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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (εφεξής «η Υπηρεσία»), με έδρα στη Ρίγα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Κύριος στόχος της 

Υπηρεσίας είναι να παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον 

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of 

European Regulators for Electronic Communications, BEREC) και, υπό την καθοδήγηση του 

ρυθμιστικού συμβουλίου, να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σχετικά με τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να διαδίδει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές βέλτιστες 

ρυθμιστικές πρακτικές, όπως κοινές προσεγγίσεις, μεθόδους ή κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ2

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 Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω 

συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων 

ελεγκτών 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: 

                                                      

1 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1. 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι 
δραστηριότητες της Υπηρεσίας. 
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α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις3 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού4

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό 

έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων 

λογαριασμών της Υπηρεσίας, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες αυτοί βασίζονται5

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

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

                                                      

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

 και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων 

εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής διοίκησης εγκρίνει τους ετήσιους 

λογαριασμούς της Υπηρεσίας, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των 

διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί 

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

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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απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της 

Υπηρεσίας. 

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 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 

 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 Υπηρεσίας 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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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. Για την κατάρτιση της 

παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 

ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ8

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 Υπηρεσίας παρέχουν ακριβοδίκαιη 

εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 

κανονικές. 

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

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

11. Το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων βελτιώθηκε σε 98 % (έναντι 87 % 

το 2013). Ωστόσο, το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 

επόμενο οικονομικό έτος αυξήθηκε σε 0,9 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι σε 23 % (έναντι 

0,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 13 % το 2013), ιδίως όσον αφορά τις επιχειρησιακές 

                                                      

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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δραστηριότητες (τίτλος ΙΙΙ), όπως εν εξελίξει μελέτες στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

12. Ο σημαντικός αριθμός μεταφορών πιστώσεων εντός προϋπολογισμού μετέβαλε κατά 

πολύ τη δομή του αρχικού προϋπολογισμού: ο τίτλος Ι (δαπάνες προσωπικού) μειώθηκε 

κατά 17 %, ο τίτλος ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) μειώθηκε κατά 44 % και ο τίτλος ΙΙΙ 

(επιχειρησιακές δαπάνες) αυξήθηκε κατά 60 %, κυρίως προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 

εν εξελίξει μελέτες (παράγραφος 11). 

13. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2014 σχετικά με τις εισφορές από τις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΖΕΣ9

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

 που μετέχουν ως παρατηρητές στον BEREC δεν 

υλοποιήθηκαν απουσία συμφωνιών με τις χώρες της ΕΖΕΣ. 

14. Στο παράρτημα I

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν 

σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο τα προηγούμενα έτη. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Milan Martin 

CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

            Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                 Πρόεδρος 

                                                      

9 Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
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Παράρτημα Ι 

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2011 
Η Υπηρεσία δεν είχε ακόμη εγκρίνει και εφαρμόσει όλα τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.  Ολοκληρώθηκε (έγκριση) 

Σε εξέλιξη (εφαρμογή) 

2012 
Η Υπηρεσία δεν είχε ακόμη εφαρμόσει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου αριθ. 5 «Στόχοι και 
δείκτες επιδόσεων», αριθ. 8 «Διεργασία και διαδικασίες», αριθ. 11 «Διαχείριση των εγγράφων» 
και αριθ. 12 «Πληροφόρηση και Επικοινωνία». 

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Ποσό 101 000 ευρώ περίπου, ήτοι το 45 % των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν 
από το 2011, ακυρώθηκε. Πιστώσεις για το 2012, ύψους 545 000 ευρώ, ήτοι το 17 % του 
συνόλου των πιστώσεων του 2012, δεν χρησιμοποιήθηκαν και έπρεπε επίσης να ακυρωθούν. 
Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 2013 ήταν υψηλό, ήτοι ανήλθε σε 
611 000 ευρώ ή στο 19 % του συνόλου. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη δυσχερειών στον 
σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Οι μεταφορές πιστώσεων 
για το 2012 συνδέονταν ως επί το πλείστον με την καθυστέρηση των προσλήψεων και την 
απουσία αποτελεσματικής πολιτικής προς εξασφάλιση έγκαιρης υποβολής και απόδοσης των 
εξόδων αποστολής που δηλώνουν οι εμπειρογνώμονες. 

ά.α. 
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Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

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

2013 

Τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού βελτιώθηκαν σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει 
καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερο έγκαιρη εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Μολονότι το 
ποσοστό των πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2012 και ακυρώθηκαν εξακολουθεί να 
παραμένει σχετικά υψηλό, ήτοι στο 28 % (2012: 45 %), οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων 
μειώθηκαν σε 461 983 ευρώ ή στο 13 % (2012: 611 223 ευρώ ή 19 %). Οι μεταφορές πιστώσεων 
αφορούσαν ως επί το πλείστον συμβάσεις που υπεγράφησαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 
για δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το 2013 και το 2014. 

ά.α. 

2013 

Από τις 1 183 εξοφλήσεις εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκαν το 2013, 1 078 
πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις καθυστερημένων πληρωμών, οι 
καθυστερήσεις ήταν κατά μέσον όρο 78 ημέρες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ κατά το 
δεύτερο 33. 

Σε εξέλιξη 
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Παράρτημα ΙΙ 

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ρίγα) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης  
(άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

Προσέγγιση των νομοθεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Αρμοδιότητες 
της Υπηρεσίας  
(κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1211/2009 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου)  

Οι εξουσίες της Υπηρεσίας όπως καθορίζονται στον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Η Υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρέχει υπηρεσίες διοικητικής και 
επαγγελματικής υποστήριξης στον BEREC. 
Η Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντά της υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού 
συμβουλίου. 

Διοίκηση Η Υπηρεσία διαθέτει επιτροπή διαχείρισης και διευθυντή διοίκησης, οι οποίοι 
επιμερίζονται όλες τις διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προσωπικού. 
Εντούτοις, μόνο η επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για τον διορισμό των 
υπαλλήλων (άρθρο 7 παράγραφος 4). 
Το ρυθμιστικό συμβούλιο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα που δηλώνονται παρακάτω στο τμήμα «Προϊόντα και υπηρεσίες το 
2014». 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση της 
Υπηρεσίας το 
2014 (2013) 

Οριστικός προϋπολογισμός: 4 162 874,00 ευρώ (3 557 218,93 ευρώ) 
(διορθωτικός προϋπολογισμός στον οποίο περιλαμβάνονται εσωτερικά έσοδα 
για ειδικό προορισμό) 
Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου: 24 (25) 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν 
το 2014 

Υπό την καθοδήγηση του ρυθμιστικού συμβουλίου, η Υπηρεσία παρείχε τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 
− υπηρεσίες επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον BEREC, 
− συλλογή πληροφοριών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και 

ανταλλαγή και διαβίβασή τους, 
− διάδοση βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

εντός της ΕΕ, καθώς και σε τρίτους, 
− συνδρομή στον πρόεδρο κατά την προετοιμασία των εργασιών του 

ρυθμιστικού συμβουλίου και της επιτροπής διαχείρισης της Υπηρεσίας, 
− υποστήριξη στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί το 
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ρυθμιστικό συμβούλιο. 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από την Υπηρεσία. 
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11. Η Υπηρεσία BEREC λαμβάνει υπόψη το σχόλιο σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση σε ό,τι αφορά τη 
βελτίωση του ποσοστού ανειλημμένων πιστώσεων σε 98 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό το 2013, 
ήτοι 87 %. Ο προϋπολογισμός του 2014 καταρτίστηκε το 2012 όταν η Υπηρεσία BEREC βρισκόταν στο αρχικό 
στάδιο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Έκτοτε, χρησιμοποιούνται εργαλεία για τη βελτίωση της τακτικής 
παρακολούθησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του σχεδιασμού. 

Η Υπηρεσία BEREC αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του ζητήματος που εγέρθηκε με την παρατήρηση του 
Συνεδρίου όσον αφορά το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν. Το ποσοστό αυτό 
ανήλθε σε 0,9 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι σε 23 % (2013: 0,5 εκατομμύρια ευρώ, 13 %), ιδίως όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες (τίτλος ΙΙΙ), όπως εν εξελίξει μελέτες στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Αυτό οφείλεται σε σημαντικά αιτήματα της Επιτροπής Διαχείρισης για την έναρξη των 
επιχειρησιακών έργων (μελέτη για την ουδετερότητα των δικτύων, περίπου 390 000 EUR, δίκτυο BEREC 
ύψους 105 000 EUR, τομεακές μελέτες ύψους 260 000 EUR περίπου). Επίσης σημαντικές διοικητικές αλλαγές 
καθυστέρησαν την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων, δεδομένου ότι τον Απρίλιο του 2014 διορίστηκε 
νέος διευθυντής διοίκησης και τον Αύγουστο του 2014 νέος προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων. 

Η Υπηρεσία BEREC έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού ανειλημμένων πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν στο 2015. 

 

12. Η Υπηρεσία BEREC κατανοεί τη μεγάλη σημασία του ζητήματος που εγέρθηκε με την παρατήρηση του 
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σημαντικό ποσοστό μεταφορών πιστώσεων εντός προϋπολογισμού 
μετέβαλε κατά πολύ τη δομή του αρχικού προϋπολογισμού: ο τίτλος Ι (δαπάνες προσωπικού) μειώθηκε κατά 
17 %, ο τίτλος ΙΙ (διοικητικές δαπάνες) μειώθηκε κατά 44 % και ο τίτλος ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 
αυξήθηκε κατά 60 %, κυρίως προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εν εξελίξει μελέτες. Η Υπηρεσία καταβάλλει 
συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος σχεδιασμού βάσει δραστηριοτήτων, το οποίο θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση των μεταφορών πιστώσεων. 

 
13. Η Υπηρεσία BEREC λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2014 
σχετικά με τις εισφορές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΖΕΣ1

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 

 που μετέχουν ως παρατηρητές στον 
BEREC δεν υλοποιήθηκαν απουσία συμφωνιών με τις χώρες της ΕΖΕΣ. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του 
2015 διορθώθηκε αναλόγως. Ωστόσο, η συμφωνία αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων χωρών, ενώ η Υπηρεσία BEREC δεν έχει τη δυνατότητα άσκησης 
επιρροής κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής της συμφωνίας. 
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