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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (γνωστή και ως «CEPOL», εφεξής «η 

Ακαδημία»), με έδρα στο Μπράμσχιλ, ιδρύθηκε με την απόφαση 2000/820/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, η οποία καταργήθηκε το 2005 και αντικαταστάθηκε με την 

απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου1. Αποστολή της Ακαδημίας είναι να 

λειτουργεί ως δίκτυο, συνδέοντας τα εθνικά ιδρύματα αστυνομικής εκπαίδευσης 

των κρατών μελών, προκειμένου να παρέχει μαθήματα κατάρτισης για τα 

ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, βάσει κοινών προτύπων2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές 

ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των 

βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και 

ελέγχου της Ακαδημίας. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά 

στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά 

περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Ακαδημίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

τις οικονομικές καταστάσεις3

                                            

1 ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 63. 

 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες 
και οι δραστηριότητες της Ακαδημίας. 

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό 
οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση 
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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προϋπολογισμού4

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό έτος που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της Ακαδημίας, καθώς και για τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της 

Ακαδημίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την 

επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει 

των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

                                            

4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

· και 

τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε 

περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της 

Ακαδημίας, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 

διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό 

5  Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 328 της  7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, 
κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting 
Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη 

βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε 

ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της Ακαδημίας. 

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη 

συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για 

την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά 

περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία 

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα 

 δήλωση τόσο ως προς 

την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί 

τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες 

δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων 

οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το 

Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη 

βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 

ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

                                            

7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των 

διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση 

των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και 

ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του 

νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. 

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και 

της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που 

συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης 

αξιοπιστίας του.  

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ακαδημίας 

παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 

κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών 

της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 

της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 

λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, 

από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του 

Συνεδρίου. 

11. Το 2013 εκ των ανειλημμένων πιστώσεων, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, 

που είχαν μεταφερθεί από το 2012 ακυρώθηκε ποσό ύψους 0,3 εκατομμυρίων 

ευρώ (17,6 %). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι οι δαπάνες που έπρεπε 

να αποδοθούν βάσει των συμφωνιών επιχορήγησης του 2012 ήταν 

χαμηλότερες από τις αρχικώς εκτιμηθείσες (0,21 εκατομμύρια ευρώ ή 70 % των 

ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων), το οποίο υποδηλώνει την ανάγκη 

παροχής ακριβέστερων πληροφοριών από τους δικαιούχους κατά το τέλος του 

έτους για τις δαπάνες στις οποίες πραγματικά υποβάλλονται.  

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

12. Το ποσοστό της ανάληψης πιστώσεων του 2013 για τους διάφορους τίτλους 

κυμάνθηκε μεταξύ 92 % και 95 % του συνόλου, γεγονός το οποίο υποδηλώνει 

ότι οι νομικές δεσμεύσεις ανελήφθησαν εγκαίρως. Το ποσοστό των 

ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2013 ήταν υψηλό για τον 

τίτλο II (διοικητικές δαπάνες), δεδομένου ότι ανήλθε σε 145 410 ευρώ (30,5 %), 

ωστόσο, προέκυψε κατά κύριο λόγο από γεγονότα πέραν του ελέγχου της 

Ακαδημίας, όπως πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν το 2014 για 

υπηρεσίες και προϊόντα που παραγγέλθηκαν και παρελήφθησαν σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα το 2013. 

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ 

13. Οι διαδικασίες προσλήψεων της Ακαδημίας εξακολουθούν να μην είναι 

πλήρως διαφανείς. Οι οδηγίες που δόθηκαν στα μέλη των επιτροπών επιλογής 

προσωπικού σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής δεν ήταν 

αρκούντως σαφείς· οι απαιτήσεις που είχαν τεθεί όσον αφορά την 

επαγγελματική πείρα δεν συμμορφώνονταν πάντοτε με τους κανόνες 
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εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της Ακαδημίας και η 

τεκμηρίωση σχετικά με τις προσλήψεις ήταν ελλιπής. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

14. Στο παράρτημα Ι

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων 

που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο σε 

προηγούμενα έτη. 

 

 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει 

ο κύριος Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 

Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2014. 

        

 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                        Πρόεδρος 
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Παρακολούθηση των σχολίων του προηγούμενου έτους  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2011 
Το υψηλό ποσοστό μεταφορών από έτος σε έτος, 
καθώς και το υψηλό ποσοστό ακυρώσεων, αποτελούν 
ένδειξη ύπαρξης ανεπαρκειών στην κατάρτιση ή/και 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αντιβαίνουν 
στην αρχή της ετήσιας διάρκειάς του. 

Άνευ αντικειμένου 

2011 
Το υψηλό ποσοστό μεταφορών αποτελεί ένδειξη 
ύπαρξης αδυναμιών στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και αντιβαίνει στην αρχή της 
ειδικότητας. 

Σε εξέλιξη 

2011 

Η Ακαδημία εδρεύει στο Μπράμσχιλ και χρησιμοποιεί 
τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας 
Βελτίωσης της Αστυνόμευσης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (National Policing Improvement Agency, 
NPIA). Η NPIA πρόκειται να παύσει να λειτουργεί στο 
τέλος του 2012 και δεν είναι σαφές μέχρι πότε η 
Ακαδημία θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις σημερινές 
εγκαταστάσεις. 

Σε εξέλιξη 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2011 

Η Ακαδημία πρέπει να βελτιώσει τη διαφάνεια των 
διαδικασιών πρόσληψης. Οι προκηρύξεις κενών 
θέσεων δεν ανέφεραν τη δυνατότητα υποβολής 
ένστασης, τα κριτήρια επιλογής δεν σταθμίζονταν πριν 
από την εξέταση των αιτήσεων υποψηφιότητας, ενώ 
δεν καταρτίζονταν πάντοτε εκθέσεις που να 
συνοψίζουν τις διαδικασίες επιλογής και τις αποφάσεις 
σχετικά με τους πίνακες επιτυχόντων. 

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Η Ακαδημία μετέφερε στο 2013 ανειλημμένες 
πιστώσεις ύψους 355 500 ευρώ για το πρόγραμμα 
ανταλλαγών του 2013, το οποίο προβλέπεται να 
υλοποιηθεί μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου 2013. 
Δεδομένου ότι στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της 
Ακαδημίας για το 2012 δεν υπάρχει καμία αναφορά 
στο πρόγραμμα ανταλλαγών για το 2013 και 
λαμβανομένου υπόψη ότι το 2012 δεν ελήφθη καμία 
σχετική απόφαση χρηματοδότησης, η εν λόγω 
μεταφορά είναι παράτυπη. 

Άνευ αντικειμένου 

2012 

Το 2012 από τις ανειλημμένες πιστώσεις ύψους 
1,7 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν μεταφερθεί από 
το 2011 ακυρώθηκε ποσό ύψους 0,7 εκατομμυρίων 
ευρώ (41,2 %). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι 
τα έξοδα που έπρεπε να αποδοθούν βάσει των 
συμφωνιών επιχορήγησης του 2011 ήταν χαμηλότερα 
από τα αρχικώς εκτιμηθέντα (0,44 εκατομμύρια ευρώ ή 
62 % των ακυρωθεισών μεταφορών). 

Εκκρεμεί  



3 

ADB001941EL04-14PP-CH072-14APCFIN-RAS-2013_CEPOL-TR.DOC 1.7.2014 

΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Το ποσοστό της ανάληψης πιστώσεων του 2012 για 
τους διάφορους τίτλους κυμάνθηκε μεταξύ του 90 % 
και του 99 % του συνόλου, γεγονός το οποίο 
υποδηλώνει ότι οι νομικές δεσμεύσεις υπεγράφησαν 
εγκαίρως. Το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων 
που μεταφέρθηκαν στο 2013 ήταν υψηλό για τον 
τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), δεδομένου ότι 
ανήλθε σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ (36 %). Ωστόσο, 
αυτό δεν οφείλεται σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ακαδημίας 
για το 2012, αλλά ήταν αποτέλεσμα κυρίως της 
μεταφοράς πόρων η οποία αναφέρεται στο σημείο 11, 
καθώς και του γεγονότος ότι τα έξοδα για μαθήματα 
που διοργανώθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2012 
στο πλαίσιο συμφωνιών επιχορήγησης του 2012 
προβλεπόταν να αποδοθούν μόλις στις αρχές του 
2013 (1 εκατομμύριο ευρώ). 

Άνευ αντικειμένου 

2012 
Το 2012, η Ακαδημία πραγματοποίησε 37 μεταφορές 
συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, εκ των 
οποίων οι 36 διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων τίτλων. 

Σε εξέλιξη 

2012 
Τα τελευταία έτη, οι διαρκείς συζητήσεις σχετικά με το 
μέλλον της Ακαδημίας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα 
αβεβαιότητας το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί 
εμπόδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
επιχειρήσεων. 

Σε εξέλιξη 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Η Ακαδημία πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη 
συμμόρφωση με τον «Οδηγό προσλήψεων στη 
CEPOL» (Guide to CEPOL recruitment) και να 
βελτιώσει περαιτέρω τη διαφάνεια των διαδικασιών 
πρόσληψης: οι προκηρύξεις κενών θέσεων δεν 
δημοσιεύονταν πάντοτε τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων, δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι είχε ελεγχθεί η τήρηση των κανόνων υποβολής των 
αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής δεν αντιστοιχούσαν 
πάντοτε σε αυτά που καθορίζονταν στις προκηρύξεις 
των κενών θέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων ήταν 
υπερβολικά μεγάλες. 

Ολοκληρώθηκε 
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Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (Μπράμσχιλ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης βάσει της 
Συνθήκης  

(άρθρο 87 ΣΛΕΕ) 

Προσέγγιση των νομοθεσιών 

«1. Η Ένωση αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών και άλλων 
αρχών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στον τομέα της πρόληψης και της εξακρίβωσης αξιόποινων 
πράξεων ή της διερεύνησής τους.  

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που 
αφορούν: [...] 

β) την παροχή υποστήριξης για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον 
αφορά τις ανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισμό και την εγκληματολογική έρευνα· […]». 

Αρμοδιότητες της 
Ακαδημίας  

(απόφαση 
2005/681/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου) 

Στόχοι 

Σκοπός της Ακαδημίας είναι να συμβάλλει στην εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών των 
αστυνομιών των κρατών μελών, βελτιστοποιώντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών 
της. Η Ακαδημία στηρίζει και αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση των κυριότερων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στους τομείς της καταπολέμησης του εγκλήματος, της πρόληψης 
της εγκληματικότητας και της διατήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τις 
διασυνοριακές διαστάσεις των προβλημάτων αυτών. 

Καθήκοντα 

− Αύξηση της γνώσης των εθνικών αστυνομικών συστημάτων και δομών των λοιπών κρατών 
μελών και της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

− Βελτίωση της γνώσης των διεθνών μέσων και των μέσων της Ένωσης, ιδίως σχετικά με: 

α) τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λειτουργία και τον ρόλο τους καθώς και τους    
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και τα νομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ως προς τις 
συνέπειές τους στον τομέα της συνεργασίας που αναπτύσσεται σχετικά με την επιβολή του 
νόμου, 

β) τους στόχους της Ευρωπόλ, τη δομή και τη λειτουργία της καθώς και τις δυνατότητες 
μεγιστοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των αντίστοιχων υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

γ) τους στόχους της Eurojust, τη διάρθρωση και τη λειτουργία της. 

− Εξασφάλιση κατάλληλης κατάρτισης όσον αφορά το σεβασμό των δημοκρατικών εγγυήσεων, 
ιδίως των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. 

Διοίκηση Διοικητικό συμβούλιο 

Σύνθεση 

Μία αντιπροσωπεία από κάθε κράτος μέλος. 

Κάθε αντιπροσωπεία διαθέτει μία ψήφο. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπόλ καλούνται να συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Διευθυντής 

Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Ακαδημίας. Διορίζεται και απαλλάσσεται των καθηκόντων του 
από το διοικητικό συμβούλιο. 

Εξωτερικός έλεγχος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Aρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση της 
Ακαδημίας το 2013 
(2012) 

Προϋπολογισμός  

8,4 (8,4) εκατομμύρια ευρώ. 

Προσωπικό  

Ο πίνακας προσωπικού για το 2013 προέβλεπε 28 (28) θέσεις έκτακτων υπαλλήλων. 
Επιπλέον, στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 10 (10) θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν 5 (5) αποσπάσεις εθνικών 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες το 2013 
(2012) 

 

Μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια  

Η Ακαδημία οργάνωσε συνολικά 72 (82) δραστηριότητες (μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια). Από 
την ανάλυση της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων προκύπτει ότι ο βαθμός της γενικότερης 
ικανοποίησης με τις δραστηριότητες της Ακαδημίας και τα αποτελέσματα σε μαθησιακό επίπεδο 
παρέμεινε εξαιρετικά υψηλός, επιτυγχάνοντας ποσοστό 94 % (93 %).  

Οι δραστηριότητες της Ακαδημίας συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό συμμετεχόντων στην ιστορία 
της:  2 251 (2 098) αξιωματούχοι των διωκτικών αρχών και 707 (772) εκπαιδευτές από 42 (33) χώρες 
(κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες) και 21 (27) όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.  

Το ποσοστό συμμετοχής (αριθμός συμμετεχόντων/διαθέσιμες θέσεις) αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας 
στο 116 % (96 %), το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ακαδημίας, γεγονός που αποδεικνύει την 
ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης από την Ακαδημία. Η ίδια η 
Ακαδημία οργάνωσε 19 (15) δραστηριότητες προς υποστήριξη του δικτύου και δρομολόγησε 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης για το 2014. Καμία 
δραστηριότητα δεν μετατέθηκε στο επόμενο ημερολογιακό έτος. 

Εξωτερικές σχέσεις  

Το 2013, η Ακαδημία εξακολούθησε την αποδοτική συνεργασία της με τις υποψήφιες και δυνητικά 
υποψήφιες χώρες, τις χώρες της ΕΠΓ και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και τους 
στρατηγικούς εταίρους, άλλους οργανισμούς ΔΕΥ και θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.  

Το 2013 η Ακαδημία υπέγραψε δύο συμφωνίες εργασίας με την Αλβανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία 
(μάλιστα το 2013 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα για πρώτη φορά κοινή δραστηριότητα της Ακαδημίας 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία), καθώς και με τον οργανισμό EU-LISA. Εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
καθώς και με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ άρχισαν επίσημες επαφές με το Κοσσυφοπέδιο και την 
Αρμενία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα δύο αποστολές εμπειρογνωμόνων στις δύο τελευταίες χώρες 
προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας.  

Δρομολογήθηκαν επίσης επαφές με φορείς εκπαίδευσης διωκτικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
Ακαδημία ολοκλήρωσε επιτυχώς την άσκηση της προεδρίας της ομάδας επαφών των οργανισμών 
στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, υλοποιώντας τις συμφωνηθείσες κοινές 
δραστηριότητες, οι οποίες συμπεριελήφθησαν σε μια τελική έκθεση που επικυρώθηκε από την COSI.  

Το 2013, η Ακαδημία υποστήριξε επτά έργα δημιουργίας ικανοτήτων, τα οποία υλοποιήθηκαν από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Το φάσμα των έργων κυμαινόταν από μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησης μέσω 
επιμόρφωσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών έως τη μη στρατιωτική 
διαχείριση κρίσεων και άλλα σημαντικά θέματα πολιτικής. 

Ανάπτυξη εγχειριδίων επιμόρφωσης και (κοινών) προγραμμάτων επιμόρφωσης  

Το Εγχειρίδιο των εκπαιδευτών στο πλαίσιο του δικτύου SIRENE χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων SIRENE το 2013 και επικαιροποιήθηκε από την επιτροπή επιμόρφωσης του δικτύου 
SIRENE. Το εγχειρίδιο θα διανεμηθεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις αρχές του 2014.  

Το κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επικαιροποιήθηκε και 
αναπτύχθηκαν δύο νέα κοινά προγράμματα επιμόρφωσης:  ένα για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και ένα για τη Eurojust, το τελευταίο με σημαντική συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων 
της Eurojust. Ένας εμπειρογνώμονας της Ευρωπόλ συμμετείχε στο κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η Ευρωπόλ σχολίασε επίσης το κοινό πρόγραμμα 
επιμόρφωσης για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών (τέσσερα κοινά προγράμματα επιμόρφωσης 
επικαιροποιήθηκαν και ένα ολοκληρώθηκε το 2012).  
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Έρευνα και επιστήμη  

Η ετήσια διάσκεψη της Ακαδημίας για το 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα και επιστήμη στον 
τομέα της αστυνομίας, με τίτλο «Αστυνόμευση στις κοινωνίες των πολιτών σε καιρούς οικονομικής 
 δυσχέρειας» συγκέντρωσε 126 (120) συμμετέχοντες από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες και  
είχε θετική απήχηση. Οι παρεμβάσεις της διάσκεψης αναρτήθηκαν στους ιστοτόπους της Ακαδημίας 
και προετοιμάζεται η δημοσίευση των πρακτικών της. 

Με την υποστήριξη του δικτύου εθνικών ανταποκριτών σε θέματα έρευνας και επιστήμης της 
Ακαδημίας και της ομάδας εργασίας για τη μεταφορά γνώσης δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο δύο νέα 
τεύχη του «European Science and Research Bulletin» (Ευρωπαϊκό δελτίο για την επιστήμη και την 
έρευνα). Επιπλέον, κατέστη διαθέσιμη ιστοσελίδα που συγκεντρώνει επιστημονικές δημοσιεύσεις 
στον τομέα της αστυνομίας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ακαδημίας συνέχισε να χρησιμοποιείται ως τράπεζα γνώσεων από τους 
χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό δίκτυο (e-Net). 

Πρόγραμμα ανταλλαγών «European Police Exchange Programme»  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών της Ακαδημίας (European Police Exchange Programme) για 
το 2013 περιελάμβανε έξι τμήματα, καθώς και μια επίσκεψη μελέτης: 

− ένα γενικό τμήμα για τα ανώτερα αστυνομικά στελέχη, 

− ένα τμήμα για τους διοικητές, 

− ένα τμήμα για τους εκπαιδευτές, 

− ένα τμήμα για τους ερευνητές, 

− ένα τμήμα για τη συνεργασία μεταξύ κλάδων, 

− ένα τμήμα για τις χώρες ΕΠΓ- Δυτικών Βαλκανίων, 

− επισκέψεις μελέτης στη Ευρωπόλ (2x), τον FRONTEX, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και την OLAF. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θέματα προερχόμενα από τις προτεραιότητες του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, τον κύκλο πολιτικής της ΕΕ, καθώς και από αιτήματα των κρατών μελών. Οι επισκέψεις 
στο πλαίσιο των ανταλλαγών πραγματοποιούνται σε διμερή βάση και διαρκούν 12 ημερολογιακές 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και 5 εργάσιμες ημέρες κατ’ ελάχιστο. Οι επισκέψεις μελέτης στους 
προαναφερόμενους οργανισμούς διήρκεσαν 3-5 ημέρες.  

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ανταλλαγών συμμετείχαν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η 
Τουρκία και οι χώρες στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης.  

Συνολικά έλαβαν μέρος 444 (293) συμμετέχοντες από 25 κράτη μέλη και χώρες ΕΠΓ- Δυτικών 
Βαλκανίων - ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων από την έναρξη του προγράμματος το 2007. Το 
πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό που υπερέβαινε ελαφρώς τα 600 000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε 
από την Ακαδημία, ενώ το ποσοστό χρησιμοποίησης υπερέβη το 95 %.  

Η ανατροφοδότηση από τους 135 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανταλλαγών και τους 54 
συμμετέχοντες στις επισκέψεις μελέτης ήταν πολύ θετική αγγίζοντας το εξαιρετικό ποσοστό του 98 % 
όσον αφορά τον γενικό βαθμό ικανοποίησης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών της 
Ακαδημίας (European Police Exchange Programme) για το 2013.  

Ηλεκτρονικό δίκτυο (e-Net)  

• Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των υπευθύνων διαχείρισης του e-Net σε εθνικό 
επίπεδο. Το σύστημα διαχείρισης της μάθησης (Learning Management System, LMS) της 
Ακαδημίας αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχές τόσο για την επικαιροποίηση όσο και για τη 
βελτίωση της διαδικτυακής υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας, και επιπλέον 
προσέφερε μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του δικτύου της Ακαδημίας. 
Επίσης, διατέθηκαν ανοικτές πλατφόρμες, βάσει των οποίων, σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο 
μάθησης, κοινότητες πρακτικής μπορούν εύκολα να μάθουν η μία από την άλλη χάρη στη 
διαδικτυακή τεχνολογία.  

Ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning)  

• Το 2013 η Ακαδημία ανέπτυξε 3 (4) νέες και επικαιροποίησε 2 (μηδέν) προϋπάρχουσες 
ενότητες ηλεκτρονικών μαθημάτων με θέμα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, το SIS II, την απόφαση του Prüm, την Ευρωπόλ και το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο. Η ανάπτυξη της διαδικτυακής ενότητας σχετικά με τον κύκλο πολιτικής της ΕΕ 
ολοκληρώθηκε το 2013 και εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Έως σήμερα είναι διαθέσιμες 19 
διαδικτυακές ενότητες. 

• Το 2013 τις ενότητες ηλεκτρονικών μαθημάτων επισκέφθηκαν συνολικά 1994 (1961) 
διαφορετικοί χρήστες και διοργανώθηκαν 31 σεμινάρια μέσω διαδικτύου (webinars) στα οποία 
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συμμετείχαν 3562 (1667) άτομα. Επίσης, το 2013 ήταν ενεργές δέκα πλατφόρμες κοινοτήτων 
πρακτικής, στις οποίες 2063 επαγγελματίες διαφορετικών τομέων της αστυνόμευσης και της 
αστυνομικής εκπαίδευσης, με παρόμοιες απόψεις, μοιράστηκαν και ανέπτυξαν τη γνώση και 
την εμπειρογνωσία τους. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από την Ακαδημία. 
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Παράγραφοι 11 και 12: Η Ακαδημία λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου. Από τα 

στοιχεία που αναφέρονται μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα μέτρα που θέσπισε η CEPOL τα 

τελευταία χρόνια οδήγησαν σε σημαντική μείωση του ποσοστού των μεταφορών. Έχουμε δεσμευτεί 

για την περαιτέρω αύξηση και διατήρηση της συμμόρφωσης με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού που προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Παράγραφος 13: Η Ακαδημία λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου. Η CEPOL 

συμπλήρωσε την τεκμηρίωση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

επανασχεδιάζοντας και βελτιώνοντας τις σχετικές οδηγίες εργασίας, τα υποδείγματα και τους 

καταλόγους ελέγχου. Αναμένεται ότι οι νέες αυτές εξελίξεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν στις 

προσλήψεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση και στην 

αυξημένη διαφάνεια της διαδικασίας προσλήψεων.   
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