
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

(2017/C 417/03)

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 Συμβουλίου (1). Κύριος 
στόχος της 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 ΕΕ.

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

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την υπηρεσία

2015 2016

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 4,0 4,2

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 26 27

(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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

3. 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.

ΓΝΩΜΗ

4. Ελέγξαμε:

α) τους λογαριασμούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (3) και τις εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (4) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, καθώς και

β) 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).
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(1) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας διατίθενται στον ιστότοπό της: www.berec. 

europa.eu.
(3) 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.

(4) 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.

http://www.berec.europa.eu
http://www.berec.europa.eu


Αξιοπιστία των λογαριασμών

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

5. 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

6. 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

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

7. Κατά τη γνώμη μας, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι 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

8. 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.

9. 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.

10. 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

11. 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 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.
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12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 (5).

16. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

17. Τον Μάρτιο του 2016 η Υπηρεσία προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης-πλαισίου με τα δύο διεθνή σχολεία που 
λειτουργούν στη Ρίγα για τα παιδιά των υπαλλήλων της. Μολονότι στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης οριζόταν ότι 
η Υπηρεσία θα σύναπτε πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο διαδοχικού τύπου με δύο αντισυμβαλλομένους, στα κριτήρια ανάθεσης 
αναφερόταν ότι η επιλογή του σχολείου θα εναπόκειτο στους γονείς. Συνεπώς, η αξίας 400 000 ευρώ σύμβαση-πλαίσιο που 
υπεγράφη τον Ιούλιο του 2016 βασίζεται σε αντιφατικές αρχές, γεγονός που αποτελεί πηγή νομικής αβεβαιότητας τόσο για την 
Υπηρεσία όσο και για τα σχολεία. Επιπλέον, η σύναψη σύμβασης-πλαισίου στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν περιττή.

18. Έπειτα από ανακατάταξη, ένας υπάλληλος κατετάγη κατευθείαν στο δεύτερο κλιμάκιο του αμέσως ανώτερου βαθμού και όχι 
στο πρώτο, κάτι που αντιβαίνει στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

19. Τον Μάρτιο του 2016, η Υπηρεσία υπέγραψε σύμβαση αξίας 60 000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Η διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης 
βασιζόταν αποκλειστικά στην τιμή. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε σύμβουλο χωρίς να συνεκτιμηθούν, ως κριτήρια 
ανάθεσης, οι ικανότητες και η εμπειρογνωσία του, δεν διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

20. Το 2016 η μέση περίοδος απασχόλησης στην Υπηρεσία ήταν 2,58 έτη και το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού ήταν υψηλό 
και ανερχόταν σε 25 %. Η κατάσταση αυτή, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα της Υπηρεσίας και υπονομεύει 
την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας της, οφείλεται ενδεχομένως στον διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στις 
μισθολογικές αποδοχές στο κράτος υποδοχής (73 % την 1η Ιουλίου 2016).

6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/33

(5) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).



21. Ο ιδρυτικός κανονισμός της Υπηρεσίας δεν απαιτεί τη διενέργεια περιοδικών εξωτερικών αξιολογήσεων των επιδόσεων. Η 
Υπηρεσία πρέπει, από κοινού με την Επιτροπή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναθέτει τη διενέργεια τέτοιας αξιολόγησης 
τουλάχιστον ανά πενταετία, όπως ισχύει για την πλειονότητα των άλλων οργανισμών. Σε περίπτωση αναθεώρησης του ιδρυτικού 
κανονισμού στο μέλλον θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση αυτή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

22. 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 19ης Σεπτεμβρίου 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.)

2014

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2014 σχετικά με τις 
εισφορές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της ΕΖΕΣ (1) που μετέχουν 
ως παρατηρητές στον BEREC δεν υλοποιήθηκαν απουσία συμφωνιών με 
τις χώρες της ΕΖΕΣ.

Εκκρεμεί

2015

Το 2013 η Υπηρεσία υπέγραψε τετραετή σύμβαση-πλαίσιο για την 
εξασφάλιση επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης 
εκδηλώσεων. Ωστόσο, επειδή προφανώς η Υπηρεσία υποεκτίμησε τις 
ανάγκες της, το μέγιστο προβλεπόμενο στη σύμβαση ποσό καλύφθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2014. Μόλις τον Αύγουστο του 2015 προκηρύ-
χθηκε διαγωνισμός για τη σύναψη νέας σύμβασης-πλαισίου. Εν τω 
μεταξύ, η Υπηρεσία συνέχισε να εξυπηρετείται από τον ίδιο πάροχο μέσω 
εντολών αγοράς και συμβάσεων χαμηλής αξίας (διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση) (2). Η συνολική αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
κατ’ αυτό τον τρόπο υπερέβη το προβλεπόμενο όριο (3). Αντί των 
ανωτέρω, θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί ανοικτή διαδικασία για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης, η οποία θα παρείχε τη δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
εταίρους.

Ολοκληρώθηκε

2015

Η ελεγχθείσα έκθεση της Υπηρεσίας σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού διαφέρει από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότε-
ρων οργανισμών ως προς τον βαθμό της λεπτομέρειας των παρεχόμενων 
πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σαφών 
κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την κατάρτιση εκθέσεων για τον 
προϋπολογισμό από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Ολοκληρώθηκε

2015

Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο 
οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 
αντιστοιχούσε σε 134 228 ευρώ ή στο 44 % (έναντι 91 757 ευρώ ή 
40 % το 2014). Οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως την παροχή 
υπηρεσιών μετά το 2015.

ά.α.

(1) Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.
(2) Στην περίπτωση των εντολών αγοράς και των συμβάσεων χαμηλής αξίας, οι περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων κανόνες περιορίζουν τον 

ανταγωνισμό σε έναν και τρεις υποψηφίους, αντίστοιχα.
(3) Η συνολική αξία των συμβάσεων που υπεγράφησαν ανέρχεται σε 80 000 ευρώ περίπου, ενώ το όριο που καθορίζει το άρθρο 137 του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 είναι 60 000 ευρώ.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC

18. Η Λετονία, που είναι και το κράτος μέλος υποδοχής, δεν διαθέτει διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Δεδομένου ότι 
η ίδρυση νέου διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού Σχολείου συνιστά μακρόσυρτη διαδικασία, ως προσωρινό μέτρο η υπηρεσία του BEREC 
έχει συνάψει απευθείας συμβάσεις με σχολεία που παρέχουν εκπαίδευση στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά ως κύρια γλώσσα 
εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλίσει τη διεθνή σχολική εκπαίδευση των μαθητών του προσωπικού σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική προσωπικού στους ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς (1). Η 
υπηρεσία του BEREC συμφωνεί με τα πορίσματα των ελεγκτών ότι η χρήση συμβάσεων-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών δεν ενδείκνυται 
για τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης της υπηρεσίας του BEREC και στο μέλλον θα προβαίνει σε απευθείας συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών με τα σχολεία χωρίς τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. Η υπηρεσία του BEREC θα εκτιμούσε ιδιαίτερα την έκδοση 
επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 
σχολικής εκπαίδευσης.

19. Με βάση τις συστάσεις της Μεικτής Επιτροπής Ανακατατάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τους φακέλους όλων των έκτακτων 
υπαλλήλων που ήταν επιλέξιμοι για ανακατάταξη, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ενέκρινε τον κατάλογο των προς 
ανακατάταξη έκτακτων υπαλλήλων.

Επιπλέον, κατόπιν πρότασης του διευθυντή διοίκησης, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ενέκρινε, μετά από ενδελεχή εξέταση, 
την ανακατάταξη του υπαλλήλου στο δεύτερο κλιμάκιο του αμέσως ανώτερου βαθμού και όχι στο πρώτο και, αντίστοιχα, 
καταχωρίστηκε εκ των προτέρων εξαίρεση σύμφωνα με τους κανόνες για τον χειρισμό των παρεκκλίσεων από τους καθιερωμένους 
δημοσιονομικούς κανόνες και διαδικασίες.

20. Η υπηρεσία του BEREC συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την παρατήρηση που αφορά τη σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Η εφαρμογή της πρώτης ειδικής σύμβασης έχει ήδη καταδείξει ορισμένες δυσκολίες σε σχέση με το 
γεγονός ότι η ανάθεση της σύμβασης βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην τιμή και όχι στα επαγγελματικά προσόντα και στην 
πείρα του συμβούλου.

Υιοθετώντας πλήρως τις παρατηρήσεις των ελεγκτών, η υπηρεσία του BEREC προέβη στη λύση της σύμβασης-πλαίσιο και θα θέσει 
σε εφαρμογή διαφορετική στρατηγική για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών.

21. Η υπηρεσία του BEREC αναγνωρίζει ότι το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού αποτελεί παράγοντα κινδύνου, 
ο οποίος έχει καταγραφεί στο μητρώο κινδύνων ως σημαντικός κίνδυνος, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το μικρό μέγεθος του 
Οργανισμού, το οποίο επιτείνει τον αρνητικό αντίκτυπο του υψηλού ποσοστού εναλλαγής (η υπηρεσία του BEREC είναι 
ο μικρότερος αποκεντρωμένος Οργανισμός της ΕΕ).

Μολονότι η διοίκηση καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την καθιέρωση τεχνικών μετριασμού, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα 
δομικά και εξωτερικά οριζόντια στοιχεία που επηρεάζουν την εναλλαγή προσωπικού δεν ελέγχονται από την υπηρεσία του BEREC 
καθώς βασίζονται στο περιφερειακό/τοπικό περιβάλλον εργασίας της υπηρεσίας του BEREC.

Η πρόσφατη μείωση των καθαρών αποδοχών, αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του διορθωτικού συντελεστή για τη Λετονία, 
αύξησε τον παράγοντα κινδύνου.

Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται ή σχεδιάζεται από την υπηρεσία του BEREC για τη βελτίωση της κατάστασης απλά 
μετριάζει τον κίνδυνο και, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα της διατήρησης του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρξει 
εξωτερική παρέμβαση σε σχέση κυρίως με το ισχύον σύστημα των διορθωτικών συντελεστών.

22. Η υπηρεσία του BEREC έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή για την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 25 του ιδρυτικού της κανονισμού και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Επιτροπή σε μελλοντικές αξιολογήσεις. Η υπηρεσία 
του BEREC θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση τεθεί από τον νομοθέτη στον συγκεκριμένο τομέα. Ο κανονισμός της 
υπηρεσίας του BEREC τελεί υπό αναθεώρηση και η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την επανάληψη της 
αξιολόγησης κάθε πέντε έτη. 
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