειδικό πρόγραµµα του προγράµµατος πλαισίου Ορίζοντας 2020, όπως 
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θεσπίστηκε µε την απόφαση XX/XXXX/ΕΕ του Συµβουλίου23, µπορούν να 
ωφεληθούν από τη χρηµατική συνεισφορά της Ένωσης. 

2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρηµατική συνεισφορά 
µπορεί να συνδυαστεί µε τις χρηµατικές συνεισφορές για έµµεσες δράσεις όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού και στο άρθρο 6 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧΧΧ [για τη θέσπιση του Ορίζοντας 2020], και να 
υλοποιηθεί µέσω ενός ενιαίου µηχανισµού χρηµατοδότησης. 

Άρθρο 9 

 
Ισότητα φύλων 

Το πρόγραµµα Ευρατόµ διασφαλίζει την αποτελεσµατική προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτοµία. 

Άρθρο 10 

Αρχές δεοντολογίας 

1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Ευρατόµ συµµορφώνονται µε τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική 
εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και των συµπληρωµατικών πρωτοκόλλων της. 

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωµα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική ακεραιότητα του ατόµου, στο δικαίωµα 
της µη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

2. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Ευρατόµ εστιάζονται αποκλειστικά στις εφαρµογές πολιτικού 
χαρακτήρα. 

Άρθρο 11  

Προγράµµατα εργασίας 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει προγράµµατα εργασίας για την υλοποίηση των έµµεσων 
δράσεων. Τα προγράµµατα εργασίας επιτρέπουν προσεγγίσεις «εκ των κάτω προς τα 
άνω», οι οποίες αντιµετωπίζουν τους στόχους µε καινοτόµους τρόπους. 

                                                 
23 ΕΕ L [...] 
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Τα προγράµµατα εργασίας ορίζουν τα βασικά στοιχεία υλοποίησης των δράσεων 
σύµφωνα µε τον κανονισµό XX/2012 [ο δηµοσιονοµικός κανονισµός], µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνονται οι λεπτοµερείς στόχοι τους, η σχετική χρηµατοδότηση και 
το χρονοδιάγραµµα, καθώς και µια πολυετής προσέγγιση και στρατηγικοί 
προσανατολισµοί για τα επόµενα έτη υλοποίησης. 

2. Για τις άµεσες δράσεις, η Επιτροπή, σύµφωνα µε την απόφαση 96/282/Ευρατόµ, 
καταρτίζει πολυετές πρόγραµµα εργασίας, στο οποίο ορίζονται µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες οι στόχοι και οι επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες που 
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

Το ανωτέρω πολυετές πρόγραµµα εργασίας λαµβάνει επίσης υπόψη τις σχετικές 
ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τα κράτη µέλη, τις συνδεδεµένες 
χώρες, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς. Επικαιροποιείται όποτε 
και όπως κρίνεται σκόπιµο. 

3. Τα προγράµµατα εργασίας λαµβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της 
επιστήµης, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας σε εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο της 
Ένωσης αλλά και διεθνώς, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στην ασκούµενη 
πολιτική, την αγορά και την κοινωνία. Επικαιροποιούνται όποτε και όπως κρίνεται 
σκόπιµο. 

4. Τα προγράµµατα εργασίας περιέχουν µια ενότητα όπου θα προσδιορίζονται οι 
εγκάρσιες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8. 

Άρθρο 12  

∆ιοίκηση του προγράµµατος 

1. Για τους σκοπούς υλοποίησης των έµµεσων δράσεων του προγράµµατος Ευρατόµ, η 
Επιτροπή θα επικουρείται στο έργο της από τις ακόλουθες συµβουλευτικές 
επιτροπές: 

α) για θέµατα σχετικά µε τη σχάση, από τη συµβουλευτική επιτροπή που 
αναφέρεται στα σηµεία 5 και 6 του Παραρτήµατος της απόφασης 
84/338/Ευρατόµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συµβουλίου24; 

β) για θέµατα σχετικά µε τη σύντηξη, από τη συµβουλευτική επιτροπή για το 
πρόγραµµα σύντηξης, η οποία ιδρύθηκε σύµφωνα µε την απόφαση του 
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 198025. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης 84/338/Ευρατόµ, 
ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και από το σηµείο 9 της απόφασης του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 1980, αντίστοιχα, στις συµβουλευτικές επιτροπές θα προεδρεύει η 
Επιτροπή 

                                                 
24 ΕΕ L 177 της 4.7.1984, σ. 25. 
25 ∆εν δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
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2. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την αντίστοιχη επιτροπή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σχετικά µε τη γενικότερη πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος 
Ευρατόµ, και της παρέχει εγκαίρως πληροφορίες σχετικά µε όλες τις έµµεσες 
δράσεις που προτείνονται ή χρηµατοδοτούνται δυνάµει του προγράµµατος Ευρατόµ. 

Άρθρο 13  

Εξωτερικές συµβουλές και εµπλοκή της κοινωνίας 

1. Για την υλοποίηση του προγράµµατος Ευρατόµ λαµβάνονται υπόψη οι συµβουλές 
και εισηγήσεις που παρέχονται, κατά περίπτωση, από: την Επιστηµονική και 
Τεχνική Επιτροπή Ευρατόµ όπως ορίζει το άρθρο 134 της Συνθήκης Ευρατόµ, 
συµβουλευτικές οµάδες ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, τις δοµές διαλόγου που έχουν δηµιουργηθεί δυνάµει 
διεθνών συµφωνιών για την επιστήµη και την τεχνολογία, µελλοντοστραφείς 
δραστηριότητες, στοχευµένες δηµόσιες διαβουλεύσεις και διαφανείς και 
διαδραστικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη στήριξη υπεύθυνων εργασιών 
έρευνας και καινοτοµίας. 

2. Συνεκτιµώνται επίσης πλήρως οι συναφείς πτυχές των θεµατολογίων έρευνας και 
καινοτοµίας που καταρτίζονται από τα Ευρωπαϊκά Τεχνολογικά Βάθρα, τις 
Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού και τις Ευρωπαϊκές Συµπράξεις 
Καινοτοµίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Άρθρο 14 

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Στο πρόγραµµα Ευρατόµ αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της επαρκούς 
συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και του αντίκτυπου της καινοτοµίας σε 
αυτές. Οι ποσοτικές και ποιοτικές εκτιµήσεις της συµµετοχής των ΜΜΕ πραγµατοποιούνται 
στο πλαίσιο των ρυθµίσεων αξιολόγησης και παρακολούθησης. 

Άρθρο 15  

Συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και µεταξύ δηµοσίων φορέων 

Για την επίτευξη των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 3, µπορεί να υλοποιούνται ειδικές 
δραστηριότητες του προγράµµατος Ευρατόµ µέσω: 

α) Κοινών επιχειρήσεων που ιδρύονται βάσει του κεφαλαίου 5 της Συνθήκης Ευρατόµ. 

β) Συµπράξεων µεταξύ δηµοσίων φορέων, βάσει του µηχανισµού χρηµατοδότησης 
«δράσεις συγχρηµατοδότησης προγράµµατος». 
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γ) Συµβατικών συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. xxx/201x. 

Άρθρο 16  

∆ιεθνής συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς 

1. Οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµοί είναι επιλέξιµοι 
για συµµετοχή στις έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ευρατόµ υπό τους όρους 
που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) XX/XX [κανόνες συµµετοχής]. Εξαιρέσεις 
στη γενική αρχή προβλέπονται στο άρθρο 7. Η διεθνής συνεργασία µε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισµούς προωθείται από το πρόγραµµα Ευρατόµ µε σκοπό: 

α) την ενίσχυση της αριστείας και ελκυστικότητας της Ένωσης για την έρευνα 
και την καινοτοµία, καθώς και της οικονοµικής και βιοµηχανικής 
ανταγωνιστικότητάς της· 

β) την αποτελεσµατική αντιµετώπιση παγκόσµιων κοινωνικών προκλήσεων· 

γ) τη στήριξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, συµπληρωµατικώς 
προς εξωτερικά προγράµµατα. 

2. Οι στοχευµένες δράσεις µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας µε συγκεκριµένες 
τρίτες χώρες ή οµάδες τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν µε βάση το κοινό συµφέρον 
και το αµοιβαίο όφελος, λαµβάνοντας υπόψη τις επιστηµονικές και τεχνολογικές 
ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον αναµενόµενο 
αντίκτυπο. 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αµοιβαία πρόσβαση σε προγράµµατα τρίτων χωρών. 
Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, προωθούνται ο συντονισµός και οι 
συνέργειες µε πρωτοβουλίες των κρατών µελών και των συνδεδεµένων χωρών. 

Στις προτεραιότητες συνεργασίας λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της πολιτικής της 
Ένωσης και οι ευκαιρίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες, καθώς και οι ενδεχόµενες 
αδυναµίες των συστηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των τρίτων χωρών. 

Άρθρο 17  

Επικοινωνία και διάδοση 

1. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος Ευρατόµ, οι δραστηριότητες διάδοσης και 
επικοινωνίας θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα όλων των δράσεων που λαµβάνουν 
στήριξη από το πρόγραµµα Ευρατόµ. 

2. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν: 

α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διεύρυνση της ευαισθητοποίησης και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
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προγράµµατος Ευρατόµ, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες ή τα είδη 
συµµετεχόντων που εκπροσωπούνται λιγότερο· 

β) στοχευµένη συνδροµή σε έργα και κοινοπραξίες µε στόχο την παροχή 
πρόσβασης στις αναγκαίες δεξιότητες για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας 
και της διάδοσης των αποτελεσµάτων· 

γ) πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου και της συζήτησης, σχετικά µε 
επιστηµονικά, τεχνολογικά και σχετικά µε την καινοτοµία ζητήµατα, µε το 
κοινό, και εκµετάλλευση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
καινοτόµων τεχνολογιών και µεθοδολογιών· 

δ) ανακοίνωση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης εφόσον σχετίζονται 
µε τους στόχους του παρόντος κανονισµού. 

3. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης Ευρατόµ και της 
σχετικής νοµοθεσίας της Ένωσης, οι δραστηριότητες διάδοσης µπορεί να 
περιλαµβάνουν: 

α) δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα αποτελέσµατα µιας σειράς έργων, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από άλλες 
πηγές, προκειµένου να διατεθούν φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδοµένων 
και εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια ευρήµατα· 

β) διάδοση των αποτελεσµάτων σε ιθύνοντες χάραξης πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών τυποποίησης, προκειµένου να 
προωθηθεί η χρήση των σχετικών µε την πολιτική αποτελεσµάτων από τους 
κατάλληλους φορείς σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III  

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 18 

Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι 

1. Το σύστηµα ελέγχου που έχει θεσπιστεί για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισµού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη 
κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα 
και την αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη νοµιµότητα και την 
κανονικότητα των υποκείµενων συναλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη τον πολυετή 
χαρακτήρα των προγραµµάτων, καθώς και τη φύση των σχετικών πληρωµών. 

2. Το σύστηµα ελέγχου διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης 
και ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε 
όλα τα επίπεδα, ώστε να µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος 
Ευρατόµ και να καταστεί δυνατόν να προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι ερευνητές 
και οι πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις. 
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3. Ως µέρος του συστήµατος ελέγχου, η στρατηγική λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
των έµµεσων δράσεων του προγράµµατος Ευρατόµ βασίζεται στον δηµοσιονοµικό 
έλεγχο ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος δαπανών σε ολόκληρο το πρόγραµµα. Το 
εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγµα συµπληρώνεται από στοιχεία επιλεγόµενα βάσει 
εκτίµησης των κινδύνων που συνδέονται µε τις δαπάνες. 

Οι λογιστικοί έλεγχοι των δαπανών των έµµεσων δράσεων στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Ευρατόµ διεξάγονται µε συνεκτικό τρόπο, σύµφωνα µε τις αρχές της 
οικονοµίας, της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας, ώστε να ελαχιστοποιείται 
το βάρος του λογιστικού ελέγχου για τους συµµετέχοντες. 

Άρθρο 19 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή 
προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, 
σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους αναδόχους και τους υπεργολάβους που έχουν 
λάβει κονδύλια της Ένωσης βάσει του παρόντος κανονισµού. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή 
µπορούν να πραγµατοποιούνται έως και τέσσερα έτη µετά την τελική πληρωµή. 

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου26, 
µε στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης 
ενέργειας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε 
συµφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση από 
µέρους της Ένωσης. 

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, στις συµφωνίες συνεργασίας µε 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, στις συµφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης 
και στις συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να 
διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις. 

                                                 
26 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Άρθρο 20  

Παρακολούθηση 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση του προγράµµατος Ευρατόµ, 
συµπεριλαµβανοµένων της προόδου και των επιτευγµάτων. 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και διαδίδει τα αποτελέσµατα της εν λόγω 
παρακολούθησης. 

Άρθρο 21  

Αξιολόγηση 

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν µε στοιχεία τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, και συνεκτιµώντας την εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
7ου προγράµµατος πλαισίου Ευρατόµ που θεσπίστηκε µε την απόφαση 
2006/970/Ευρατόµ και του προγράµµατος Ευρατόµ (2012-2013) που θεσπίστηκε µε 
την απόφαση 20XX/XX/Ευρατόµ και θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 2015, η 
Επιτροπή διενεργεί, µε τη συνδροµή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, ενδιάµεση 
αξιολόγηση του προγράµµατος Ευρατόµ σχετικά µε την επίτευξη, σε επίπεδο 
αποτελεσµάτων και προόδου στην ύπαρξη αντικτύπου, των στόχων και σχετικά µε 
τη συνεχιζόµενη καταλληλότητα του συνόλου των µέτρων, την απόδοση και χρήση 
των πόρων, τις δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης, και την ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία. Κατά την αξιολόγηση συνεκτιµάται επίσης η συµβολή των 
µέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη, και τα αποτελέσµατά στους στον µακροχρόνιο αντίκτυπο 
των προηγούµενων µέτρων. 

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2022, η Επιτροπή διενεργεί, µε τη συνδροµή ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράµµατος Ευρατόµ. Η εν 
λόγω αξιολόγηση καλύπτει το σκεπτικό, την υλοποίηση και τα επιτεύγµατα, καθώς 
και τον µακροχρόνιο αντίκτυπο και τη βιωσιµότητα των µέτρων, προκειµένου να 
τροφοδοτήσει µε στοιχεία κάθε απόφαση σχετικά µε ενδεχόµενη ανανέωση, 
τροποποίηση ή αναστολή µεταγενέστερου µέτρου. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι άµεσες και έµµεσες δράσεις του 
προγράµµατος Ευρατόµ θα αποτελέσουν αντικείµενο χωριστών αξιολογήσεων. 

3. Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αξιολογούν την πρόοδο 
που συντελείται στην πορεία επίτευξης των στόχων που τάσσονται στο άρθρο 3, 
συνεκτιµώντας τους σχετικούς δείκτες απόδοσης που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 
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4. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών µέτρων. 

5. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συµπεράσµατα των αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22  

Κατάργηση και µεταβατικές διατάξεις 

1. Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 η απόφαση 2006/970/Ευρατόµ, ο 
κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 1908/2006, η απόφαση 2006/976/Ευρατόµ, η απόφαση 
2006/977/Ευρατόµ, η απόφαση XXXX/XXXX [πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ (2012-
2013)], ο κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. XXX/XXXX [κανόνες συµµετοχής της 
Ευρατόµ (2012-2013)], η απόφαση XXXX/XXXX/Ευρατόµ [ειδικό πρόγραµµα 
(2012-2013)] και η απόφαση XXXX/XXXX/Ευρατόµ [ειδικό πρόγραµµα – άµεσες 
δράσεις (2012-2013)]. 

2. Οι δραστηριότητες που ωφελούνται από τη χρηµατική συνεισφορά της Κοινότητας 
στο πλαίσιο προγραµµάτων που θεσπίστηκαν µε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 
1 αποφάσεις και οι συναφείς οικονοµικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να διέπονται 
από τους κανόνες που εφαρµόζονται στα εν λόγω προγράµµατα έως την 
ολοκλήρωσή τους. 

3. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 µπορεί επίσης να καλύψει 
τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδροµής που είναι αναγκαίες για τη 
διασφάλιση της µετάβασης από το εν λόγω πρόγραµµα στα µέτρα που εγκρίθηκαν 
δυνάµει της απόφασης XX/XX/Ευρατόµ [πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ (2012-
2013)], της απόφασης XXXX/XXXX/Ευρατόµ [ειδικό πρόγραµµα (2012-2013)] και 
της απόφασης XXXX/XXXX/Ευρατόµ [ειδικό πρόγραµµα – άµεσες δράσεις (2012-
2013)]. 

Άρθρο 23  

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΑΤΟΜ – ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

Με την επίτευξη των στόχων που τάσσονται στο άρθρο 3, το πρόγραµµα Ευρατόµ θα 
ενισχύσει τα αποτελέσµατα όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες του προγράµµατος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020»: επιστήµη αριστείας, βιοµηχανική υπεροχή και κοινωνιακές 
προκλήσεις. Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα στηρίξει ειδικότερα τη µετάβαση σε ένα αξιόπιστο, 
αειφόρο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστηµα στο µέλλον, εν όψει της αυξανόµενης 
ανεπάρκειας πόρων, των αυξανόµενων ενεργειακών αναγκών και της κλιµατικής αλλαγής. 

Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα ενισχύσει το πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας στο πυρηνικό 
πεδίο και θα συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών µελών, αποτρέποντας έτσι 
άσκοπες επαναλήψεις, διατηρώντας «κρίσιµη µάζα» σε βασικούς τοµείς και διασφαλίζοντας 
ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται µε βέλτιστο τρόπο. 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της σύντηξης ως αξιόπιστης επιλογής για την εµπορική 
παραγωγή ενέργειας χωρίς άνθρακα θα ακολουθήσει έναν οδικό χάρτη µε ενδιάµεσους 
στόχους και απώτερο στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2050. Για την 
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα πραγµατοποιηθεί µια εκ βαθέων αναδιάρθρωση των 
έργων που αφορούν τη σύντηξη στην Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένης της διακυβέρνησης, 
της χρηµατοδότησης και της διαχείρισης) προκειµένου να διασφαλιστεί η µετατόπιση της 
έµφασης από την καθαρή έρευνα στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
µελλοντικών εγκαταστάσεων όπως ο ITER, ο DEMO και άλλες. Για το σκοπό αυτό θα 
χρειαστεί η στενή συνεργασία µεταξύ ολόκληρης της κοινότητας πυρηνικής σύντηξης της 
Ένωσης, της Επιτροπής και των εθνικών φορέων χρηµατοδότησης. 

Προκειµένου να διατηρήσει την εµπειρογνωµοσύνη που είναι αναγκαία σε επίπεδο Ένωσης 
για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το πρόγραµµα θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του 
στην εκπαίδευση µέσω της δηµιουργίας εγκαταστάσεων εκπαίδευσης πανευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος όπου θα παραδίδονται προγράµµατα ειδικού σκοπού. Αυτό θα συνεχίσει να 
προάγει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και την περαιτέρω ένταξη νέων κρατών µελών και 
συνδεδεµένων χωρών. 

2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1. Έµµεσες δράσεις 

α) Υποστήριξη της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών συστηµάτων 
(Κοινωνιακές προκλήσεις) 

Σύµφωνα µε το γενικό στόχο, υποστήριξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά µε 
την ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων αντιδραστήρων (συµπεριλαµβανοµένων των 
εγκαταστάσεων κύκλου καυσίµων) που χρησιµοποιούνται στην Ένωση ή, στον βαθµό που 
είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευρύτερης εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα πυρηνικής 
ασφάλειας στην Ένωση, των τύπων αντιδραστήρων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στο 
µέλλον, µε έµφαση αποκλειστικά σε θέµατα ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
πτυχών του κύκλου καυσίµου, όπως είναι ο διαχωρισµός και η µεταστοιχείωση. 
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β) Συµβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόµενων 
πυρηνικών αποβλήτων (Επιστήµη αριστείας· κοινωνιακές προκλήσεις) 

Κοινές ή/και συντονισµένες ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά µε τις εναποµείνασες 
σηµαντικές πτυχές της γεωλογικής διάθεσης των αναλωµένων καυσίµων και των µακρόβιων 
ραδιενεργών αποβλήτων µε επίδειξη των τεχνολογιών και της ασφάλειας, όπως κρίνεται 
σκόπιµο. Οι εν λόγω δραστηριότητες προωθούν την ανάπτυξη µιας κοινής θεώρησης των 
βασικών ζητηµάτων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων από την απόρριψη µέχρι τη 
διάθεση των αποβλήτων στην Ένωση. Ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση άλλων ροών ραδιενεργών αποβλήτων για τις οποίες δεν υπάρχουν επί του 
παρόντος βιοµηχανικά ώριµες διεργασίες. 

γ) Στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών ικανοτήτων σε 
επίπεδο Ένωσης (Επιστήµη αριστείας) 

Προώθηση κοινών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κινητικότητας µεταξύ ερευνητικών 
κέντρων και της βιοµηχανίας και µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών και συνδεδεµένων 
χωρών και υποστήριξη της διατήρησης διεπιστηµονικών ικανοτήτων σε πυρηνικά θέµατα 
προκειµένου να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα ερευνητών, µηχανικών και εργαζοµένων στον 
τοµέα των πυρηνικών που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες στην Ένωση σε 
µακροπρόθεσµο επίπεδο. 

δ) Ενίσχυση της ακτινοπροστασίας (Επιστήµη αριστείας· κοινωνιακές προκλήσεις) 

Κοινές ή/και συντονισµένες ερευνητικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σχετικά µε τους 
κινδύνους των χαµηλών δόσεων ακτινοβολίας (από βιοµηχανική, ιατρική ή περιβαλλοντική 
έκθεση) και σχετικά µε τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσον αφορά 
ατυχήµατα που σχετίζονται µε ακτινοβολία, για την παροχή µιας πανευρωπαϊκής 
επιστηµονικής και τεχνολογικής βάσης για ένα άρτιο, δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό 
σύστηµα προστασίας. 

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος µέσω 
της αξιοποίησης των υφιστάµενων και µελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης 
(Βιοµηχανική υπεροχή· κοινωνιακές προκλήσεις) 

Στήριξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης για τη διασφάλιση της ταχείας έναρξης της λειτουργίας 
υψηλής απόδοσης του ITER συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης σχετικών εγκαταστάσεων 
(µεταξύ των οποίων και ο JET, Joint European Torus), της ανάπτυξης ενοποιηµένων 
µοντέλων µε χρήση υπολογιστών υψηλής απόδοσης καθώς και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για την προετοιµασία της επόµενης γενιάς ερευνητών και µηχανικών. 

στ) Τοποθέτηση των θεµελίων για µελλοντικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από 
πυρηνική σύντηξη µε την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και µελετών αρχικής 
σύλληψης (Βιοµηχανική υπεροχή· κοινωνιακές προκλήσεις) 

Στήριξη κοινών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 
Ανάπτυξης Σύντηξης για την ανάπτυξη και έγκριση υλικών για ένα σταθµό παραγωγής 
ηλεκτρισµού για σκοπούς επίδειξης, οι οποίες απαιτούν, µεταξύ άλλων, προπαρασκευαστικό 
έργο για µια κατάλληλη εγκατάσταση δοκιµής υλικών και διαπραγµατεύσεις για τη 
συµµετοχή της Ένωσης σε ένα κατάλληλο διεθνές πλαίσιο για την εν λόγω εγκατάσταση. 
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Στήριξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας Ανάπτυξης Σύντηξης, οι οποίες θα εξετάσουν ζητήµατα που αφορούν τη 
λειτουργία του αντιδραστήρα και θα αναπτύξουν και θα επιδείξουν όλες τις τεχνολογίες για 
ένα σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού µέσω σύντηξης για σκοπούς επίδειξης. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες περιλαµβάνουν την προετοιµασία ολοκληρωµένων σχεδίων κατασκευής του 
σταθµού παραγωγής ηλεκτρισµού για σκοπούς επίδειξης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι stellarator ως τεχνολογία σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. 

ζ) Προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας 
(Βιοµηχανική υπεροχή) 

Υλοποίηση ή υποστήριξη της διαχείρισης των γνώσεων και της µεταφοράς τεχνολογίας από 
την έρευνα που συγχρηµατοδοτείται από αυτό το πρόγραµµα στη βιοµηχανία που 
εκµεταλλεύεται όλες τις καινοτόµες πτυχές της έρευνας. 

Προώθηση της καινοτοµίας µέσω, µεταξύ άλλων, ανοικτής πρόσβασης σε επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις, µιας βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση και τη διάδοση γνώσεων καθώς και 
της προώθησης θεµάτων τεχνολογίας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Στον µακροπρόθεσµο ορίζοντα, το πρόγραµµα Ευρατόµ θα υποστηρίξει την προετοιµασία 
και ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού βιοµηχανικού κλάδου πυρηνικής σύντηξης, και 
συγκεκριµένα µέσω της εφαρµογής ενός τεχνολογικού οδικού χάρτη για ένα σταθµό 
παραγωγής ηλεκτρισµού µε ενεργό βιοµηχανική συµµετοχή στα έργα σχεδιασµού και 
ανάπτυξης. 

η) ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας και χρήσης ερευνητικών υποδοµών 
πανευρωπαϊκής εµβέλειας (Επιστήµη αριστείας) 

∆ραστηριότητες για την υποστήριξη της κατασκευής, ανακαίνισης, χρήσης και συνεχούς 
διαθεσιµότητας σηµαντικών ερευνητικών υποδοµών στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Ευρατόµ, καθώς και της κατάλληλη πρόσβασης σε αυτές και της συνεργασία µεταξύ τους. 

θ) Ευρωπαϊκή Συµφωνία Ανάπτυξης Σύντηξης 

Μια επιχορήγηση (δράση συγχρηµατοδότησης προγράµµατος) διατίθεται στη νοµική 
οντότητα που ιδρύεται ή διορίζεται από µέλη της Ευρωπαϊκή Συµφωνίας Ανάπτυξης 
Σύντηξης για την υλοποίηση και το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους. Η εν λόγω 
επιχορήγηση µπορεί να περιλαµβάνει πόρους σε είδος από την Κοινότητα, όπως είναι η 
επιστηµονική και τεχνική εκµετάλλευση JET σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Συνθήκης 
Ευρατόµ, ή η απόσπαση προσωπικού της Επιτροπής. 

2.2. Άµεσες δράσεις του ΚΚΕρ 

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του ΚΚΕρ στοχεύουν στην υποστήριξη της υλοποίησης των 
οδηγιών 2009/71/Ευρατόµ27 και 2011/70/Ευρατόµ28 του Συµβουλίου, καθώς και των 
συµπερασµάτων του Συµβουλίου που δίνουν προτεραιότητα στα υψηλότερα πρότυπα 
πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας στην Ένωση και διεθνώς. Συγκεκριµένα, το ΚΚΕρ 
κινητοποιεί τις ικανότητες και την εµπειρογνωµοσύνη που είναι αναγκαίες προκειµένου να 

                                                 
27 ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ.18. 
28 ΕΕ L 199 της 19.7.2011, σ.1. 
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συνεισφέρει στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και άλλων εφαρµογών 
εκτός της σχάσης, για να παράσχει µια επιστηµονική βάση για τη σχετική νοµοθεσία της 
Ένωσης και, εάν κρίνεται αναγκαίο, για να αντιδράσει σε πυρηνικά συµβάντα και ατυχήµατα 
εντός των ορίων της αποστολής του και των αρµοδιοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό , το 
ΚΚΕρ θα διενεργεί εργασίες έρευνας και αξιολογήσεις, θα παρέχει αναφορές και πρότυπα και 
θα προσφέρει ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση. Θα επιδιωχθούν, κατά περίπτωση, 
συνέργειες µε το Τεχνολογικό Βάθρο Βιώσιµης Πυρηνικής Ενέργειας (SNETP) και άλλες 
εγκάρσιες πρωτοβουλίες. 

α) Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαµβάνονται: ασφάλεια 
καυσίµων και αντιδραστήρων, διαχείριση αποβλήτων και παροπλισµός, και 
ετοιµότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Το ΚΚΕρ συµβάλλει στην ανάπτυξη εργαλείων και µεθόδων για την επίτευξη υψηλών 
προτύπων στην ασφάλεια των αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας που αφορούν την Ευρώπη 
και στην ασφάλεια του κύκλου των καυσίµων τους. Τα εν λόγω εργαλεία και οι µέθοδοι 
περιλαµβάνουν: 

1) ανάπτυξη µοντέλων για τις αναλύσεις σοβαρών ατυχηµάτων και µεθοδολογίες για 
την αξιολόγηση των ασφαλών λειτουργικών περιθωρίων πυρηνικών εγκαταστάσεων· 
υποστήριξη της καθιέρωσης µιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
αξιολόγηση προηγµένων κύκλων καυσίµου και σχεδίων· έρευνα και διάδοση των 
διδαγµάτων που αποκοµίστηκαν από την εµπειρία επιχειρησιακής λειτουργίας. Το 
Κκερ θα ενισχύσει περαιτέρω το «Ευρωπαϊκό κέντρο µετάδοσης της επιχειρησιακής 
εµπειρίας από πυρηνικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής» για να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις πυρηνικής προστασίας που προέκυψαν µετά τη Fukushima. 

2) ελαχιστοποίηση των επιστηµονικών αβεβαιοτήτων στην πρόβλεψη της 
µακροπρόθεσµης συµπεριφοράς των ραδιενεργών αποβλήτων και της διασποράς 
ραδιονουκλεϊδίων στο περιβάλλον· και βασικές πτυχές της έρευνας σχετικά µε την 
παύση λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

3) ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να αντιδρά σε πυρηνικά ατυχήµατα και 
συµβάντα µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης συστηµάτων και υποδειγµάτων 
προειδοποίησης για τη διασπορά ακτινοβολίας στον αέρα και µέσω της 
κινητοποίησης πόρων και εµπειρογνωµοσύνης για την ανάλυση και την ανάπτυξη 
υποδειγµάτων πυρηνικών ατυχηµάτων και την παροχή σχετικής τεχνικής 
υποστήριξης. 

β) Βελτίωση της πυρηνικής προστασίας από έκνοµες ενέργειες, στην οποία 
περιλαµβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, µη διάδοση όπλων, καταπολέµηση 
της παράνοµης εµπορίας και εγκληµατολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά 

Η µεγαλύτερη δυνατή προσοχή θα αποδοθεί στον τοµέα της µη διάδοσης. Το ΚΚΕρ: 

1) θα αναπτύξει ενισχυµένες µεθοδολογίες και µεθόδους εντοπισµού/επαλήθευσης και 
τεχνολογίες για την υποστήριξη των διασφαλίσεων της Κοινότητας και την ενίσχυση 
των διεθνών διασφαλίσεων.  
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2) θα αναπτύξει και εφαρµόσει ενισχυµένες µεθόδους και τεχνολογία για την πρόληψη, 
την ανίχνευση και την ανταπόκριση σε πυρηνικά συµβάντα και συµβάντα που 
σχετίζονται µε ραδιενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της πιστοποίησης της 
τεχνολογίας ανίχνευσης και της ανάπτυξης µεθόδων και τεχνικών για την 
εγκληµατολογική έρευνα περί τα πυρηνικά για την καταπολέµηση της παράνοµης 
εµπορίας, µέσω της συνέργειας µε το παγκόσµιο πλαίσιο ΧΒΑΠ (χηµικών, 
βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών µέσων). 

3) θα στηρίξει την εφαρµογή της συνθήκης περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων 
και των σχετικών στρατηγικών της Ένωσης µέσω αναλύσεων, µελετών και 
παρακολούθησης της τεχνικής εξέλιξης των συστηµάτων ελέγχου των εξαγωγών µε 
στόχο την υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ένωσης. 

γ) Αύξηση της αριστείας της επιστηµονικής βάσης για την τυποποίηση στον 
πυρηνικό τοµέα 

Το ΚΚΕρ θα αναπτύξει περαιτέρω την επιστηµονική βάση για την πυρηνική προστασία και 
ασφάλεια. Θα δοθεί έµφαση στην έρευνα σχετικά µε τις θεµελιώδεις ιδιότητες και τη 
συµπεριφορά των ακτινιδίων, των δοµικών και των πυρηνικών υλικών. Για την υποστήριξη 
της τυποποίησης στο πλαίσιο της Ένωσης, το ΚΚΕρ θα παράσχει πυρηνικά πρότυπα, 
δεδοµένα και µετρήσεις αναφοράς τελευταίας τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης και υλοποίησης σχετικών βάσεων δεδοµένων και εργαλείων αξιολόγησης. Το 
ΚΚΕρ θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη ιατρικών εφαρµογών, ήτοι νέων θεραπειών 
του καρκίνου βάσει της ακτινοβολίας άλφα. 

δ) Ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

Το ΚΚΕρ συµβαδίζει µε τις νέες εξελίξεις στην έρευνα και τον εξοπλισµό, καθώς και στους 
κανονισµούς σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί 
ένα κυλιόµενο επενδυτικό σχέδιο για τις επιστηµονικές υποδοµές. 

Προκειµένου να παραµείνει η Ένωση στην πρώτη γραµµή σε θέµατα ασφάλειας και 
προστασίας, το ΚΚΕρ αναπτύσσει εργαλεία διαχείρισης γνώσεων, θα παρακολουθεί τις 
τάσεις της Ένωσης σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού µέσω του Παρατηρητηρίου 
ανθρώπινων πόρων στον πυρηνικό τοµέα που διαθέτει και θα προσφέρει ειδικά προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα καλύπτουν και πτυχές σχετικές µε την παύση 
λειτουργίας. 

ε) Υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία από έκνοµες ενέργειες, καθώς και της συναφούς εξελισσόµενης 
νοµοθεσίας της Ένωσης 

Το ΚΚΕρ θα ενισχύσει την ικανότητά του για την παροχή των ανεξάρτητων επιστηµονικών 
και τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη της µεταβαλλόµενης νοµοθεσίας 
της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική προστασία και ασφάλεια. 

Ως το εκτελεστικό όργανο της Ευρατόµ για το ∆ιεθνές Φόρουµ Γενεά IV (GIF), το ΚΚΕρ 
εξακολουθεί να συντονίζει τη συνεισφορά της Κοινότητας στο GIF. Το ΚΚΕρ επιδιώκει και 
θα αναπτύσσει περαιτέρω διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες µε σηµαντικές χώρες εταίρους 
και διεθνείς οργανισµούς (∆ΟΑΕ, ΟΟΣΑ/ΟΠΕ) για την προώθηση των πολιτικών της 
Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική προστασία και ασφάλεια. 
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3. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΑΤΟΜ 

Προκειµένου να επιτύχει τους γενικούς στόχους του, το πρόγραµµα Ευρατόµ υποστηρίζει 
συµπληρωµατικές δραστηριότητες (άµεσες και έµµεσες, συντονισµού και ενίσχυσης του 
κοινού προγραµµατισµού) που διασφαλίζουν τη συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών 
για την επίλυση κοινών προκλήσεων (όπως για παράδειγµα υλικά, τεχνολογία ψυκτικών 
µέσων, πυρηνικά δεδοµένα αναφοράς, ανάπτυξη µοντέλων και προσοµοίωση, τηλεχειρισµός, 
διαχείριση αποβλήτων, ακτινοπροστασία). 

4. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος Ευρατόµ, θα διασφαλιστούν οι 
κατάλληλοι σύνδεσµοι και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγµα οι κοινές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, µέσω του ειδικού προγράµµατος του προγράµµατος 
πλαισίου «Ορίζοντας 2020». 

Το πρόγραµµα Ευρατόµ µπορεί να συµβάλει στη δανειακή διευκόλυνση και την κεφαλαιακή 
διευκόλυνση που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράµµατος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» 
και το οποίο θα διευρυνθεί για να καλύψει τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4. 

5. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι έµµεσες δράσεις του προγράµµατος Ευρατόµ 
αλληλοενισχύουν τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών µελών και του ιδιωτικού τοµέα, οι 
προτεραιότητες των προγραµµάτων εργασίας θα προσδιοριστούν βάσει στοιχείων που θα 
παράσχουν οι εθνικές δηµόσιες αρχές και οι ενδιαφερόµενοι του τοµέα των πυρηνικών 
ερευνών στο πλαίσιο φορέων ή πλαισίων όπως είναι οι τεχνολογικές πλατφόρµες και τα 
τεχνικά φόρα για τα πυρηνικά συστήµατα και την πυρηνική ασφάλεια (SNETP), για τη 
διαχείριση των τελικών αποβλήτων (IGDTP) και για την ακτινοπροστασία / τον κίνδυνο των 
χαµηλών δόσεων (MELODI), την Ευρωπαϊκή Συµφωνία Ανάπτυξης Σύντηξης ή 
οποιονδήποτε σχετικό οργανισµό ή φόρουµ των εµπλεκόµενων στην πυρηνική ενέργεια. 

Οι προτεραιότητες των άµεσων δράσεων προσδιορίζονται µέσω διαβουλεύσεων µε τις 
Γενικές ∆ιευθύνσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και µε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΚΚΕρ. 

6. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Η διεθνής συνεργασία σε θέµατα πυρηνικής έρευνας και καινοτοµίας, βάσει κοινών στόχων 
και αµοιβαίας εµπιστοσύνης θα συνεχιστεί, µε στόχο την παροχή σαφών και σηµαντικών 
ωφελειών για την Ένωση. Για να συνεισφέρει στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 4, η Κοινότητα επιδιώκει την ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνικής 
εµπειρογνωµοσύνης της Ένωσης µέσω διεθνών συµφωνιών συνεργασίας και την προώθηση 
της πρόσβασης της πυρηνικής βιοµηχανίας της Ένωσης στις νέες αναδυόµενες αγορές.  

Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας προάγονται µέσω πολυµερών πλαισίων (όπως οι 
∆ΟΑΕ, ΟΟΣΑ, ITER, GIF), και µέσω των υφιστάµενων ή νέων διµερών συνεργασιών µε 
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χώρες που διαθέτουν ισχυρό τοµέα Ε&Α και βιοµηχανικές βάσεις, καθώς και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις υπό λειτουργία, σχεδιασµό ή κατασκευή. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ  

Στο παρόν παράρτηµα παρουσιάζεται ένας περιορισµένος αριθµός δεικτών επιδόσεων για 
κάθε ειδικό στόχο του προγράµµατος Ευρατόµ, µε σκοπό την αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
και επιπτώσεων. 

1. ∆είκτες για έµµεσες δράσεις 

α) Υποστήριξη της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστηµάτων 

– Ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων έργων (κοινές ερευνητικές εργασίες ή/και 
συντονισµένες δράσεις) που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε εµφανή βελτίωση 
των πρακτικών πυρηνικής προστασίας στην Ευρώπη. 

β) Συµβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόµενων 
πυρηνικών αποβλήτων 

– Αριθµός χώρων εναπόθεσης αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων ή/και 
αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας σε γεωλογικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι 
προγραµµατίζονται στην Ευρώπη και για τους οποίους η Επιτροπή υποστήριξε 
την κατάρτιση φακέλου ασφαλείας και την ενδεχόµενη προπαρασκευαστική 
φάση. 

γ) Στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών ικανοτήτων σε 
επίπεδο Ένωσης 

– Κατάρτιση µέσω της έρευνας – αριθµός διδακτορικών φοιτητών και 
ερευνητών µεταδιδακτορικού επιπέδου που λαµβάνουν στήριξη µέσω των 
έργων της Ευρατόµ σχετικά µε τη σχάση 

– Αριθµός υποτρόφων και εκπαιδευόµενων στο πρόγραµµα σύντηξης της 
Ευρατόµ. 

δ) Ενίσχυση της ακτινοπροστασίας 

– Ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων έργων που είναι πιθανόν να έχουν εµφανείς 
επιπτώσεις στην κανονιστική πρακτική όσον αφορά την ακτινοπροστασία. 

ε) Πρόοδος προς την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος µέσω 
της αξιοποίησης των υφιστάµενων και µελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης 

– Αριθµός δηµοσιεύσεων σε περιοδικά µεγάλης εµβέλειας.  

στ) Τοποθέτηση των θεµελίων για µελλοντικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής 
από πυρηνική σύντηξη µε την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και µελετών 
αρχικής σύλληψης 

– Ποσοστό των θεσπισθέντων οροσήµων του οδικού χάρτη της Ευρατόµ σχετικά 
µε τη σύντηξη για την περίοδο 2014-2018, τα οποία έχουν επιτευχθεί από το 
πρόγραµµα Ευρατόµ. 
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ζ) Προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας 

– Αριθµός τεχνοβλαστών (spin-off) από την έρευνα µε αντικείµενο τη σύντηξη 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρατόµ 

– Αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται από εργαστήρια 
σύντηξης 

η) ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας και χρήσης ερευνητικών υποδοµών 
πανευρωπαϊκής εµβέλειας 

– Αριθµός ερευνητικών υποδοµών που λαµβάνουν στήριξη σε επίπεδο 
Κοινότητας και αριθµός ερευνητών που χρησιµοποιούν ερευνητικές υποδοµές 
µέσω στήριξης της κινητικότητας και της πρόσβασης. 

2. ∆είκτες για άµεσες δράσεις 

α) ∆είκτης αντίκτυπου για την υποστήριξη πολιτικών από το ΚΚΕρ 

– Αριθµός εκδηλώσεων απτού ειδικού αντίκτυπου σε πολιτικές της Ένωσης που 
προκύπτουν από τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη πολιτικών παρεχόµενη 
από το ΚΚΕρ. 

β) ∆είκτης επιστηµονικής παραγωγικότητας του ΚΚΕρ 

– Αριθµός δηµοσιεύσεων µε αξιολόγηση από οµότιµους 

Οι δείκτες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) µπορούν να µετρηθούν σύµφωνα µε τους 
κατωτέρω στόχους άµεσων δράσεων της Κοινότητας:  

• Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαµβάνονται: 
ασφάλεια καυσίµων και αντιδραστήρων, διαχείριση αποβλήτων και 
παροπλισµός, και ετοιµότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 

• Βελτίωση της πυρηνικής προστασίας από έκνοµες ενέργειες, στην οποία 
περιλαµβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, µη διάδοση όπλων, 
καταπολέµηση της παράνοµης εµπορίας και εγκληµατολογικές έρευνες 
περί τα πυρηνικά· 

• Αύξηση της αριστείας της επιστηµονικής βάσης για την τυποποίηση 
στον πυρηνικό τοµέα· 

• Ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· 

• Υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική 
ασφάλεια και προστασία από έκνοµες ενέργειες, καθώς και της 
συναφούς εξελισσόµενης νοµοθεσίας της Ένωσης. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(-οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος  

 1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης  

2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

 3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση 

3.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στα έσοδα  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (2014-2018) µε το οποίο συµπληρώνεται το 
«Ορίζοντας 2020 - Πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία» 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆29 

- 08 Έρευνα και καινοτοµία 

- 10 Κοινό Κέντρο Ερευνών 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση30  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα ενισχύσει το πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας στο πυρηνικό 
πεδίο και θα συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των κρατών µελών αποτρέποντας την 
άσκοπη επανάληψη, διατηρώντας «κρίσιµη µάζα» σε βασικούς τοµείς και διασφαλίζοντας 
ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται µε βέλτιστο τρόπο. Οι τεχνικοί στόχοι του 
προγράµµατος Ευρατόµ είναι η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας από 
έκνοµες ενέργειες και της ακτινοπροστασίας, και η συµβολή στη µακροπρόθεσµη 
διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα από το ενεργειακό σύστηµα κατά τρόπο ασφαλή, 
αποδοτικό και διασφαλισµένο έναντι έκνοµων ενεργειών. Οι ανωτέρω στόχοι συνδέονται 
µε αυτούς των στρατηγικών Ευρώπη 2020 και Ενέργεια 2020. Το πρόγραµµα θα συµβάλει 
στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» στηρίζοντας συναφή µε την 
ασκούµενη πολιτική, προ-εµπορική και εγκάρσια έρευνα στον τοµέα των πυρηνικών, και 
διευκολύνοντας τη διαδικασία µεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας µεταξύ των 
ακαδηµαϊκών κύκλων, της βιοµηχανίας και των δηµόσιων αρχών. ∆ίνοντας έµφαση στην 
εκπαίδευση σε όλες τις δραστηριότητές του, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα στην 
τρέχουσα πυρηνική βιοµηχανία και δηµιουργώντας ένα νέο τοµέα βιοµηχανίας υψηλής 

                                                 
29 ∆Β∆: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. – ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
30 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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τεχνολογίας συγκεκριµένα για την ενέργεια από πυρηνική σύντηξη, το πρόγραµµα 
Ευρατόµ θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ένα 
ευρύ πεδίο ακαδηµαϊκών κλάδων. Για τη στρατηγική Ενέργεια 2020, το πρόγραµµα 
Ευρατόµ θα αντιµετωπίσει ζητήµατα πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας και θα 
διατηρήσει τη µακροπρόθεσµη τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.  

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ για τις έµµεσες 
δράσεις 

Ειδικός στόχος αριθ. 1 - Υποστήριξη της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών 
συστηµάτων 

Ειδικός στόχος αριθ. 2 - Συµβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς 
παραγόµενων πυρηνικών αποβλήτων 

Ειδικός στόχος αριθ. 3 – Στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών 
ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης 

Ειδικός στόχος αριθ. 4 – Ενίσχυση της ακτινοπροστασίας 

Ειδικός στόχος αριθ. 5 – Πρόοδος προς την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής 
ισχύος µέσω της αξιοποίησης των υφιστάµενων και µελλοντικών εγκαταστάσεων 
σύντηξης 

Ειδικός στόχος αριθ. 6 - Τοποθέτηση των θεµελίων για µελλοντικούς σταθµούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη µε την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και 
µελετών αρχικής σύλληψης 

Ειδικός στόχος αριθ. 7 - Προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της 
βιοµηχανίας 

Ειδικός στόχος αριθ. 8 – ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας και χρήσης ερευνητικών 
υποδοµών πανευρωπαϊκής εµβέλειας 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆: 08 Έρευνα και καινοτοµία. 

1.4.3. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) για τις άµεσες δράσεις του 
ΚΚΕρ  

Ειδικός στόχος αριθ. 1 – Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία 
περιλαµβάνονται: ασφάλεια καυσίµων και αντιδραστήρων, διαχείριση αποβλήτων και 
παροπλισµός, και ετοιµότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Ειδικός στόχος αριθ. 2 – Βελτίωση της πυρηνικής προστασίας από έκνοµες ενέργειες, 
στην οποία περιλαµβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, µη διάδοση όπλων, καταπολέµηση 
της παράνοµης εµπορίας και εγκληµατολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά 

Ειδικός στόχος αριθ. 3 – Αύξηση της αριστείας της επιστηµονικής βάσης για την 
τυποποίηση στον πυρηνικό τοµέα 

Ειδικός στόχος αριθ. 4 – Ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης 

Ειδικός στόχος αριθ. 5 – Υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική 
ασφάλεια και προστασία από έκνοµες ενέργειες, καθώς και της συναφούς εξελισσόµενης 
νοµοθεσίας της Ένωσης 

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆: 10 Κοινό Κέντρο Ερευνών.  
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1.4.4. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και αντίκτυπος 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχοθετηµένους(-ες) δικαιούχους/οµάδες. 

1) Επιπτώσεις από το πρόγραµµα Ευρατόµ αναµένονται στην προστιθέµενη αξία της 
Κοινότητας όσον αφορά τη βελτίωση της ασφαλούς εκµετάλλευσης των υπαρχόντων και 
µελλοντικών πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρισµού, στη λήψη περαιτέρω 
σηµαντικών µέτρων για την ασφαλή υλοποίηση της γεωλογικής διάθεσης των µακρόβιων 
πυρηνικών αποβλήτων υψηλού επιπέδου και στη διασφάλιση αυστηρότερης νοµοθεσίας 
ελέγχου των βιοµηχανικών και ιατρικών πρακτικών που σχετίζονται µε τη χρήση 
ιονίζουσας ακτινοβολίας.  

2) Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα οδηγήσει στην ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας µέσω 
ερευνών σχετικά µε τις πυρηνικές διασφαλίσεις και υλοποίηση τεχνολογιών επαλήθευσης 
και ανίχνευσης, όσον αφορά τόσο τα πυρηνικά υλικά όσο και τον κύκλο του πυρηνικού 
καυσίµου. 

3) Το πρόγραµµα Ευρατόµ θα συµβάλει στην ανάπτυξη πυρηνικών δεξιοτήτων και 
εµπειρογνωµοσύνης στην Ένωση µέσω ερευνητικών δράσεων, δράσεων κατάρτισης και 
κινητικότητας και µέσω καλύτερης πρόσβασης και χρήσης ερευνητικών εγκαταστάσεων.  

4) Στηρίζοντας την έρευνα στον τοµέα της σύντηξης, το πρόγραµµα Ευρατόµ θα 
διασφαλίσει την ταχεία έναρξη λειτουργίας του ITER, θα αναπτύξει και θα πιστοποιήσει 
υλικά για χρήση σε σταθµό ηλεκτροπαραγωγής για σκοπούς επίδειξης και θα αναπτύξει 
και θα επιδείξει τις σχετικές τεχνολογίες για ένα σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού µέσω 
σύντηξης για σκοπούς επίδειξης. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος περιλαµβάνουν 
την προετοιµασία ολοκληρωµένων σχεδίων κατασκευής του σταθµού παραγωγής 
ηλεκτρισµού για σκοπούς επίδειξης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν 
οι stellarator ως τεχνολογία σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. 

1.4.5. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Η ακόλουθη ενότητα προσδιορίζει ορισµένους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων ως προς τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος 
Ευρατόµ.  

∆είκτες για έµµεσες δράσεις 

1) Υποστήριξη της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας πυρηνικών συστηµάτων 

∆είκτης: Ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων έργων (κοινές ερευνητικές εργασίες ή/και 
συντονισµένες δράσεις) που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε εµφανή βελτίωση των 
πρακτικών πυρηνικής προστασίας στην Ευρώπη. 

Τρέχων: 90% (2011)· Στόχος: 100% (2018) 

2) Συµβολή στην ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόµενων 
πυρηνικών αποβλήτων 
∆είκτης: Αριθµός χώρων εναπόθεσης αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων ή/και αποβλήτων 
υψηλής ραδιενέργειας σε γεωλογικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι προγραµµατίζονται στην 
Ευρώπη και για τους οποίους η Επιτροπή υποστήριξε την κατάρτιση φακέλου ασφαλείας 
και την ενδεχόµενη προπαρασκευαστική φάση.  
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Τρέχων: 0 (2011)· Στόχος: 3 (2018), 

3) Στήριξη στην ανάπτυξη και δυνατότητα διατήρησης πυρηνικών ικανοτήτων σε 
επίπεδο Ένωσης 
∆είκτης: Κατάρτιση µέσω της έρευνας – αριθµός διδακτορικών φοιτητών και ερευνητών 
µεταδιδακτορικού επιπέδου που λαµβάνουν στήριξη µέσω των έργων της Ευρατόµ 
σχετικά µε τη σχάση. 

Τρέχων: περίπου 200 (σύνολο για 2007-2011)· Στόχος: 300 (σύνολο για 2014-2018)  

∆είκτης: Αριθµός υποτρόφων και εκπαιδευόµενων στο πρόγραµµα σύντηξης της Ευρατόµ. 

Τρέχων: κατά µέσον όρο 27 κατ’έτος (2011)· Στόχος: 40 κατ’έτος (2018) 

4) Ενίσχυση της ακτινοπροστασίας 
∆είκτης: Ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων έργων που είναι πιθανόν να έχουν εµφανείς 
επιπτώσεις στην κανονιστική πρακτική όσον αφορά την ακτινοπροστασία. 

Τρέχων: 90% (2011)· Στόχος: 100% (2018)  

5) Πρόοδος προς την κατάδειξη του εφικτού της σύντηξης ως πηγής ισχύος µέσω της 
αξιοποίησης των υφιστάµενων και µελλοντικών εγκαταστάσεων σύντηξης 

∆είκτης: Αριθµός δηµοσιεύσεων σε περιοδικά µεγάλης εµβέλειας. 

Τρέχων: περίπου 800 (2010)· Στόχος: ∆ιατήρηση των τρεχόντων επιπέδων (2018).  

Περιγραφή του δείκτη: Πηγή δεδοµένων – βάση δεδοµένων Scopus. Παρακαλούµε να 
σηµειωθεί ότι µε τη µετατόπιση της έµφασης του προγράµµατος σύντηξης της Ευρατόµ από 
την έρευνα στην ανάπτυξη τεχνολογίας, ο εν λόγω δείκτης ενδέχεται να είναι χαµηλότερος 
στο µέλλον. Ο δείκτης αφορά άρθρα των οποίων τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς 
προέρχεται από το ευρωπαϊκό εργαστήριο σύντηξης που συµµετέχει στο πρόγραµµα 
Ευρατόµ. Υπολογίζεται βάσει 5 διεθνών περιοδικών µε αξιολόγηση από οµότιµους: Nuclear 
Fusion, Plasma Physics and Controlled Fusion, Fusion Engineering and Design, Fusion 
Science and Technology, Journal of Fusion Energy. 

6) Τοποθέτηση των θεµελίων για µελλοντικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής από 
πυρηνική σύντηξη µε την ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και µελετών αρχικής 
σύλληψης 
∆είκτης: Ποσοστό των θεσπισθέντων οροσήµων του οδικού χάρτη της Ευρατόµ σχετικά 
µε τη σύντηξη για την περίοδο 2014-2018, τα οποία έχουν επιτευχθεί από το πρόγραµµα 
Ευρατόµ. 

Τρέχων: νέος δείκτης, 0%  

Στόχος: 90%, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης σχετικά µε τις δραστηριότητες µελέτης 
αρχικής σύλληψης σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη (2018) 

Περιγραφή του δείκτη: νέος δείκτης που θα βασίζεται στον οδικό χάρτη του προγράµµατος 
σύντηξης που θα αναπτυχθεί πριν από το 2014.  

7) Προώθηση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας 

∆είκτης: Αριθµός τεχνοβλαστών (spin-off) από την έρευνα µε αντικείµενο τη σύντηξη στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ευρατόµ 

Τρέχων: 33% των συµβάσεων οδήγησαν σε τεχνοβλαστούς (2011)· Στόχος: 50% (2018) 
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Περιγραφή του δείκτη: νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναπτύσσονται από εταιρίες που 
συµµετέχουν στην έρευνα στον τοµέα της σύντηξης.  

∆είκτης: Αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται από εργαστήρια 
σύντηξης 

Τρέχων: 2-3 νέα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατ’ έτος (2011)· Στόχος: κατά µέσον όρο 4-5 
νέα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατ’ έτος (2018) 

8) ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας και χρήσης ερευνητικών υποδοµών 
πανευρωπαϊκής εµβέλειας 
∆είκτης: Αριθµός ερευνητικών υποδοµών που λαµβάνουν στήριξη σε επίπεδο Κοινότητας 
και αριθµός ερευνητών που χρησιµοποιούν ερευνητικές υποδοµές µέσω στήριξης της 
κινητικότητας και της πρόσβασης. 

Τρέχων: περίπου 800 (2008)· Στόχος: 1200 (2018) 

Περιγραφή του δείκτη: ο µηχανισµός κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράµµατος σύντηξης 
υποστηρίζει βραχυπρόθεσµες επισκέψεις ευρωπαίων επιστηµόνων στις εγκαταστάσεις 
σύντηξης, όπως είναι ο JET.. 

∆είκτες για άµεσες δράσεις 

1) ∆είκτης αντίκτυπου για την υποστήριξη πολιτικών από το ΚΚΕρ 
Αριθµός εκδηλώσεων απτού ειδικού αντίκτυπου σε πολιτικές της Ένωσης που προκύπτουν 
από τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη πολιτικών παρεχόµενη από το ΚΚΕρ. 

Τρέχων: 39 (2010)· Στόχος: 45 (2018) 

2) ∆είκτης επιστηµονικής παραγωγικότητας του ΚΚΕρ 
Αριθµός δηµοσιεύσεων µε αξιολόγηση από οµότιµους 

Τρέχων: 190 (2010), Στόχος: 210 (2018) 

Οι δείκτες που αναφέρονται στα ανωτέρω σηµεία 1) και 2) µπορούν να µετρηθούν 
σύµφωνα µε τους κατωτέρω στόχους άµεσων δράσεων της Κοινότητας:  

- Βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαµβάνονται: ασφάλεια καυσίµων 
και αντιδραστήρων, διαχείριση αποβλήτων και παροπλισµός, και ετοιµότητα σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 

- Βελτίωση της πυρηνικής προστασίας από έκνοµες ενέργειες, στην οποία 
περιλαµβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, µη διάδοση όπλων, καταπολέµηση της 
παράνοµης εµπορίας και εγκληµατολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά· 

- Αύξηση της αριστείας της επιστηµονικής βάσης για την τυποποίηση στον πυρηνικό 
τοµέα· 

- Ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

- Υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και 
προστασία από έκνοµες ενέργειες, καθώς και της συναφούς εξελισσόµενης νοµοθεσίας της 
Ένωσης. 
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1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Ο σεισµός του Μαρτίου 2011 στην Ιαπωνία και τα επακόλουθα γεγονότα στον πυρηνικό 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Fukushima Daiichi αποτελούν µια θλιβερή 
υπενθύµιση του ότι η πυρηνική σχάση, παρότι είναι µια αξιόπιστη πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας βασικού φορτίου µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, απαιτεί συνεχείς προσπάθειες 
στον τοµέα της ασφάλειας και της ετοιµότητας για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών. Οι βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η τρέχουσα πυρηνική τεχνολογία 
για να µπορέσει να συνεισφέρει περαιτέρω στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια 
εφοδιασµού και την αφαίρεση του άνθρακα από τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συστήµατα 
είναι η διασφάλιση συνεχών υψηλών επιπέδων ασφάλειας, η ανάπτυξη λύσεων για τη 
διαχείριση των τελικών αποβλήτων και η διατήρηση των πυρηνικών δεξιοτήτων. Εξίσου 
σηµαντική είναι και η ανάγκη διασφάλισης ενός άρτιου συστήµατος ακτινοπροστασίας σε 
επίπεδο Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα οφέλη των χρήσεων της ακτινοβολίας στην 
ιατρική και τη βιοµηχανία. ∆εδοµένης της αυξανόµενης ανησυχίας σχετικά µε τον κίνδυνο 
της µη διάδοσης και την απειλή της πυρηνικής τροµοκρατίας είναι επίσης αναγκαία η 
ανάπτυξη κατάλληλων διασφαλίσεων για τη διατήρηση της πυρηνικής ασφάλειας στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της Ένωσης 

Υπάρχουν σαφείς λόγοι που δικαιολογούν την παρέµβαση της Κοινότητας για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της πυρηνικής ασφάλειας και της µείωσης των πυρηνικών 
δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Επίσης, οι αγορές δεν θα αναλάβουν το µακροπρόθεσµο 
πρόγραµµα Ε&Α υψηλού κινδύνου στον τοµέα της ενέργειας σύντηξης. Υπάρχουν 
αναµφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εάν τα κράτη µέλη ενεργήσουν 
µεµονωµένα δεν θα µπορέσουν να προβούν στην απαιτούµενη δηµόσια παρέµβαση. Οι 
επενδύσεις τους στην έρευνα και την καινοτοµία είναι σχετικά χαµηλές και πλήττονται 
από κατακερµατισµό. Είναι απίθανο τα κράτη µέλη να καταφέρουν µεµονωµένα να 
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της έλλειψης διεθνικής συνεργασίας. Η Ευρατόµ 
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να παράσχει προστιθέµενη αξία µέσω της 
εκµετάλλευσης των συνεργειών µεταξύ των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών µελών 
και του ιδιωτικού τοµέα, και µεταξύ επιστηµονικών κλάδων και τεχνολογικών τοµέων. Η 
παρέµβαση της Κοινότητας µπορεί να ενισχύσει το πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας στον 
κλάδο των πυρηνικών τεχνολογιών και να συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες των 
κρατών µελών αποτρέποντας τον διπλασιασµό, διατηρώντας «κρίσιµη µάζα» σε βασικούς 
τοµείς και διασφαλίζοντας ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται µε βέλτιστο 
τρόπο. Το πρόγραµµα Ευρατόµ αναλαµβάνει επίσης το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα Ε&Α 
υψηλού κινδύνου σχετικά µε την ενέργεια από πυρηνική σύντηξη, επιµερίζοντας τον 
κίνδυνο και δηµιουργώντας ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής και οικονοµίες κλίµακας που δεν 
θα µπορούσαν να επιτευχθούν διαφορετικά. Οι άµεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών («ΚΚΕρ») παρέχουν προστιθέµενη αξία λόγω της µοναδικής ευρωπαϊκής τους 
διάστασης. Τα εν λόγω οφέλη εκτείνονται από την ικανοποίηση της ανάγκης της 
Επιτροπής να διαθέτει εσωτερική πρόσβαση σε επιστηµονικές πληροφορίες ανεξάρτητα 
από εθνικά και ιδιωτικά συµφέροντα έως τα άµεσα οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης 
µέσω της συµβολής σε πολιτικές που οδηγούν σε βελτιωµένες οικονοµικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. 
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1.5.3. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Το πρόγραµµα Ευρατόµ βασίζεται στην εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από προηγούµενα 
προγράµµατα πλαίσια Ευρατόµ. Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που καλύπτει αρκετές 
δεκαετίες, τα προγράµµατα Ευρατόµ έχουν: 

– καταφέρει να απασχολήσουν τους καλύτερους ερευνητές και τα καλύτερα ιδρύµατα 
του τοµέα των πυρηνικών στην Ευρώπη·  

– συµβάλει τα µέγιστα στις γνώσεις της Ευρώπης στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 
και έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη δικτύωση και τη συνεργασία, µε σηµαντική 
συµβολή στην αναδιάρθρωση της πυρηνικής έρευνας στην Ευρώπη. 

Εκτός από τις επιτυχίες, πρέπει να αντληθούν σηµαντικά διδάγµατα από το παρελθόν: 

– Η έρευνα, η καινοτοµία και η εκπαίδευση πρέπει να αντιµετωπιστούν µε πιο 
συντονισµένο τρόπο· 

– Τα αποτελέσµατα των ερευνών πρέπει να διαδίδονται καλύτερα και να 
αξιοποιούνται για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών· 

– Η λογική της παρέµβασης πρέπει να είναι περισσότερο εστιασµένη, συγκεκριµένη, 
λεπτοµερής και διαφανής· 

– Πρέπει να ενισχυθούν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση. 

Στις συστάσεις για άµεσες δράσεις που διατυπώνονται σε πρόσφατες εκθέσεις 
αξιολόγησης επισηµαίνεται ότι το ΚΚΕρ µπορεί 

– να προωθήσει µια ισχυρότερη ενοποίηση της παραγωγής γνώσεων στην Ένωση· 

– να εκπονήσει αναλύσεις επιπτώσεων και µελέτες κόστους-ωφελειών για 
συγκεκριµένα έργα στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος του ΚΚΕρ·  

– να ενισχύσει τη συνεργασία µε τη βιοµηχανία προκειµένου να αυξήσει τα οφέλη για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Το Πρόγραµµα Ευρατόµ (2014-2018) συµβάλλει στους στόχους που περιγράφονται στο 
πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία, Ορίζοντας 2020 (2014-2020). 
Κατά συνέπεια, θα δηµιουργηθούν κατάλληλοι σύνδεσµοι και διεπαφές µεταξύ του 
προγράµµατος Ευρατόµ και του προγράµµατος πλαισίου Ορίζοντας 2020 µέσω εγκάρσιων 
δράσεων. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος 

  Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 1/1/2014 έως την 31/12/2018  

–  ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το 2014 έως το 2026  
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 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης31 

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες32  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του 
τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού 

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη (όποτε κρίνεται σκόπιµο) 

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (προς διευκρίνιση) 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει µια ποικιλία τρόπων διαχείρισης για την 
υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας µε βάση τους τρόπους διαχείρισης που 
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών. Η διαχείριση 
θα γίνει µέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής και µέσω των υφισταµένων εκτελεστικών 
οργανισµών της Επιτροπής, οι οποίοι θα ανανεώσουν και επεκτείνουν την αποστολή τους 
κατά ισόρροπο τρόπο.  

Προβλέπεται εξωτερική ανάθεση περαιτέρω δραστηριοτήτων του προγράµµατος Ευρατόµ, 
ιδίως µε προσφυγή στους υφιστάµενους εκτελεστικούς οργανισµούς της Επιτροπής, στο 
βαθµό που είναι συµβατή µε τη διατήρηση των κύριων πολιτικών αρµοδιοτήτων εντός των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. Τα µέσα εξωτερικής ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την 
υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγονται µε βάση την αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους. Παράλληλα, το προσωπικό που έχει 
διατεθεί στους εκτελεστικούς οργανισµούς της Επιτροπής πρέπει να αυξηθεί ανάλογα µε 
το µέρος του προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί 

                                                 
31 Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

διατίθενται στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
32 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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εξωτερικά και µε συνεκτίµηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τη στελέχωση µε 
προσωπικό στις οποίες προέβη η Επιτροπή (Προϋπολογισµός για την «Ευρώπη 2020» 
COM (2011) 500).  
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2. MEΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Απλούστευση 

Το πρόγραµµα Ευρατόµ πρέπει να προσελκύσει τους άριστους ερευνητές και τις πλέον 
καινοτόµες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ένα πρόγραµµα 
µε τον ελάχιστο δυνατό διοικητικό φόρτο για τους συµµετέχοντες και µε κατάλληλους 
όρους χρηµατοδότησης. Η απλούστευση του προγράµµατος Ευρατόµ αποτελεί µέρος 
ευρύτερης διαδικασίας απλούστευσης που προτείνεται για το «Ορίζοντας 2020». Όπως και 
για το «Ορίζοντας 2020», η απλούστευση του προγράµµατος Ευρατόµ θα έχει συνεπώς 
τρεις συνολικούς στόχους: µείωση των διοικητικών δαπανών των συµµετεχόντων, 
επιτάχυνση όλων των διαδικασιών διαχείρισης των προτάσεων και των επιχορηγήσεων, 
και µείωση του ποσοστού δηµοσιονοµικών σφαλµάτων. 

Η απλούστευση του προγράµµατος Ευρατόµ θα επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα.  

1) ∆ιαρθρωτική απλούστευση: Οι κανόνες του «Ορίζοντας 2020» θα χρησιµοποιηθούν 
και για το πρόγραµµα Ευρατόµ. 

2) Η απλούστευση των κανόνων χρηµατοδότησης σε µεγάλη κλίµακα θα διευκολύνει 
την προετοιµασία των προτάσεων και τη διαχείριση των έργων. Ταυτόχρονα, θα µειωθεί ο 
αριθµός των δηµοσιονοµικών σφαλµάτων. Προτείνεται η ακόλουθη προσέγγιση: 

Το βασικό µοντέλο χρηµατοδότησης για επιχορηγήσεις είναι: 

– Απλούστευση της επιστροφής των πραγµατικών άµεσων δαπανών, µε ευρύτερη 
αποδοχή της συνήθους λογιστικής των δικαιούχων, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιλεξιµότητας ορισµένων φόρων και επιβαρύνσεων· 

– Η δυνατότητα χρήσης µοναδιαίων δαπανών προσωπικού (µέσων δαπανών 
προσωπικού) από δικαιούχους που την χρησιµοποιούν ως τη συνήθη λογιστική 
µέθοδό τους, και από ιδιοκτήτες ΜΜΕ χωρίς µισθό· 

– Απλούστευση της καταγραφής του χρόνου µέσω της παροχής ενός σαφούς και 
απλού συνόλου ελάχιστων προϋποθέσεων, και συγκεκριµένα µέσω της κατάργησης 
των υποχρεώσεων καταγραφής χρόνου για το προσωπικό που εργάζεται 
αποκλειστικά στο έργο της Ένωσης· 

– Ένα ενιαίο ποσοστό επιστροφής για όλους τους συµµετέχοντες αντί για 3 
διαφορετικά ποσοστά ανά τύπο συµµετέχοντα· 

– Ένας ενιαίος κατ' αποκοπή συντελεστής που καλύπτει τις έµµεσες δαπάνες, αντί για 
4 µεθόδους υπολογισµού των έµµεσων δαπανών, ως γενικός κανόνας· 

– Χρηµατοδότηση βάσει των αποτελεσµάτων µε κατ’ αποκοπή ποσά για 
ολοκληρωµένα έργα σε ειδικούς τοµείς. 

3) Μια αναθεωρηµένη στρατηγική ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.2.2, µε 
την οποία θα επιτευχθεί µια νέα ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, θα µειώσει 
περαιτέρω το διοικητικό φόρτο για τους συµµετέχοντες. 
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Πέραν των απλούστερων κανόνων και ελέγχων, όλες οι διαδικασίες και διεργασίες για 
την υλοποίηση των έργων θα εξορθολογιστούν. Ο εξορθολογισµός περιλαµβάνει τις 
λεπτοµερείς διατάξεις που αφορούν το περιεχόµενο και το προφίλ των προτάσεων, τις 
διαδικασίες για τη µετατροπή των προτάσεων σε έργα, τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
και παρακολούθησης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα καθοδήγησης και τις υπηρεσίες 
υποστήριξης. Στη µείωση των διοικητικών δαπανών της συµµετοχής θα συµβάλει 
σηµαντικά ένα ενιαίο βάθρο ΤΠ φιλικό προς το χρήστη και βασισµένο στη δικτυακή πύλη 
των συµµετεχόντων στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο της Ένωσης για την Ε&Α (2007-
2013) («ΠΠ7»). 

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

Για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των έµµεσων δράσεων του προγράµµατος 
Ευρατόµ θα εκπονηθεί ένα νέο σύστηµα. Θα βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη, επίκαιρη 
και εναρµονισµένη στρατηγική, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διεκπεραιωτικότητα, τις 
υλοποιήσεις, τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο. Θα στηριχθεί από κατάλληλο αρχείο 
δεδοµένων, εµπειρογνώµονες, ειδική ερευνητική δραστηριότητα και αυξηµένη συνεργασία 
µε τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες χώρες, και θα αξιοποιηθεί µέσω κατάλληλης 
διάδοσης και υποβολής εκθέσεων. Για τις άµεσες δράσεις, το ΚΚΕρ θα συνεχίσει να 
βελτιώνει την παρακολούθησή του προσαρµόζοντας περαιτέρω τους δείκτες του για τη 
µέτρηση των εκροών και του αντικτύπου. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

Ένα όριο σφάλµατος 2% ελήφθη ως κύριος δείκτης για τη νοµιµότητα και την 
κανονικότητα που αφορούν το πεδίο των ερευνητικών επιχορηγήσεων. Ωστόσο, αυτό έχει 
προκαλέσει µια σειρά απροσδόκητων ή ανεπιθύµητων παρενεργειών. Υπήρξε µια ισχυρή 
αίσθηση, µεταξύ των δικαιούχων, καθώς και της νοµοθετικής αρχής, ότι το βάρος του 
ελέγχου έχει γίνει δυσβάστακτο. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο µείωσης της ελκυστικότητας του 
ερευνητικού προγράµµατος της Ένωσης, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την έρευνα και την 
καινοτοµία της Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου του 2011 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
«είναι σηµαντικό τα µέσα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση της Ε&Α&Κ να 
απλουστευθούν προκειµένου να διευκολυνθεί η υιοθέτησή τους από τους καλύτερους 
επιστήµονες και τις πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις, ιδίως συναινώντας µεταξύ των αρµόδιων 
θεσµικών οργάνων σε µια νέα ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, και µεταξύ 
ανάληψης κινδύνου και αποφυγής κινδύνου» (βλ. EUCO 1/2/11 ΑΝΑΘ. 1, Βρυξέλλες 8 
Μαρτίου 2011). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 11ης Νοεµβρίου 2010 (P7_TA (2010) 
0401) για την απλούστευση της υλοποίησης των προγραµµάτων πλαισίων έρευνας 
στηρίζει ρητά έναν υψηλότερο κίνδυνο σφαλµάτων για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και 
«εκφράζει την ανησυχία του ότι το ισχύον σύστηµα και η πρακτική διαχείρισης του 7ου ΠΠ 
είναι υπερβολικά προσανατολισµένα στον έλεγχο, γεγονός που οδηγεί σε σπατάλη πόρων, 
µικρότερη συµµετοχή και λιγότερο ελκυστικά περιβάλλοντα έρευνας· σηµειώνει µε 
προβληµατισµό ότι το σηµερινό σύστηµα διαχείρισης της «µηδενικής ανοχής στους 
κινδύνους» φαίνεται να αποφεύγει, παρά να διαχειρίζεται τους κινδύνους». 

Η απότοµη αύξηση του αριθµού των λογιστικών ελέγχων και η επακόλουθη παρέκταση 
των αποτελεσµάτων προκάλεσε επίσης ένα κύµα καταγγελιών από τον χώρο της έρευνας 
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(π.χ. η πρωτοβουλία «Εµπιστευθείτε τους Ερευνητές»33 µε περισσότερες από 13.800 
υπογραφές µέχρι σήµερα). 

Ως εκ τούτου, οι εµπλεκόµενοι παράγοντες και τα θεσµικά όργανα συµφωνούν ότι η 
σηµερινή προσέγγιση πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι και 
συµφέροντα, ιδίως η επιτυχία της πολιτικής για την έρευνα, η διεθνής ανταγωνιστικότητα 
και η επιστηµονική αριστεία που πρέπει επίσης να εξεταστούν. Συγχρόνως, υπάρχει σαφής 
ανάγκη για διαχείριση του προϋπολογισµού µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, και 
για πρόληψη της απάτης και της σπατάλης πόρων. Αυτές είναι οι κοινές προκλήσεις για το 
πρόγραµµα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και το πρόγραµµα Ευρατόµ. 

Απώτερος στόχος της Επιτροπής παραµένει να επιτύχει ένα ποσοστό εναποµενόντων 
σφαλµάτων κάτω του 2% του συνόλου των δαπανών κατά τη διάρκεια ζωής του 
προγράµµατος, και για το σκοπό αυτό, εισήγαγε µια σειρά µέτρων απλούστευσης. 
Ωστόσο, πρέπει να εξεταστούν και άλλοι στόχοι, όπως η ελκυστικότητα και η επιτυχία της 
ερευνητικής πολιτικής της Ένωσης, η διεθνής ανταγωνιστικότητα, η επιστηµονική 
αριστεία και, ιδίως, το κόστος των ελέγχων (βλέπε σηµείο 2.2.2). 

Συνεκτιµώντας αυτά τα στοιχεία, προτείνεται οι Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι 
επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού έρευνας και καινοτοµίας να 
καθιερώσουν ένα εσωτερικό σύστηµα ελέγχου αποτελεσµατικού ως προς το κόστος, το 
οποίο θα παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι ο κίνδυνος σφάλµατος κατά τη διάρκεια της 
πολυετούς περιόδου δαπανών κυµαίνεται ετησίως από 2 % έως 5 %, µε απώτερο σκοπό 
την επίτευξη ενός επιπέδου εναποµενόντων σφαλµάτων όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 2% 
κατά την ολοκλήρωση των πολυετών προγραµµάτων, εφόσον ληφθούν υπόψη ο 
δηµοσιονοµικός αντίκτυπος όλων των λογιστικών ελέγχων, των µέτρων διόρθωσης και 
ανάκτησης. 

2.2.1. Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου των επιχορηγήσεων βασίζεται στα εξής: 

-στην εφαρµογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής· 

-στις διαδικασίες επιλογής των καλύτερων έργων και στη µετατροπή τους σε νοµικά µέσα· 

-στη διαχείριση έργου και συµβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής εκάστου έργου· 

-στους εκ των προτέρων ελέγχους επί του συνόλου των αιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένης 
της παραλαβής των πιστοποιητικών ελέγχου και της εκ των προτέρων πιστοποίησης των 
µεθοδολογιών κόστους· 

-στους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους επί δείγµατος αιτήσεων· 

-και στην επιστηµονική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των έργων. 

Για τις άµεσες δράσεις, στους οικονοµικούς µηχανισµούς  συµπεριλαµβάνονται οι εκ των 
προτέρων έλεγχοι των δηµοσίων συµβάσεων και οι εκ των υστέρων έλεγχοι. Οι κίνδυνοι 

                                                 
33 http://www.trust-researchers.eu/ 
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εκτιµώνται ετησίως και η πρόοδος στην εκτέλεση των εργασιών και η κατανάλωση πόρων 
παρακολουθούνται τακτικά, µε βάση καθορισµένους στόχους και δείκτες. 

2.2.2. Κόστος και οφέλη των ελέγχων 

Το κόστος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τις Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι 
επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού έρευνας και καινοτοµίας εκτιµάται 
σε 267 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως (µε βάση την αρχή του ανεκτού κινδύνου σφάλµατος 
για το 2009). Επίσης έχει οδηγήσει σε σηµαντική επιβάρυνση των δικαιούχων και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. Υπάρχει η έντονη αίσθηση, τόσο µεταξύ των δικαιούχων όσο 
και στην νοµοθετική αρχή, ότι ο φόρτος του ελέγχου έχει γίνει υπερβολικά µεγάλος. Έτσι 
τίθεται ο κίνδυνος να πληγεί η ελκυστικότητα του ερευνητικού προγράµµατος της Ένωσης 
και συνεπώς να επηρεαστεί αρνητικά η έρευνα και η καινοτοµία στην Ένωση. 

Το 43% των συνολικών δαπανών ελέγχου των υπηρεσιών της Επιτροπής (στις οποίες δεν 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες του δικαιούχου) αφορούν το στάδιο της διαχείρισης έργου, το 
18% την επιλογή προτάσεων και το 16% τη διαπραγµάτευση των συµβάσεων (16%). Οι εκ 
των υστέρων έλεγχοι και η επακόλουθη υλοποίησή τους απορροφούν το 23% (61 εκατ. 
ευρώ) του συνόλου. 

Ωστόσο, αυτή η σηµαντική προσπάθεια ελέγχου δεν κατάφερε να επιτύχει πλήρως τον 
στόχο της. Το εκτιµώµενο ποσοστό «εναποµενόντων» σφαλµάτων για το 6ο ΠΠ, αφού 
ελήφθησαν υπόψη όλες οι ανακτήσεις και οι διορθώσεις που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, 
παραµένει πάνω από 2 %. Το τρέχον ποσοστό σφαλµάτων από τους λογιστικούς ελέγχους 
του 7ου  ΠΠ που διενήργησε η Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας είναι περίπου 
5%, και παρά το γεγονός ότι θα µειωθεί λόγω των αποτελεσµάτων των λογιστικών 
ελέγχων και δεν είναι οπωσδήποτε αντιπροσωπευτικό επειδή επικεντρώνεται σε 
δικαιούχους που δεν έχουν προηγουµένως ελεγχθεί, είναι απίθανο να επιτευχθεί ποσοστό 
εναποµενόντων σφαλµάτων 2 %. Το ποσοστό σφαλµάτων που διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο κινείται σε παρόµοια επίπεδα. 

2.2.3. Αναµενόµενο επίπεδο του κινδύνου µη συµµόρφωσης  

Σηµείο εκκίνησης είναι το status quo που βασίζεται σε λογιστικούς ελέγχους οι οποίοι 
διενεργήθηκαν για το 7ο ΠΠ έως τώρα. Αυτό το προκαταρκτικό αντιπροσωπευτικό 
ποσοστό σφάλµατος είναι κοντά στο 5 % (για τη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και 
Καινοτοµίας). Η πλειονότητα των σφαλµάτων που διαπιστώθηκαν οφείλονται στο γεγονός 
ότι το σηµερινό σύστηµα χρηµατοδότησης της έρευνας βασίζεται στην απόδοση των 
πραγµατικών δαπανών του ερευνητικού έργου που δηλώθηκαν από τον συµµετέχοντα. 
Αυτό οδηγεί σε µεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά την εκτίµηση των επιλέξιµων 
δαπανών. 

Η ανάλυση των ποσοστών σφάλµατος η οποία έχει πραγµατοποιηθεί για τους λογιστικούς 
ελέγχους του 7ου ΠΠ που µέχρι σήµερα διενεργούνταν στη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και 
Καινοτοµίας καταδεικνύει ότι: 

- Περίπου το 27 % ως προς τον αριθµό και το 35 % ως προς το ποσό, αφορούν σφάλµατα 
στη χρέωση των δαπανών προσωπικού. Τα τακτικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν είναι η 
χρέωση µέσου κόστους ή προϋπολογισµένου κόστος (αντί των πραγµατικών δαπανών), η 
αδυναµία τήρησης κατάλληλων µητρώων του χρόνου που δαπανήθηκε για το πρόγραµµα, 
ο καταλογισµός µη επιλέξιµων στοιχείων. 
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- Περίπου το 40 % ως προς τον αριθµό και το 37 % ως προς την αξία αφορούν άλλες 
άµεσες δαπάνες (όχι προσωπικού). Τα τακτικά σφάλµατα που εντοπίστηκαν είναι η 
ενσωµάτωση του ΦΠΑ, η έλλειψη σαφούς σύνδεσης µε το έργο, η µη υποβολή τιµολογίων 
ή αποδείξεων πληρωµής και ο εσφαλµένος υπολογισµός της απόσβεσης µε καταλογισµό 
του πλήρους κόστους του εξοπλισµού αντί του αποσβεσθέντος ποσού, η υπεργολαβία 
χωρίς προηγούµενη άδεια ή χωρίς την τήρηση των κανόνων κόστους-ωφελείας, κ.λπ.  

- Περίπου το 33 % ως προς τον αριθµό και 28 % ως προς το ποσό αφορούν σφάλµατα σε 
έµµεσες δαπάνες. Οι ίδιοι κίνδυνοι ισχύουν για τις δαπάνες προσωπικού, µε τον επιπλέον 
κίνδυνο της ανακριβούς ή άδικης κατανοµής των γενικών εξόδων σε έργα. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις οι έµµεσες δαπάνες αποτελούν κατ’αποκοπή ποσοστό των 
άµεσων δαπανών έτσι ώστε το σφάλµα στις έµµεσες δαπάνες να είναι ανάλογο µε το 
σφάλµα στις άµεσες δαπάνες. 

Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 και το πρόγραµµα Ευρατόµ εισάγουν έναν αξιοσηµείωτο 
αριθµό σηµαντικών µέτρων απλούστευσης (βλέπε σηµείο 2 ανωτέρω) που θα µειώσουν το 
ποσοστό σφάλµατος σε όλες τις κατηγορίες σφαλµάτων. Ωστόσο, η διαβούλευση µε τους 
εµπλεκόµενους παράγοντες και τα θεσµικά όργανα για ακόµη µεγαλύτερη απλούστευση 
και η εκτίµηση αντικτύπου του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» καταδεικνύουν σαφώς 
ότι η διατήρηση ενός µοντέλου χρηµατοδότησης που βασίζεται στην απόδοση των 
πραγµατικών δαπανών είναι η προτιµώµενη επιλογή. Η συστηµατική προσφυγή σε 
χρηµατοδότηση βάσει αποτελεσµάτων, κατ’αποκοπή συντελεστών ή κατ’ αποκοπή ποσών 
θέτει σε κίνδυνο τα συµφέρονται και τη συµµετοχή των δικαιούχων. Η διατήρηση του 
συστήµατος που βασίζεται στην απόδοση των πραγµατικών δαπανών σηµαίνει πάντως ότι 
θα εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλµατα. 

Από την ανάλυση των σφαλµάτων που εντοπίστηκαν κατά τους λογιστικούς ελέγχους του 
7ου ΠΠ προκύπτει ότι περίπου το 25-35 % αυτών µπορεί να αποφευχθεί µε τα 
προτεινόµενα µέτρα απλούστευσης. Το ποσοστό σφάλµατος στη συνέχεια αναµένεται να 
µειωθεί κατά 1,5 %, δηλαδή από σχεδόν 5 % σε περίπου 3,5 %, ποσοστό που αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ διοικητικού 
κόστους των ελέγχων και κινδύνου σφαλµάτων». 

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για τις δαπάνες έρευνας στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020» και του προγράµµατος Ευρατόµ, ένας κίνδυνος σφάλµατος, σε ετήσια 
βάση, που κυµαίνεται από 2 % έως 5 % αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, λαµβάνοντας υπόψη 
το κόστος των ελέγχων, τα µέτρα απλούστευσης που προτείνονται για τη µείωση της 
πολυπλοκότητας των κανόνων και τους συναφείς εγγενείς κινδύνους που συνδέονται µε 
την επιστροφή δαπανών του ερευνητικού έργου. Ο απώτερος στόχος για το ποσοστό 
εναποµενόντων σφαλµάτων κατά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων, αφού ληφθεί 
υπόψη ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος όλων των λογιστικών ελέγχων, των µέτρων 
διόρθωσης και ανάκτησης, είναι να επιτευχθεί ένα επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στο 2 %. 

Η εκ των υστέρων στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τις δαπάνες στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» και του προγράµµατος Ευρατόµ λαµβάνει υπόψη τον εν 
λόγω στόχο. Θα βασίζεται στον δηµοσιονοµικό έλεγχο ενός ενιαίου αντιπροσωπευτικού 
δείγµατος δαπανών ολόκληρου του προγράµµατος, το οποίο θα συµπληρώνεται από 
δείγµα που συγκεντρώνεται βάσει αναλύσεων κινδύνου. 
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Ο συνολικός αριθµός των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων θα περιορίζεται στους 
απολύτους αναγκαίους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και της στρατηγικής. Η 
διακυβέρνηση των εκ των υστέρων δραστηριοτήτων λογιστικού ελέγχου θα διασφαλίσει 
την ελαχιστοποίηση του βάρος του λογιστικού ελέγχου για τους συµµετέχοντες. Κατά 
κανόνα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα ανώτατο ποσοστό 7% των συµµετεχόντων στο 
πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» και στο πρόγραµµα Ευρατόµ θα υπόκεινται σε λογιστικό 
έλεγχο καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού. Η εµπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι οι 
δαπάνες που υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο είναι σηµαντικά υψηλότερες, οπότε πρέπει να 
αναµένεται κατ’ ελάχιστον ποσοστό κάλυψης 40%. 

Η στρατηγική των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων όσον αφορά τη νοµιµότητα και 
την κανονικότητα θα συµπληρωθεί από ενισχυµένες επιστηµονικές αξιολογήσεις και τη 
στρατηγική για την καταπολέµηση της απάτης (βλ. σηµείο 2.3 κατωτέρω). 

Το ανωτέρω σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι τα µέτρα απλοποίησης δεν θα 
υποστούν σηµαντικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σηµείωση: η παρούσα ενότητα αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία διαχείρισης 
επιχορηγήσεων· για διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες που υλοποιούνται µέσω 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, ως αποδεκτός κίνδυνος σφάλµατος θα ισχύει 
ως ανώτατο όριο το 2%.  

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι επιφορτισµένες µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
έρευνας και καινοτοµίας είναι αποφασισµένες να καταπολεµήσουν την απάτη σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας διαχείρισης επιχορηγήσεων. Έχουν αναπτύξει και εφαρµόζουν 
στρατηγικές καταπολέµησης της απάτης, συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης χρήσης 
πληροφοριών, ειδικά χρησιµοποιώντας προηγµένα εργαλεία της τεχνολογίας των 
πληροφοριών, καθώς και κατάρτιση και ενηµέρωση του προσωπικού. Έχουν θεσπιστεί 
κυρώσεις για την αποτροπή της απάτης και επιβάλλονται κατάλληλες ποινές εάν 
διαπιστωθεί απάτη. Οι εν λόγω προσπάθειες θα συνεχιστούν. Οι προτάσεις για το 
πρόγραµµα «Ορίζοντας  2020» και το πρόγραµµα Ευρατόµ έχουν υποβληθεί σε εξέταση 
της θωράκισής τους από την απάτη και σε εκτίµηση του αντικτύπου τους. Συνολικά, τα 
προτεινόµενα µέτρα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέµηση της απάτης, 
ειδικότερα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον λογιστικό έλεγχο µε βάση τον 
κίνδυνο και στην ενισχυµένη επιστηµονική αξιολόγηση και έλεγχο. 

Υπογραµµίζεται ότι οι διαπιστωθείσες απάτες είναι ελάχιστες σε αναλογία προς το σύνολο 
των δαπανών, ωστόσο οι Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι επιφορτισµένες µε την εκτέλεση 
του προϋπολογισµού έρευνας εξακολουθούν να δεσµεύονται για την καταπολέµησή τους. 

Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα που θα διασφαλίζουν ότι, όταν υλοποιούνται 
δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Ένωσης προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων 
καταπολέµησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, 
µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπιστούν 
παρατυπίες, µε την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά 
περίπτωση, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την αρµοδιότητα 
ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιου ελέγχου, σε όλους τους δικαιούχους, 
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αναδόχους και υπεργολάβους που έχουν λάβει κονδύλια της Ένωσης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) µπορεί να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που σχετίζονται 
άµεσα ή έµµεσα µε την εν λόγω χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 προκειµένου να διαπιστωθεί 
η ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας που αποβαίνει εις 
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία επιχορήγησης ή 
απόφαση επιχορήγησης ή σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση της Ένωσης. 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισµούς και οι συµφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης,  
καθώς και οι συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν 
τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται 

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες 

Σύµφωνα µε τη σειρά των τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και των 
γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συµµετοχή 

Τοµέας 
πολυετούς 
δηµοσιο-
νοµικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή………………………...……….]

∆Π/Μ∆Π34

 
από 
χώρες 
ΕΖΕΣ35 

από 
υποψήφιες 
χώρες36 

από 
τρίτες 
χώρες 

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) 

του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

 ∆Π ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 
* ΝΑΙ ΝΑΙ 

1 

      

 

                                                 
34 ∆Π= διαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= µη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
35 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
36 Υποψήφιες χώρες και, εφόσον ισχύει, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων 
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• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Είδος  
δαπάνης Συµµετοχή 

Τοµέας πολυετούς 
δηµοσιο-νοµικού 

πλαισίου Αριθµός  
Τοµέας 

∆ιαχ./Μη 
διαχ. 

από χώρες 
ΕΖΕΣ 

από 
υποψήφιες 
χώρες 

από τρίτες 
χώρες 

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

1 

08 01 ∆ιοικητικές 
δαπάνες Έρευνας 
08 01 05 01 ∆απάνες 
σχετικές µε το 
ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 02 Εξωτερικό 
ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 03 Άλλες 
δαπάνες διαχείρισης 
της έρευνας 
 
10 01 ∆απάνες του 
τοµέα πολιτικής Άµεση 
έρευνα 
10 01 05 ∆απάνες 
στήριξης των 
ενεργειών του τοµέα 
πολιτικής Άµεση 
έρευνα 
10 01 05 01 ∆απάνες 
σχετικές µε το 
ερευνητικό προσωπικό 
10 01 05 02 Εξωτερικό 
ερευνητικό προσωπικό 
10 01 05 03 Άλλες 
δαπάνες διαχείρισης 
της έρευνας  
10 01 05 04 - 
Ερευνητικές υποδοµές 
 
 
08 03 02 01 Ευρατόµ 
— Ενέργεια σύντηξης 
08 03 02 02 Ευρατόµ 
— Πυρηνική σχάση 
και ακτινοπροστασία 
08 04 01 Πιστώσεις 
από τη συµµετοχή 
τρίτων στην έρευνα και 
την τεχνολογική 
ανάπτυξη 
 
10 03 Επιχειρησιακές 
πιστώσεις για άµεσα 
χρηµατοδοτούµενη 
έρευνα – Ευρατόµ 
10 03 01 Πυρηνικές 
δράσεις του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών 
(ΚΚΕρ) 

Μη διαχ. ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ* ΝΑΙ ΟΧΙ 
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10 03 02 Πιστώσεις 
από τη συµµετοχή 
τρίτων στην έρευνα και 
την τεχνολογική 
ανάπτυξη 

 

* Είναι υπό εξέλιξη συζητήσεις µε την Τουρκία σχετικά µε συµφωνίες σύµπραξης στο πεδίο της πυρηνικής 
έρευνας 

Το ΚΚΕρ ζητά µια νέα γραµµή του προϋπολογισµού για επενδύσεις σε υποδοµές. Οι 
περισσότερες εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και 1970, και 
δεν συµβαδίζουν πλέον µε την εξέλιξη της επιστήµης. Κατά συνέπεια, οι νέες εγκαταστάσεις και η 
αναβάθµιση της υπάρχουσας υποδοµής είναι αναγκαίες ώστε το ΚΚΕρ να εκτελέσει το πολυετές 
πρόγραµµα εργασίας σε συµµόρφωση µε τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας, καθώς 
και µε τους περιβαλλοντικούς στόχους 20/20/20 της ΕΕ. Το ΚΚΕρ έχει θεσπίσει δικό του 
«Πρόγραµµα ανάπτυξης υποδοµών 2014 – 2020», στο οποίο εντοπίζονται οι επενδυτικές ανάγκες 
µέχρι το 2020 για όλους τους τόπους του ΚΚΕρ οι οποίοι αντικατοπτρίζονται στην προτεινόµενη 
νέα γραµµή του προϋπολογισµού. 

Το ΚΚΕρ αποτελεί Γ∆ της Επιτροπής που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές χώρες, µε 7 
επιστηµονικά ινστιτούτα ευρισκόµενα σε πέντε κράτη µέλη της ΕΕ: Ispra (Ιταλία), Geel (Βέλγιο), 
Petten (Κάτω Χώρες), Καρλσρούη (Γερµανία) και Σεβίλλη (Ισπανία). Οι ερευνητικές µονάδες του 
ΚΚΕρ περιλαµβάνουν πυρηνικές εγκαταστάσεις και ευρύ φάσµα µοναδικών και υψηλής 
εξειδίκευσης εργαστηρίων, που χρειάζεται να συµµορφώνονται µε τους σχετικούς µε την πυρηνική 
ενέργεια, το περιβάλλον και την ασφάλεια κανονισµούς κάθε χώρας υποδοχής. Οι απαιτούµενες 
εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες για τη διατήρηση και την επιχειρησιακή εκµετάλλευση αυτών 
των µονάδων παρέχονται από το προσωπικό του ΚΚΕρ (συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και 
προστασίας από έκνοµες ενέργειες, πυροσβεστικής υπηρεσίας κλπ.) και δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Η γραµµή 10.01.05.01 του προϋπολογισµού χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση υπαλλήλων οι 
οποίοι καταλαµβάνουν µία θέση στον πίνακα προσωπικού του ΚΚΕρ, ενώ η γραµµή 10.01.05.02 
καλύπτει εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται µε προσωρινή σύµβαση (συµβασιούχοι υπάλληλοι, 
αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες, υπότροφοι, εκπαιδευόµενοι, κλπ.) για να επιτραπεί στο 
ΚΚΕρ να παραµείνει στην πρώτη γραµµή της έρευνας και να αντεπεξέλθει στις ειδικές ανάγκες 
που σχετίζονται µε την αποστολή του ως υπηρεσία άµεσης επιστηµονικής στήριξης προς την 
Επιτροπή. 

Οι πιστώσεις αυτές προσωπικού διατίθενται κυρίως για τη χρηµατοδότηση επιστηµόνων και 
τεχνικών οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο επιστηµονικών δράσεων µε τις οποίες υλοποιείται το 
πρόγραµµα εργασίας του ΚΚΕρ. Η απλή «διοικητική» συνιστώσα των εν λόγω γραµµών είναι 
σχετικά χαµηλή (κάτω του 20%), όπως επιβεβαιώθηκε από την Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων 
Πόρων κατά τη διάρκεια της ετήσιας «διαγνωστικής» επιχείρησης. 

Η γραµµή 10.01.05.03 του προϋπολογισµού αφορά τη στήριξη της πυρηνικής και µη πυρηνικής 
επιστηµονικής και τεχνικής υποδοµής. Μεγάλο µέρος των πιστώσεων στο πλαίσιο αυτής της 
γραµµής είναι αφιερωµένο (1) στο να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των ινστιτούτων του 
ΚΚΕρ (π.χ. συντήρηση, τεχνικός εξοπλισµός, παροχή ύδατος/αερίου/ηλεκτρικού ρεύµατος, 
ασφάλεια/προστασία από έκνοµες ενέργειες, ακτινοπροστασία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, 
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επεξεργασία δεδοµένων κλπ.), και (2) σε µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες (εργασίες 
ανακαίνισης, εκσυγχρονισµός των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, συµµόρφωση µε τα νέα πρότυπα 
κλπ.). 
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3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες – Έµµεση έρευνα σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

Έµµεση έρευνα   Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις  2014 2015 2016 2017 2018 > 2018  

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

(1) 159.641 171.785 184.350 197.350 210.794  923.920 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 03 02 
σύνολο Πληρωµές (2) 100.131 125.934 152.733 162.535 196.821 185.766 923.920 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 108.073 116.201 124.612 133.312 142.309  624.507 

Πληρωµές (2) 80.065 94.967 104.867 107.771 128.659 108.178 624.507 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 51.568 55.584 59.739 64.038 68.485  299.414 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 03 02 
01 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 03 02 
02 

Πληρωµές (2) 20.066 30.967 47.867 54.764 68.162 77.589 299.415 
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες  
 από το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ37 
08 01 05 01 ∆απάνες σχετικές µε το ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 02 Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό 
08 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της έρευνας 
 

 
 

17.780 
2.240 
7.007 

 

 
 

18.136 
2.285 
7.147 

 

 
 

18.498 
2.330 
7.290 

 

 
 

18.868 
2.377 
7.436 

 

 
 

19.246 
2.425 
7.585 

 

 
 
 
 

 
 

92.529 
11.657 
36.465 

 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 01 05  (3) 27.027 27.568 28.119 28.681 29.255  140.650 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+1a +3 186.668 199.353 212.469 226.031 240.049  1064.570 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

για την Γ∆ Έρευνας & Καινοτοµίας 
Πληρωµές =2+2a+3 127.158 153.502 180.852 191.216 226.076 185.766 1064.570 

 

                                                 
37 Τεχνική ή/και διοικητική συνδροµή και δαπάνες στήριξης της υλοποίησης προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 159.641 171.785 184.350 197.350 210.794  923.920 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 
Πληρωµές (5) 100.131 125.934 152.733 162.350 196.821 185.766 923.920 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από 
το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ 

(6) 27.027 27.568 28.119 28.681 29.255 0 140.650 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 186.668 199.353 212.469 226.031 240.049  1064.570 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 127.158 153.502 180.852 191.216 226.076 185.766 1064.570 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 

∆εν έχει εφαρµογή 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου: 5 ∆ιοικητικές δαπάνες 

σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: Έρευνα / Άµεση έρευνα 
 Ανθρώπινοι πόροι       0 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες      0 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <…….> Πιστώσεις      0 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

     0 

σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2014 2015 2016 2017 2018 > 2018 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 186.668 199.353 212.469 226.031 240.049  1064.570 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  Πληρωµές 127.158 153.502 180.852 191.216 226.076 185.766 1064.570 

 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες – Άµεση έρευνα 

 σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

  

Γ∆ ΚΚΕρ 

Άµεση έρευνα 

  
Έτος 

2014 

Έτος 

2015 

Έτος 

2016 

Έτος 

2017 

Έτος 

2018 

Έτος  

≥ 2019 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1a) 10.457 10.666 10.879 11.097 11.319 0 54.417 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 10.03 
Πληρωµές (2a) 4.706 8.982 10.208 10.935 11.153 8.434 54.417 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1a) 10.457 10.666 10879 11.097 11.319 0 54.417 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 10.03.01 
Πληρωµές (2a) 4.706 8.982 10.208 10.935 11.153 8.434 54.417 

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες 
 από το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ38 
10 01 05  

10 01 05 01 
 10 01 05 02  
 10 01 05 03 

10 01 05 04 

 
 

126.796 
61.598 
11.205 
38.706 
15.286 

 
 

130.284 
63.754 
11.457 
39.481 
15.592

 
 

133.874 
65.986 
11.715 
40.270 
15.903

 
 

137.571 
68.295 
11.979 
41.076 
16.222 

 
 

141.377 
70.686 
12.248 
41.897 
16.546

 
 

669.901 
330.319 

58.604 
201.430 

79.549 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+1a +3 137.253 140.950 144.753 148.668 152.695  724.319 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

για Γ∆ ΚΚΕρ / Άµεση έρευνα 
Πληρωµές =2+2a+3 131.501 139.266 144.082 148.506 152.530 8.434 724.319 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 10.457 10.666 10.879 11.097 11.319 0 54.417 

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 
Πληρωµές (5) 4.706 8.982 10.208 10.935 11.153 8.434 54.417 

                                                 
38 Τεχνική ή/και διοικητική συνδροµή και δαπάνες στήριξης της υλοποίησης προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο του προγράµµατος 
Ευρατόµ 

(6) 126.796 130.284 133.874 137.571 141.377 0 669.901 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 137.253 140.950 144.753 148.668 152.695 0 724.319 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 131.501 139.266 144.082 148.506 152.530 8.434 724.319 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 

∆εν έχει εφαρµογή 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου: 5 ∆ιοικητικές δαπάνες 

σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: Έρευνα / Άµεση έρευνα 
 Ανθρώπινοι πόροι        

 Άλλες διοικητικές δαπάνες       

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <…….> Πιστώσεις       

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

      

 

σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος Έτος Έτος Έτος 2017 Έτος 2018 > 2018 ΣΥΝΟΛΟ 
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2014 2015 2016 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 137.253 140.950 144.753 148.668 152.695 0 724.319 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 131.501 139.266 144.082 148.506 152.530 8.434 724.319 

 

Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες Έµµεση έρευνα + Άµεση έρευνα σε τρέχουσες τιµές -εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1  Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

Συνοπτική παρουσίαση  

Έµµεση έρευνα / Άµεση έρευνα 

  
Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις  2014 2015 2016 2017 2018 > 2018  

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 159.641 171.785 184.350 197.350 210.794  923.920 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 03 02 
Πληρωµές (2) 100.131 125.934 152.733 162.535 196.821 185.766 923.920 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1a) 10.457 10.666 10.879 11.097 11.319 0 54.417 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 10.03 
Πληρωµές (2a) 4.706 8.982 10.208 10.935 11.153 8.434 54.417 

27.027 27.568 28.119 28.681 29.255 0 140.650 Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες  
 από το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ39 
08 01 05 
10 01 05 

  

 
 

137.252 

 
140.950 

 
144.753 

 
148.669 

 
152.696 

 
0 
0 

 
724.320 

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 08 01 05 / 
10 01 05  (3) 153.822 157.852 161.992 166.253 170.632  810.551 

                                                 
39 Τεχνική ή/και διοικητική συνδροµή και δαπάνες στήριξης της υλοποίησης προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+1a +3 

323.920 340.303 357.221 374.700 392.745 
 1788.889 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

για Γ∆ Έρευνας & Καινοτοµίας / Άµεση 
έρευνα Πληρωµές =2+2a+3 

258.659 292.768 324.933 339.723 378.606 194.200 1788.889 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 

170.098 182.451 195.229 208.447 222.113  978.338 
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωµές (5) 104.837 134.916 162.941 173.470 207.974 194.200 978.338 

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από 
το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ 

(6) 153.822 157.852 161.992 166.253 170.632  810.551 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 

323.920 340.303 357.221 374.700 392.745 
 1788.889 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1 a 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 258.659 292.768 324.933 339.723 378.606 194.200 1788.889 

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τοµείς: 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)       

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 
Πληρωµές (5)       

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενων από 
το κονδύλιο του προγράµµατος Ευρατόµ 

(6)      
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6       ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Ποσό αναφοράς) Πληρωµές =5+ 6       
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3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 2014 Έτος 2015 Έτος 2016 Έτος 2017 Έτος 2018 ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA 
Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα 

αποτελέσµατα 

 

 

Είδος 
αποτελ
έσµατ
ος 40 

Μέσο 
κόστο
ς  

του 
αποτε
λέσµα
τος 

Α
ρι
θ.

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θ.

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θ.

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θ.

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θ.

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος Συνολικ
ός 

αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Σύνολο  
κόστους 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αριθ. 1-8 για τις έµµεσες δράσεις41       

- Αποτέλεσµα – ΕΥΡΑΤΟΜ σύντηξη ** ** 100 108.073 100 116.201 100 124.612 100 133.312 100 142.309 500 624.507 

- Αποτέλεσµα – ΕΥΡΑΤΟΜ σχάση   25 51.568 25 55.584 25 59.739 25 64.038 25 68.485 125 299.414 

Υποσύνολο για τους ειδικούς στόχους αριθ. 1-8 για τις 
έµµεσες δράσεις 

      

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αριθ. 1-5 για τις άµεσες δράσεις42       

- Αποτέλεσµα – ΕΥΡΑΤΟΜ Άµεση 
έρευνα - ΚΚΕρ 

*** *** 150 10.457 150 10.666 150 10.879 150 11.097 150 11.319 750 54.417 

Υποσύνολο για τους ειδικούς στόχους αριθ. 1-5 για τις 
άµεσες δράσεις 

150 10.457 150 10.666 150 10.879 150 11.097 150 11.319 750 54.417 

                                                 
40 Τα αποτελέσµατα αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών φοιτητών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χιλιοµέτρων οδών που 

κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).  
41 Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι για τις έµµεσες δράσεις» 
42 Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι για τις άµεσες δράσεις» 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 275 170.098 275 182.451 275 195.229 275 208.447 275 222.113 1,375 978.338 

(*) κατ’εκτίµηση αριθµός αποτελεσµάτων 
(**) το σύνηθες αποτέλεσµα της ερευνητικής επιχορήγησης είναι µια έκθεση που περιγράφει γεγονότα, ευρήµατα και αποτελέσµατα.  
(***) Είδος αποτελέσµατος: Προϊόντα και υπηρεσίες για ιθύνοντες χάραξης πολιτικής της ΕΕ.  
Μέσο κόστος του αποτελέσµατος: Το κόστος κάθε αποτελέσµατος παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση. Για παράδειγµα, ένα συνηθισµένο παραδοτέο (π.χ. ένα περιοδικό δελτίο πρόβλεψης των 

καλλιεργειών), δεν µπορεί να συγκριθεί µε την τελική έκθεση µιας µεγάλης και ενδεχοµένως δαπανηρής µελέτης, για την οποία σηµαντικό ποσό πιστώσεων ενδεχοµένως έχει καταλήξει σε 
ένα µόνο έγγραφο της µελέτης. Και τα δύο είναι σηµαντικά και χρήσιµα, αλλά υπηρετούν πολύ διαφορετικούς σκοπούς. Το µέσο αναφερόµενο κόστος είναι απλώς µαθηµατικός 
υπολογισµός - διαίρεση του προϋπολογισµού δια του εκτιµώµενου αριθµού αποτελεσµάτων. 
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3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015  Έτος 2016 Έτος 2017 Έτος 2018 ΣΥΝΟΛ

Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 

δηµοσιονοµικού πλαισίου 
      

Ανθρώπινοι πόροι       

Άλλες διοικητικές δαπάνες        

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 

δηµοσιονοµικού πλαισίου 
      

 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015  Έτος 2016 Έτος 2017 Έτος 2018 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 
543 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

Έµµε
ση 

έρευν
α 

Άµεσ
η 

έρευν
α 

Έµµε
ση 

έρευν
α 

Άµεσ
η 

έρευν
α 

Έµµε
ση 

έρευν
α 

Άµεση 
έρευνα 

Έµµε
ση 

έρευν
α 

Άµεσ
η 

έρευν
α 

Έµµε
ση 

έρευν
α 

Άµεσ
η 

έρευν
α 

Ανθρώπινοι πόροι 20.020 72.803 20.421 75.211 20.828 77.701 21.245 80.274 21.671 82.934 

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα  

7.007 53.992 7.147 55.072 7.290 56.174 7.436 57.297 7.585 58.443 

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 

5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

27.02
7 126.796 

27
.5

68
 

130.284 28.118 133.874 28.681 137.571 29.256 141.377 

ΣΥΝΟΛΟ* 27.02
7 126.796 

27
.5

68
 

130.284 28.118 133.874 28.681 137.571 29.256 141.377 

                                                 
43 Τεχνική ή/και διοικητική συνδροµή και δαπάνες στήριξης της υλοποίησης προγραµµάτων ή/και 

δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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*Οι ανωτέρω αριθµητικές τιµές µπορεί να προσαρµοστούν συνεπεία της σχεδιαζόµενης διαδικασίας 
ανάθεσης σε εξωτερικούς φορείς  
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3.2.3.2. Εκτιµώµενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρωπίνων πόρων, όπως 
εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίµηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 

X 01 01 01 (Στην έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής)      

xx 01 01 02 (Σε αντιπροσωπεία)      

08 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)* 140 140 140 140 140 

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα) 566 566 566 566 566 

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)44 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο»)      

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις 
αντιπροσωπείες)      

08 01 04 40 45 - στην έδρα46      

 

- σε αντιπροσωπείες 
- µόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
- ΣΑ GFI-IV 
- ΑΕΕ 

     

08 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση έρευνα)* 35 35 35 35 35 

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση έρευνα) 194 194 194 194 194 

Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστούν)      

ΣΥΝΟΛΟ 935 935 935 935 935 

XX είναι ο τοµέας άσκησης πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

* από τα ανωτέρω σύνολα έχουν αφαιρεθεί οι µόνιµοι υπάλληλοι, οι έκτακτοι υπάλληλοι, 
καθώς και το εξωτερικό προσωπικό που διαχειρίζεται το έργο ITER στην έδρα 
(Βρυξέλλες). Αυτά τα µέλη προσωπικού αναφέρθηκαν στο συµπληρωµατικό πρόγραµµα 
έρευνας για την ΕΕ∆ του προγράµµατος ITER.  

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη διατεθεί 
στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί εντός της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, 
ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη 

                                                 
44 ΣΥ = συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· ΝΕΑ= «Jeune Expert en 

Délégation» (νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία)· ΤΥ = τοπικός υπάλληλος· ΑΕΕ = αποσπασµένος 
εθνικός εµπειρογνώµονας.  

45 Επιµέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές «BA»).. 
46 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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διαχείριση Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς 
περιορισµούς. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Εξωτερικό προσωπικό 

Καθήκοντα που απορρέουν από την υλοποίηση της 
προγράµµατος έρευνας και εκπαίδευσης Ευρατόµ (άµεσες και 
έµµεσες δράσεις), ιδίως σε σχέση µε τη διαχείριση των 
πυρηνικών αποβλήτων, την πυρηνική ασφάλεια και τις 
πυρηνικές διασφαλίσεις και την προστασία από έκνοµες 
ενέργειες. 

Θα πραγµατοποιήσουν επίσης τις δραστηριότητες που 
χρειάζονται για τον παροπλισµό πυρηνικών µονάδων Ευρατόµ 
του ΚΚΕρ 

3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

–  Η πρόταση συνεπάγεται επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου47. 

∆εν έχει εφαρµογή 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται κατωτέρω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 - 2018 

Να προσδιοριστεί ο φορέας 
συγχρηµατοδότησης Τρίτες χώρες συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων * 

Pm 

Η συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση θα 
προστεθεί σε µεταγενέστερο στάδιο 

* Η συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση δεν έχει ακόµη καθοριστεί· θα προστεθεί σε µεταγενέστερο στάδιο 

                                                 
47 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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3.3. Εκτιµώµενος δηµοσιονοµικός αντίκτυπος στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα. 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον κατωτέρω δηµοσιονοµικό αντίκτυπο: 

–  στους ιδίους πόρους  

– X στα διάφορα έσοδα 

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας48 Γραµµή 
εσόδων του 
προϋπολογισµ
ού: 

∆ιαθέσιµες πιστώσεις για 
το τρέχον οικονοµικό έτος  

2014 έως 2018 

 
Άρθρο 6011* 
Άρθρο 6012* 
Άρθρο 6013 
Άρθρο 6031** 

 

 

 
pm 
pm 
pm 
pm 

 

* Οι συµφωνίες για τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Ελβετίας, καθώς και τη συµµετοχή του JET κοινού 
ταµείου JET, δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Είναι υπό εξέλιξη συζητήσεις µε την Τουρκία σχετικά µε 
συνεργασία στο πεδίο της πυρηνικής έρευνας. 

Για τα διάφορα έσοδα ειδικού προορισµού να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

08 04 01 Πιστώσεις προερχόµενες από τη συµµετοχή τρίτων µερών (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου) στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία. 

10 03 02 Πιστώσεις από τη συµµετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) στην έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού των επιπτώσεων στα έσοδα. 

Ορισµένα συνδεδεµένα κράτη ενδέχεται να συµβάλουν στη συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος πλαισίου µέσω συµφωνιών σύνδεσης. Η µέθοδος 
υπολογισµού θα συµφωνηθεί στις συµφωνίες αυτές σύνδεσης και δεν είναι κατ 'ανάγκη η 
ίδια σε όλες τις συµφωνίες. Ως επί το πλείστον, οι υπολογισµοί βασίζονται στο ΑΕΠ του 
συνδεδεµένου κράτους σε σύγκριση µε το συνολικό ΑΕΠ των κρατών µελών, 
εφαρµόζοντας το ποσοστό αυτό στον συνολικό προϋπολογισµό.  

                                                 
48 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει 

να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης. 


