
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το 
οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

(2017/C 417/12)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (γνωστή και ως «EASO», εφεξής η «Υπηρεσία»), με έδρα στη Βαλέτα, 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), με σκοπό να προάγει την 
πρακτική συνεργασία στα ζητήματα ασύλου και να επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών 
υποχρεώσεών τους που αφορούν την παροχή προστασίας σε άτομα που την χρειάζονται. Από το 2015, η Υπηρεσία παρέχει 
υποστήριξη στην Ελλάδα και την Ιταλία στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε να 
ενισχυθεί η εντολή της Υπηρεσίας και να διευρυνθούν σημαντικά τα καθήκοντά της, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε 
διαρθρωτική αδυναμία που τυχόν ανακύψει κατά την εφαρμογή του συστήματος ασύλου της ΕΕ (2). Από τον Μάρτιο του 2016, τα 
κλιμάκια της Υπηρεσίας που εργάζονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ασχολούνται και με το επιχειρησιακό σκέλος της 
εκτέλεσης της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, όπως και με την υποστήριξη της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία (3).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Υπηρεσία

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 15,9 53

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 93 125

(1) Τα στοιχεία του προϋπολογισμού βασίζονται στις πιστώσεις πληρωμών.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία.

3. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η σημαντική αύξηση των καθηκόντων της Υπηρεσίας είχε ως συνέπεια έναν οριστικό 
προϋπολογισμό για το 2016, ο οποίος ήταν υπερτριπλάσιος από τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, το προσωπικό 
που απασχολούνταν το 2016 αυξήθηκε κατά 34 %, ενώ τα οικεία συστήματα και οι διαδικασίες βρίσκονταν ακόμη υπό 
αναμόρφωση ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

4. Η παρούσα έκθεση πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσμα των ανωτέρω αναφερόμενων προκλήσεων και της εντολής του 
Συνεδρίου, η οποία διέπεται από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

5. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές 
δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου της 
Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών και, 
αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/79

(1) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας διατίθενται στον ιστότοπό του: www.easo. 

europa.eu.

http://www.easo.europa.eu
http://www.easo.europa.eu


ΓΝΩΜΗ

6. Ελέγξαμε:

1) τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (1) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (2) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

2) τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί,

όπως επιτάσσει το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

7. Κατά τη γνώμη μας, οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 παρέχουν 
ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου 2016, των 
αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε 
ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Έσοδα

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί

8. Κατά τη γνώμη μας, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά.

Πληρωμές

Στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη

9. Το Συνέδριο προέβη σε σημαντικές διαπιστώσεις σε σχέση με δύο από πέντε σημαντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
που κινήθηκαν το 2016, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του έτους, όπως αναφέρεται στα 
σημεία 9.1. και 9.2. Οι διαπιστώσεις αυτές καταδεικνύουν τη έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων από 
την Υπηρεσία:

9.1. Από δύο από τους τρεις υποψηφίους που συμμετείχαν στη μία από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που 
υποβλήθηκαν σε έλεγχο και η οποία είχε ως αντικείμενο την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης-πλαισίου 
παροχής υπηρεσιών, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2016-2020, ζητήθηκε να παράσχουν πρόσθετες 
πληροφορίες σε σχέση με ορισμένα κριτήρια επιλογής, κοινά και για τους δύο. Μολονότι κανείς εκ των δύο δεν υπέβαλε τις 
πληροφορίες που ζητήθηκαν (βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που θα παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας), μόνον ο ένας αποκλείστηκε από τη διαδικασία για τον συγκεκριμένο λόγο. Η σύμβαση ανατέθηκε στον έτερο εκ 
των δύο με τη δικαιολογία ότι τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα θα υποβάλλονταν μετά την ανάθεσή της. Ως εκ τούτου, κατά 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης με αποτέλεσμα η σύμβαση να ανατεθεί σε 
υποψήφιο που δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια επιλογής. Επομένως, η σύμβαση-πλαίσιο και οι σχετικές πληρωμές του 2016, 
ύψους 920 561 ευρώ, είναι παράτυπες.

9.2. Τον Φεβρουάριο του 2016, η Υπηρεσία ανέθεσε απευθείας σύμβαση-πλαίσιο 12μηνης διάρκειας και αξίας 
3,6 εκατομμυρίων ευρώ, για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της για την αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης. Η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε σε έναν μόνο προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα, χωρίς να 
εφαρμοστεί καμία από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός (3). Ως εκ 
τούτου, η ανάθεση δεν συμμορφωνόταν με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ και οι σχετικές πληρωμές του 2016, ύψους 
592 273 ευρώ, είναι παράτυπες.

10. Τα ποσά που διακυβεύονται στα ζητήματα που περιγράφονται στα σημεία 9.1 έως 9.2 αντιπροσωπεύουν το 2,9 % των 
συνολικών δαπανών της Υπηρεσίας για το 2016.

C 417/80 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017

(1) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακών ροών, 
την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, καθώς και σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές 
σημειώσεις.

(2) Οι καταστάσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τις καταστάσεις που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά το σύνολο 
των πράξεων του προϋπολογισμού και τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

(3) Το άρθρο 104 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1) 
ορίζει ότι οι διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης ή δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων-πλαισίων, 
λαμβάνουν μία από τις μορφές που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.



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

11. Κατά τη γνώμη μας, με την εξαίρεση των επιπτώσεων των ζητημάτων που περιγράφονται υπό τον τίτλο «Στοιχεία για τη 
θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη» στο σημείο 9, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό 
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Αρμοδιότητες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση

12. Σύμφωνα με τα άρθρα 310 έως 325 της ΣΛΕΕ και τον δημοσιονομικό κανονισμό της Υπηρεσίας, η διοίκηση φέρει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασμών βάσει των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον 
δημόσιο τομέα, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα. 
Επίσης, η διοίκηση είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες που τις διέπουν. Η διοίκηση της Υπηρεσίας 
φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

13. Κατά την κατάρτιση των λογαριασμών, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της δυνατότητας της Υπηρεσίας να 
διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, ζητημάτων που αφορούν τη συνέχιση της 
δραστηριότητάς της και, τέλος, για την τήρηση λογιστικής βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

14. Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη της διαδικασίας υποβολής των 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων της Υπηρεσίας.

Οι αρμοδιότητες του ελεγκτή όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών και των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται

15. Στόχος μας είναι, αφενός, να αποκομίζουμε εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών 
στους λογαριασμούς της Υπηρεσίας όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 
βασίζονται και, αφετέρου, βάσει του ελέγχου που διενεργούμε, να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες αυτοί βασίζονται. Εύλογη βεβαιότητα σημαίνει βεβαιότητα υψηλού βαθμού, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι, 
οσάκις υπάρχει ουσιώδης ανακρίβεια ή η μη συμμόρφωση, αυτή θα εντοπίζεται πάντοτε με τον έλεγχο. Η ανακρίβεια και η μη 
συμμόρφωση μπορεί να οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα, θεωρούνται δε ουσιώδεις, εάν εύλογα πιθανολογείται ότι, είτε από 
κοινού είτε έκαστη μεμονωμένα, θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς.

16. 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 και κανονικότητα 
των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτίμησης 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, εξετάζονται οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, προκειμένου να σχεδιαστούν οι 
αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών.

17. Όσον αφορά τα έσοδα, επαληθεύουμε την επιχορήγηση που λαμβάνεται από την Επιτροπή και αξιολογούμε τις 
διαδικασίες που ακολουθεί η Υπηρεσία για την είσπραξη τυχόν τελών και άλλων εσόδων.

18. Όσον αφορά τις δαπάνες, εξετάζουμε τις πράξεις πληρωμών αφού πραγματοποιηθούν, καταχωριστούν και εγκριθούν οι 
δαπάνες. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληρωμών, εκτός των προπληρωμών, κατά τη χρονική στιγμή της 
εκτέλεσής τους. Οι προπληρωμές εξετάζονται όταν ο αποδέκτης των κεφαλαίων αιτιολογήσει την ορθή χρήση τους και 
η Υπηρεσία αποδεχθεί την αιτιολόγηση εκκαθαρίζοντας την προπληρωμή, είτε το ίδιο οικονομικό έτος είτε αργότερα.

19. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, λάβαμε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών της Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 208, παράγραφος 4, του 
δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ (1).

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/81

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.



20. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

21. Τον Αύγουστο του 2016, η Υπηρεσία κίνησε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία (πέντε παρτίδες) για την ανάθεση σύμβασης- 
πλαισίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε πολιτιστικούς διαμεσολαβητές/διερμηνείς σε διάφορες χώρες. Το συνολικό 
ποσό της σύμβασης αυτής για τις τέσσερις παρτίδες που υπεγράφησαν και ελέγχθηκαν (παρτίδες 2 έως 5) ήταν 
60 εκατομμύρια ευρώ, για διάστημα τεσσάρων ετών. Οι τέσσερις αυτές παρτίδες ανατέθηκαν στον ίδιο υποψήφιο, ως πρώτο 
ανάδοχο κατά σειρά προτεραιότητας. Ο ανάδοχος αυτός πληρούσε τις οικονομικές απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής (ετήσιος 
κύκλος εργασιών 1 εκατομμυρίου ευρώ) για όλες τις προηγούμενες χρήσεις πλην μίας, για την οποία υπεγράφη σύμβαση άντλησης 
ωφέλειας με μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δεσμεύθηκε να διαθέσει τον κύκλο εργασιών του στον ανάδοχο. Ο 
δημοσιονομικός κανονισμός επιτρέπει την εξάρτηση από τις χρηματοοικονομικές ικανότητες άλλων οντοτήτων. Ωστόσο, εν 
προκειμένω, δεν είναι σαφές πώς μπορεί να διατεθεί ο κύκλος εργασιών της οντότητας αυτής, ούτε αν αυτή, δεδομένης της φύσης 
των δραστηριοτήτων της, μπορεί να υποστηρίξει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Η Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε απορρίψει την 
προσφορά, δεδομένου ότι αυτή δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις περί χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των υποψηφίων. Κατά 
συνέπεια, η σύμβαση-πλαίσιο και όλες οι σχετικές πληρωμές είναι παράτυπες (καμία πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε το 2016).

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

22. Μετά την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2015 και το σχέδιο δέκα σημείων για τη 
μετανάστευση που ενέκριναν οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών στις 20 Απριλίου 2015, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλους τους μετανάστες. Για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, ήταν 
επείγουσα η ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των ελληνικών αρχών για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η Επιτροπή ανέθεσε το 
έργο αυτό στην Υπηρεσία. Το καθήκον αυτό συνίστατο στην αγορά και μετέπειτα δωρεά στο ελληνικό κράτος 90 σαρωτών 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και 90 συμβατών υπολογιστών (εξοπλισμός), αξίας 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει συμφωνίας 
επιχορήγησης μεταξύ της Επιτροπής και της Υπηρεσίας. Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία επιχορήγησης, ο εξοπλισμός έπρεπε 
να παραδοθεί στο τμήμα πληροφορικής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, από όπου θα διανεμόταν στα κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης στα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την περιγραφή της συγκεκριμένης δράσης, υπάλληλοι της Υπηρεσίας έπρεπε να 
παρίστανται στον τόπο της παράδοσης ώστε να διασφαλίσουν την κατάλληλη παράδοση, εγκατάσταση και μετέπειτα μεταβίβαση 
της κυριότητας στην ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, το προσωπικό της Υπηρεσίας δεν βρισκόταν επί τόπου, προκειμένου να 
εκτελέσει αυτή την απαίτηση, και μόλις τον Ιούλιο του 2017 ελήφθη η επιβεβαίωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ότι 
ο εξοπλισμός παραδόθηκε στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης τον Φεβρουάριο και τις αρχές Μαρτίου του 2016 και ότι 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό του.

23. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να ζητούν γραπτώς διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που συνιστούν την τιμή ή το 
κόστος, εάν αυτή η τιμή ή το κόστος φαίνεται να είναι ασυνήθιστα χαμηλό, και να παρέχουν στον προσφέροντα τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του (1). Για δύο από τις παρτίδες (παρτίδες 3 και 5), που αφορούσαν την παροχή πολιτιστικών 
διαμεσολαβητών/διερμηνέων σε διάφορες χώρες (βλέπε επίσης σημείο 21), η Υπηρεσία έλαβε οικονομικές προσφορές που ήταν 
50 % και 31 % χαμηλότερες, αντίστοιχα, από τις επόμενες χαμηλότερες προσφορές. Μολονότι το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι 
προσφορές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές, η Υπηρεσία δεν έκρινε απαραίτητο να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τον υποψήφιο.

24. Στην έκθεση ελέγχου της του Οκτωβρίου του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) 
υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν τις διοικητικές δαπάνες 
και ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών και των επιμέρους συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο συμβάσεων-πλαισίου είναι 
ελλιπής. Η Υπηρεσία και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου διορθωτικών μέτρων.

25. Το 2016 η Υπηρεσία βρέθηκε ενώπιον διαφόρων προκλήσεων που ανέκυψαν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της, 
περιλαμβανομένων όχι μόνο της ουσιαστικής αύξησης του προϋπολογισμού της και της διεύρυνσης των καθηκόντων της, αλλά και 
της σημαντικής αύξησης του αριθμού των πράξεων, της αλλαγής του υπολόγου (λογιστή) με αρκετές προσωρινές αντικαταστάσεις 
και, τέλος, της εισαγωγής συστήματος ροής εργασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού. Η κατάσταση αυτή, χαρακτηριζόμενη από 
σημαντικές μεταβολές και αστάθεια, δεν κατέστη δυνατό να μετριαστεί ούτε μέσω της εκ νέου επικύρωσης του λογιστικού 
συστήματος ούτε με την εισαγωγή ενός συστήματος τακτικών εκ των υστέρων επαληθεύσεων των πράξεων (2).

26. Το 2014 η Επιτροπή υπέγραψε, εκ μέρους περισσότερων από 50 θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένης 
της Υπηρεσίας, σύμβαση-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
και υποστήριξης. Ο ανάδοχος της σύμβασης-πλαισίου διαμεσολαβεί μεταξύ της Υπηρεσίας και των εκάστοτε προμηθευτών που 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της. Ως αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να 
προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών. Το 2016 οι συνολικές πληρωμές προς τον 
συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 534 900 ευρώ. Η Υπηρεσία δεν προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των τιμών και των 
προσαυξήσεων που χρεώνονταν με τις προσφορές τιμής των προμηθευτών και τα τιμολόγια που εξέδιδε ο ανάδοχος.
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(1) Άρθρο 151 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 
της 31.12.2012, σ. 1).

(2) Πλην πράξεων που πραγματοποιούνται δυνάμει συμφωνιών ανάθεσης με την Επιτροπή.



ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

27. Εκπονήθηκε, για λογαριασμό της Επιτροπής, εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων της Υπηρεσίας κατά την περίοδο 2011- 
2014 και η τελική έκθεση παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής επιβεβαιώθηκε ο λυσιτελής 
χαρακτήρας της αποστολής και των καθηκόντων της Υπηρεσίας και εξήχθη το συμπέρασμα ότι, συνολικά, η εκτέλεση των βασικών 
καθηκόντων της ήταν αποτελεσματική και ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είχαν, στην πλειονότητά τους, επιτευχθεί. Η 
αξιολόγηση ανέφερε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της αποδοτικότητας των πράξεων και περαιτέρω διασφάλισης της συνεργασίας 
και της συνοχής των δραστηριοτήτων με τα θεσμικά και τα άλλα όργανα της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που 
ασχολούνται με μεταναστευτικά ζητήματα. Η Υπηρεσία υλοποιεί σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο υπό 
το πρίσμα της διευρυμένης εντολής της, και η τελική έκθεση υλοποίησης αναμένεται να εκδοθεί τον Ιούνιο του 2017.

28. Η Υπηρεσία αγόρασε και εγκατέστησε 65 προκατασκευασμένους οικίσκους (κοντέινερ) που θα χρησιμοποιούνταν ως κινητά 
γραφεία στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε Ελλάδα και Ιταλία, συνολικής αξίας 852 136 ευρώ. Ορισμένοι από τους 
οικίσκους αυτούς τοποθετήθηκαν σε μέρος όπου, αργότερα, παρόμοιοι οικίσκοι, που δεν ανήκαν στην Υπηρεσία, υπέστησαν 
βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Η Υπηρεσία δεν έχει ασφαλίσει τους οικίσκους έναντι του συγκεκριμένου κινδύνου με 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

29. Η Υπηρεσία δεν έχει επίσης ανακτήσει όλα τα απαιτητά παραδοτέα της εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών. Οι 
επιστροφές ΦΠΑ για τα έτη 2014 (180 919 ευρώ) και 2015 (245 960 ευρώ) δεν είχαν ανακτηθεί στο τέλος του 2016.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

30. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες) και αντιστοιχεί σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή στο 43,9 % (έναντι 1 076 583 ευρώ ή 36,9 % το 2015). Οι 
μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως υποδομές ΤΠ, μεταφράσεις και δημοσιεύσεις, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και έξοδα 
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν προς τα τέλη του 2016 ή/και τα 
τιμολόγια εκδόθηκαν το 2017.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

31. Στο παράρτημα 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 Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Οκτωβρίου 2017.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE

Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί / ά. 
α.)

2012

Η διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης χρήζει βελτίωσης: δεν υπήρχαν 
στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι, πριν από την εξέταση των 
αιτήσεων, είχαν καθοριστεί οι συντελεστές και η ελάχιστη βαθμολογία 
που όφειλε να συγκεντρώνει ένας υποψήφιος προκειμένου να κληθεί σε 
συνέντευξη ή να περιληφθεί στον πίνακα επιτυχόντων, αλλά ούτε και οι 
ερωτήσεις των συνεντεύξεων και των γραπτών δοκιμασιών είχαν οριστεί 
πριν από την εξέταση των αιτήσεων.

Ολοκληρώθηκε

2013

Από τον συνολικό αριθμό των πληρωμών, 446 (18 %) πραγματοποιή-
θηκαν μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο δημοσιονομικός 
κανονισμός. Η μέση καθυστέρηση για τις υπερήμερες πληρωμές ήταν 
21 ημέρες.

Εκκρεμεί (1)

2013 Έξι από τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου δεν εφαρμόστηκαν πλήρως. Εν εξελίξει (2)

2013

Η διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης χρήζει βελτίωσης: οι ερωτήσεις 
για τις συνεντεύξεις και τις γραπτές δοκιμασίες καθορίστηκαν μετά την 
εξέταση των αιτήσεων, γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο οι 
ερωτήσεις αυτές να έχουν επηρεαστεί από τις επιμέρους υποψηφιότητες. 
Οι επιτροπές επιλογής δεν βαθμολογούσαν πάντοτε όλα τα κριτήρια 
επιλογής που περιλαμβάνονταν στις προκηρύξεις των κενών θέσεων. Η 
δήλωση περί σύγκρουσης συμφερόντων που υπογράφουν τα μέλη 
επιτροπών επιλογής αναφέρει μόνο την προσωπική σχέση ως πιθανή 
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, αποκλείοντας ρητά τις επαγγελ-
ματικές σχέσεις. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαδικασίας πρόσληψης, 
διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ ενός κριτηρίου επιλεξιμότητας που 
αναφερόταν στην προκήρυξη της κενής θέσης και του αντίστοιχου 
κριτηρίου επιλογής που αναφερόταν στον αριθμό των ετών αποδεδειγ-
μένης επαγγελματικής πείρας.

Ολοκληρώθηκε

2014
Η Υπηρεσία πραγματοποίησε 1 062 πληρωμές (28,6 %) μετά την 
παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Η 
μέση καθυστέρηση για τις υπερήμερες πληρωμές ήταν 24 ημέρες.

Εκκρεμεί (1)

2014

Η Υπηρεσία έχει υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού. Το 2014 
αποχώρησαν από την Υπηρεσία 14 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
τεσσάρων σε καίριες θέσεις. Το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 
θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο 
ετήσιο και στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας.

Εν εξελίξει (3)
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου

Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 
μέτρων

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / Εκκρεμεί / ά. 
α.)

2014

Σύμφωνα με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, οι συμμετέχοντες σε 
συνεδριάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία κατατάσσονται σε μία από τις 
εξής τρεις κατηγορίες (Α, Β ή Γ) όσον αφορά την απόδοση των δαπανών. 
Το σύνολο των αποδόσεων δαπανών για τους συμμετέχοντες σε 
συνεδριάσεις ανήλθε το 2014 σε 997 506 ευρώ. Οι συμμετέχοντες 
της κατηγορίας «Α», οι οποίοι θεωρείται ότι αναλαμβάνουν συγκεκριμένο 
καθήκον στις συνεδριάσεις, λαμβάνουν ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την 
κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαμονής, ενώ οι συμμετέχοντες της 
κατηγορίας «Β» λαμβάνουν ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την κάλυψη 
μόνον των δαπανών ταξιδίου. Οι συμμετέχοντες της κατηγορίας «Γ» δεν 
δικαιούνται απόδοση δαπανών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που 
κατατάχθηκαν ως αποδέκτες της απόδοσης δαπανών της κατηγορίας «Α» 
αυξήθηκε από 61 % το 2013 σε 69 % το 2014. Δεν υπάρχουν έγγραφα 
τα οποία να τεκμηριώνουν την κατάταξη των συμμετεχόντων στις τρεις 
κατηγορίες.

Εν εξελίξει (4)

2015

Η Υπηρεσία ανέλαβε πιστώσεις ύψους μόνο 14,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 
93,7 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (έναντι 12,4 εκατομμυρίων 
ευρώ ή 84,7 % το 2014). Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες) και αντιστοιχούσε σε 1 076 583 ευρώ ή στο 
36,9 % (έναντι 635 492 ευρώ ή 28,7 % το 2014). Οι εν λόγω 
μεταφορές πιστώσεων συνδέονται κυρίως με συμβάσεις για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, 
οι οποίες υπεγράφησαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (0,4 
εκατομμύρια ευρώ), και με επενδύσεις σε υποδομές ΤΠ (0,3 εκατομμύρια 
ευρώ), ενόψει της προβλεπόμενης πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού σε 
συνέχεια της απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο 
τέλος του 2015 για αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού.

ά.α.

2015

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ενέκρινε νέα πολιτική για τις προσλήψεις 
έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων τον Νοέμβριο του 2015. Η νέα 
πολιτική καλύπτει την πλειονότητα των ζητημάτων που επεσήμανε το 
Συνέδριο στο πλαίσιο προηγούμενων ελέγχων του. Η εφαρμογή της 
πολιτικής θα αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης το 2016, έτος 
κατά το οποίο αναμένεται σημαντικός αριθμός προσλήψεων.

Ολοκληρώθηκε

(1) Το 2016 η Υπηρεσία πραγματοποίησε 2 007 πληρωμές ή 41,29 % (έναντι 1 024 ή 29,2 % το 2015) μετά την παρέλευση των προθεσμιών 
που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Η μέση καθυστέρηση για τις υπερήμερες πληρωμές ήταν 35 ημέρες (έναντι 29 ημερών το 2015).

(2) Στο τέλος του 2016 εκκρεμούσε η εφαρμογή ενός προτύπου εσωτερικού ελέγχου.
(3) Το 2016 αποχώρησαν από την Υπηρεσία 17 υπάλληλοι και προσελήφθησαν 70. Προσφέρθηκαν στην Υπηρεσία 50 νέες θέσεις ανά πίνακα 

προσωπικού για το 2016.
(4) Οι αποδόσεις δαπανών σε συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις ανήλθε το 2015 σε 987 515 ευρώ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που 

κατατάχθηκαν ως αποδέκτες απόδοσης δαπανών κατηγορίας «Α» μειώθηκε από 69 % το 2014 σε 52 % το 2015. Οι αποδόσεις δαπανών σε 
συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις ανήλθε το 2016 σε 1 012 147 ευρώ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που κατατάχθηκαν ως αποδέκτες 
απόδοσης δαπανών κατηγορίας «Α» μειώθηκε από 52 % το 2015 σε 37 % το 2016.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

9.1. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου. Ωστόσο, η EASO έλαβε την απόφασή της με βάση το 
γεγονός ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση ήταν η μοναδική την περίοδο εκείνη που μπορούσε να εκπληρώσει τις 
συμβατικές υποχρεώσεις.

9.2. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου και θα μεριμνήσει ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες 
καταστάσεις στο μέλλον. Οι ενέργειες της EASO ανταποκρίνονταν στην επείγουσα ανάγκη που προκάλεσε η μεταναστευτική κρίση, 
η οποία βρισκόταν στην κορύφωσή της την περίοδο εκείνη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου σχετικά με τα έκτακτα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στην Υπηρεσία και να καλυφθεί η έλλειψη εμπειρογνωμόνων των 
κρατών μελών.

Ο ανάδοχος που επιλέχθηκε κάτω από αυτές τις εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες ήταν ο ίδιος με τον ανάδοχο που είχε συνάψει στο 
παρελθόν σύμβαση με άλλον Οργανισμό της ΕΕ που εδρεύει στην Ελλάδα. Η EASO βασίστηκε στους ελέγχους επιλεξιμότητας και 
οικονομικής επάρκειας που είχαν διενεργηθεί από τον εν λόγω Οργανισμό. Η απόφαση τεκμηριώθηκε και εγκρίθηκε σε έκτακτο 
αίτημα.

Στο μεσοδιάστημα, η EASO προκήρυξε νέα ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάθεση νέας σύμβασης-πλαισίου.

21. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την άποψη του Συνεδρίου. Η EASO προσπάθησε να κινηθεί στο πλαίσιο των οικείων 
διατάξεων. Η νομολογία σχετικά με τη φερεγγυότητα των μεμονωμένων φορέων αφήνει περιθώρια ερμηνειών και η EASO θεώρησε 
ότι ενήργησε νόμιμα.

22. Η EASO ανταποκρίθηκε στην επιτακτική ανάγκη για αύξηση των μέσων λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Ελλάδα 
καθώς προμηθεύτηκε τον εξοπλισμό και τον παρέδωσε στις ελληνικές αστυνομικές αρχές στις 12 Φεβρουαρίου 2016 και στις 
2 Μαρτίου 2016.

Ως εκ τούτου, έπρεπε να δρομολογήσει τη διαδικασία πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης, η οποία υπογράφηκε 
στις 3 Μαρτίου 2016. Οι υπάλληλοι της EASO δεν είχαν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν αυτοπροσώπως την εγκατάσταση των 
συσκευών EURODAC επειδή η επιχορήγηση υπογράφηκε μετά την παράδοση των συσκευών και ενώ οι αστυνομικές αρχές είχαν 
ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διανομής τους στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η Υπηρεσία ζήτησε επίσημα από τις ελληνικές αρχές να της επιβεβαιώσουν την παράδοση και την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στις 23 Μαΐου 2016 αλλά έλαβε τελικά απάντηση μόλις στις 20 Ιουλίου 2017.

23. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου.

24. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου και επισημαίνει ότι πολλά από τα μέτρα που 
συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο έχουν ήδη εφαρμοστεί.

25. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου, αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ανεπιφύλακτη 
γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Ωστόσο, η εκ νέου επικύρωση του λογιστικού 
συστήματος έχει προγραμματιστεί για το 2017. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της στρατηγικής των εκ 
των υστέρων επαληθεύσεων.

26. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου και ενημερώνει το Συνέδριο ότι σύμφωνα με την άποψη του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καθιέρωση συστηματικού ελέγχου, από 1ης Ιανουαρίου 2018 η Υπηρεσία θα 
καθιερώσει συστηματικούς ελέγχους για κάθε προσφορά που υπερβαίνει τα 135 000 ευρώ.

28. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι η Διοίκηση της EASO έκρινε 
ότι δεν ήταν αποδοτικό από πλευράς κόστους να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη.

29. Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές άλλαξαν τη νομοθεσία και πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
τριμηνιαία και όχι σε ετήσια βάση, έπρεπε να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ των ετών 2014 και 2015 σε 
τριμηνιαία βάση.

30. Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του Συνεδρίου, αλλά επισημαίνει το γεγονός ότι λόγω των αλλαγών του 
προϋπολογισμού στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι πληρωμές για τις αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων συσσωρεύτηκαν στο 
τελευταίο τρίμηνο με αποτέλεσμα να προκύψουν καταστάσεις όπως αυτές που αναφέρει το Συνέδριο. 
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