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1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(γνωστό και ως «EMCDDA», εφεξής «το Κέντρο»), με έδρα στη Λισαβόνα, 

ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Κύριο 

καθήκον του Κέντρου είναι η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριακών 

στοιχείων για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, προκειμένου 

να καταρτίζει και να δημοσιεύει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντικειμενικά, 

αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται να 

χρησιμεύουν ως βάση για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των μέσων 

μείωσής της, καθώς και, γενικώς, των φαινομένων που συνδέονται με την 

αγορά των ναρκωτικών2.  

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 του Κέντρου. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία 

προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά περίπτωση) 

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

                                            
1 ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1. Ο κανονισμός αυτός και οι τροποποιήσεις του 

καταργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 1). 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες 
και οι δραστηριότητες του Κέντρου. 
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α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου, 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 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 του Κέντρου, καθώς και για τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται5

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

Κέντρου 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 τον λογαριασμό 

οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση 
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

· και τη 

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 
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διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. 

Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου, 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 απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 

οικονομική κατάσταση του Κέντρου. 

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

                                                                                                                               
(International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 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 

7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

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 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 του Κέντρου 

παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 

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

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

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 

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

 

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

Συνεδρίου. 

11. Το Κέντρο προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για τη μίσθωση φωτοτυπικού 

μηχανήματος για περίοδο τεσσάρων ετών με μέγιστο μίσθωμα 160 000 ευρώ. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις τροποποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. Έπειτα από την τροποποίηση αυτή, 

δημοσιεύθηκε τροποποιημένη προκήρυξη με την οποία παρατεινόταν η 

προθεσμία υποβολής των προσφορών, χωρίς να υποδεικνύονται σαφώς οι 

αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτές προσαρμόσθηκαν και πάλι για τη 

σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με την επιλογή που υπήρχε στις 

δημοσιευμένες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της 

σύμβασης κατά 35 %. Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την αξία 

της δεν ήταν αρκούντως σαφείς και παρερμηνεύθηκαν από έναν υποψήφιο, με 

συνέπεια να μειωθούν οι πιθανότητες επιλογής του στο πλαίσιο της 

διαδικασίας. Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης δεν ήταν αρκούντως ειδικά για 

την εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 

υποψηφίων. Οι προαναφερθείσες αδυναμίες επηρέασαν την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και 

υπήρχε ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 
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12. Στο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

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 22ας 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 

Επί του παρόντος, το Κέντρο επωμίζεται ετήσιες 
δαπάνες ύψους 275 000 ευρώ περίπου για μη 
χρησιμοποιούμενους χώρους γραφείων, τόσο στο 
προηγούμενο κτίριό του όσο και στη νέα έδρα του. 
Το Κέντρο πρέπει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, να εξακολουθήσει να 
αναζητεί ικανοποιητικές λύσεις για τους μη 
χρησιμοποιούμενους χώρους γραφείων. 

 

 

Σε εξέλιξη 

 

2011 
Οι φάκελοι του Κέντρου που αφορούν τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων δεν ήταν πάντοτε πλήρεις και 
σωστά οργανωμένοι. 

Ολοκληρώθηκε 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

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

2012 

Το 2012 το Κέντρο έδωσε επιχορηγήσεις σε εθνικά 
κέντρα παρακολούθησης ναρκωτικών των κρατών 
μελών (δικαιούχοι) προκειμένου να υποστηρίξει τη 
συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου REITOX1

Σε εξέλιξη 

. Οι 
συνολικές δαπάνες για τις επιχορηγήσεις το 2012 
ανήλθαν σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι αντιστοιχούν 
στο 16 % του συνόλου των λειτουργικών δαπανών. 
Οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις του Κέντρου, ήτοι 
πριν από την απόδοση των δαπανών που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι, συνίστανται σε ανάλυση 
βάσει εγγράφων των δηλώσεων δαπανών και των 
πιστοποιητικών ελέγχου που εκδίδονται από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές τους οποίους προσλαμβάνουν 
οι δικαιούχοι. Το Κέντρο δεν λαμβάνει συνήθως από 
τους δικαιούχους έγγραφα προς τεκμηρίωση της 
επιλεξιμότητας και της ακρίβειας των δαπανών τις 
οποίες δηλώνουν. Εκ των υστέρων επιτόπιες 
επαληθεύσεις των δαπανών σε επίπεδο δικαιούχου 
είναι σπάνιες2. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενες 
δικλίδες ελέγχου παρέχουν στη διοίκηση του 
Κέντρου περιορισμένη μόνο διασφάλιση ως προς 
την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια των δαπανών 
που δηλώνονται από τους δικαιούχους. Για τις 
πράξεις που ελέγχθηκαν από το Συνέδριο, το 
Κέντρο συγκέντρωσε δικαιολογητικά για λογαριασμό 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία παρείχαν 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και την 
κανονικότητά τους. Η διασφάλιση θα μπορούσε να 
αυξηθεί σημαντικά μέσω τυχαίας επαλήθευσης των 
δικαιολογητικών και μεγαλύτερης κάλυψης των 
δικαιούχων. 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

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

2012 
Δεν διενεργήθηκαν εκ των υστέρων επαληθεύσεις 
για καμία από τις πράξεις μετά το 2008, 
εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων.  

Εκκρεμεί 

2012 
Το Κέντρο δεν είχε ακόμη εγκρίνει σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας ή σχέδιο αποκατάστασης 
λειτουργίας μετά από καταστροφή. 

Ολοκληρώθηκε 

2012 

Επί του παρόντος, το Κέντρο επιβαρύνεται με 
ετήσιες δαπάνες ύψους 200 000 ευρώ περίπου για 
μη χρησιμοποιούμενους χώρους γραφείων, τόσο 
στο προηγούμενο κτίριό του όσο και στη νέα έδρα 
του. Το Κέντρο πρέπει, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, να 
εξακολουθήσει να αναζητεί ικανοποιητικές λύσεις για 
τους μη χρησιμοποιούμενους χώρους γραφείων. 

Σε εξέλιξη 

                                            
1  Μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX), το Κέντρο συλλέγει στοιχεία 

ανά χώρα σχετικά με τα ναρκωτικά από τα εθνικά κέντρα παρακολούθησης ναρκωτικών. 

2  Το 2011 διενεργήθηκαν δύο εκ των υστέρων επαληθεύσεις σε δύο κράτη μέλη. Το 2012 δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες 
επαληθεύσεις. 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(Λισαβόνα) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης βάσει της 
Συνθήκης 

(άρθρα 168 και 114 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν 
στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης. 

 

Αρμοδιότητες του 
Κέντρου 

(κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1920/2006 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου) 

Στόχοι 

Παροχή στην Ένωση και στα κράτη μέλη της τεκμηριωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων σε επίπεδο Ένωσης πληροφοριών για το φαινόμενο των ναρκωτικών και της 
τοξικομανίας, καθώς και για τις συνέπειές τους: 

Οι δραστηριότητες του Κέντρου εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: 

(1) παρακολούθηση της κατάστασης του προβλήματος των ναρκωτικών και των νέων 
τάσεων, ιδίως όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση διαφορετικών ναρκωτικών, 

(2) παρακολούθηση των λύσεων και ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, 
(3) αξιολόγηση των κινδύνων από τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες και συντήρηση ενός 

συστήματος ταχείας ενημέρωσης, 
(4) ανάπτυξη εργαλείων και μέσων τα οποία βοηθούν, αφενός, τα κράτη μέλη να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν τις εθνικές πολιτικές τους και, αφετέρου, την 
Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις πολιτικές της Ένωσης. 

Καθήκοντα 

− Συλλογή και ανάλυση στοιχείων,  

− βελτίωση των μεθόδων σύγκρισης στοιχείων,  

− διάδοση στοιχείων,  

− συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και με τρίτες 
χώρες, 

− εντοπισμός νέων και μεταβαλλόμενων τάσεων. 

Διοίκηση Διοικητικό συμβούλιο  

Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής 
και δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις στον τομέα των ναρκωτικών, 
οριζόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας, τη γενική έκθεση δραστηριοτήτων και 
τον προϋπολογισμό, και γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογαριασμών.  

Εκτελεστική επιτροπή 

Σύνθεση 

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, 
αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, 
δύο άλλα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, 
δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής. 

Διευθυντής 

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. 

Επιστημονική επιτροπή 

Εκδίδει γνώμες. Απαρτίζεται από δεκαπέντε κατ' ανώτατο όριο γνωστούς επιστήμονες, οι οποίοι 
διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για τις εξαιρετικές γνώσεις τους, κατόπιν πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίζει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων στη διευρυμένη επιστημονική επιτροπή για την εκτίμηση του κινδύνου από 
νέες ψυχοτρόπους ουσίες.  

Εξωτερικός έλεγχος 
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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Aρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου.  

Πόροι που τέθηκαν 
στη διάθεση του 
Κέντρου το 2013 
(2012) 

Προϋπολογισμός 

16,31 (16,32) εκατομμύρια ευρώ. Επιχορήγηση της ΕΕ: 95,4 % (95,3 %).  

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αριθμός θέσεων που προβλέπονταν στον πίνακα προσωπικού: 84 (84) 

Θέσεις που είχαν πληρωθεί: 76 (79) + 24 (25) λοιποί υπάλληλοι (αποσπασμένοι εθνικοί 
εμπειρογνώμονες, συμβασιούχοι υπάλληλοι και προσωπικό για προσωρινή αναπλήρωση 
υπαλλήλων). 

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 100 (104), 

εκ των οποίων ασκούσαν:  

− επιχειρησιακά καθήκοντα: 61 (64,5), 

− διοικητικά καθήκοντα και καθήκοντα υποστήριξης ΤΠ: 28,5 (29) 

− μικτά καθήκοντα: 10,5 (10,5) 

 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν το 
2013 (2012) 

 

Δίκτυο 

Το Κέντρο διαθέτει ηλεκτρονικό δίκτυο για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών το οποίο 
ονομάζεται «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία» (Reitox). 
Το δίκτυο αυτό συνδέει τα εθνικά δίκτυα πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, τα εξειδικευμένα 
κέντρα στα κράτη μέλη και τα συστήματα πληροφόρησης των διεθνών οργανισμών που 
συνεργάζονται με το Κέντρο. 

Δημοσιεύσεις 

Το 2013 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής της στρατηγικής και του προγράμματος εργασίας του 
Κέντρου για την περίοδο 2013-2015, καθώς και το πρώτο έτος εφαρμογή της νέας στρατηγικής 
επικοινωνίας, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούλιο του 2012 μαζί με το 
τριετές πρόγραμμα εργασίας. Σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική, ορισμένες γραμμές 
παραγωγής εξορθολογίστηκαν και άλλες επανασχεδιάστηκαν. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακριβής 
αντιστοιχία μεταξύ των προϊόντων του 2013 και εκείνων του 2012.  

− Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά - Τάσεις και εξελίξεις (23 γλωσσικές εκδοχές, 
δημοσίευση και διαδραστικός ιστότοπος), Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του 
φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη (22 γλωσσικές εκδοχές, δημοσίευση και 
διαδραστικός ιστότοπος) 

− Προοπτικές όσον αφορά τα ναρκωτικά - 11 (0), στα αγγλικά, διαδραστικός ιστότοπος 
− Επιλεγμένα θέματα - 0 (2), στα αγγλικά 
− Στατιστικό δελτίο και διαδραστικός ιστότοπος με περισσότερους από 350 (350) πίνακες 

και 100 (100) γραφήματα 
− Γενική έκθεση δραστηριοτήτων – ετήσια, στα αγγλικά 
− Ενημερωτικό δελτίο «Drugnet Europe» – τέσσερα τεύχη, στα αγγλικά (4) 
− Τα ναρκωτικά στο προσκήνιο (ενημέρωση σε θέματα σχετικής πολιτικής) - 0 (1) 
− Επιστημονική μονογραφία του Κέντρου - 0 (0), στα αγγλικά 
− Θεματική επισκόπηση του Κέντρου - 1 (3), στα αγγλικά 
− Εγχειρίδια - 1 (2), στα αγγλικά 
− Θεματικά έγγραφα του Κέντρου - 2 (8) 
− Φάκελοι του Κέντρου - 4 (0), στα αγγλικά 
− Προφίλ πολιτικής - 1 (0), στα αγγλικά 
− Κοινές δημοσιεύσεις – 1 (2): στα αγγλικά  
− Υλοποιήσεις συνδεόμενες με την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις 

νέες ψυχοτρόπους ουσίες (2005/387/ΔΕΥ) – 2 (2), στα αγγλικά 
− Χαρακτηριστικά των ναρκωτικών - 0 νέα (0) και μηδέν επικαιροποιήσεις (0) 
− Τεχνικές και επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων άρθρων και επιστημονικών 

συνοπτικών παρουσιάσεων 28 (23) 
− Ad hoc δημοσιεύσεις - 1 (3), στα αγγλικά 
− Φυλλάδια - 1 (1), στα αγγλικά 
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− Προγράμματα εργασίας και στρατηγικές - 3 (2), στα αγγλικά 
− Σύστημα συλλογής, επικύρωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων (Fonte) 

Λοιποί ιστότοποι 

Αναδιοργάνωση/επικαιροποίηση/ανάπτυξη του περιεχομένου του δημόσιου ιστοτόπου του 
Κέντρου, ο οποίος περιλαμβάνει: 

− Επισκοπήσεις ανά χώρα 
− Επισκοπήσεις των θεραπευτικών μεθόδων απεξάρτησης, υγεία και χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής ανταπόκρισης, χαρακτηριστικά πρόληψης  
− Ευρωπαϊκή νομική βάση δεδομένων για τα ναρκωτικά 
− Τράπεζα μέσων αξιολόγησης 
− Πύλη βέλτιστων πρακτικών (δράση ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τη μείωση της 

ζήτησης των ναρκωτικών, ενότητες σχετικά με τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών και με 
τη θεραπεία) 

− Θεματικές σελίδες 
− Βάση δεδομένων για τις δημοσιεύσεις 

Διαφημιστικό υλικό  

Υλικό διασκέψεων - 4 στα αγγλικά (2) 
Προϊόντα μέσων μαζικής ενημέρωσης: 12 (13) δελτία Τύπου και 13 (10) ενημερωτικά δελτία, στα 
αγγλικά  

Συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις, τεχνικές και επιστημονικές συσκέψεις: 285 (266). 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από το Κέντρο. 

 

 



EMCDDA The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

EMCDDA  EL 

 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 
 

11. Η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών στην οποία αναφέρεται το Συνέδριο ήταν 

απαραίτητη προκειμένου ο εξοπλισμός και η ταχύτητα φωτοτύπισης και εκτύπωσης να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Κέντρου. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε εγκαίρως μέσω 

του συστήματος πληροφορικής για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις (SIMAP). Το σύστημα 

αυτό θέτει περιορισμούς ως προς τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιευθούν σχετικά με 

τους όρους και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων της αρχικής δημοσίευσης.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύθηκαν, καθώς και το επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης 

στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές, παρείχαν σαφώς τη δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού 

και του συνδυασμού του εξοπλισμού που πρέπει να παρέχει ο επιτυχής 

υποψήφιος/αντισυμβαλλόμενος, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του ΕΚΠΝΤ. Η προσαρμογή 

κρίθηκε αναγκαία ύστερα από επανεξέταση της χρήσης του εξοπλισμού φωτοτύπισης και 

εκτύπωσης του ΕΚΠΝΤ, η οποία διεξήχθη το 2013 με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Όλοι οι υποψήφιοι είχαν ίση μεταχείριση και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα καθιερωμένα και 

δημοσιευμένα κριτήρια ανάθεσης και με τις διαδικασίες που προβλέπονταν για την προκήρυξη, 

εξασφαλίζοντας τις πλέον συμφέρουσες προσφορές. 

Το ΕΚΠΝΤ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτίωση των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων, μειώνοντας περαιτέρω την ανάγκη προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και 

παρέχοντας σαφέστερες πληροφορίες στους υποψηφίους σχετικά με αυτές τις προσαρμογές. 
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