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Κτίρια των αντιπροσωπειών της ΕΕ: «δεν εξασφαλίζεται 
πάντοτε η βέλτιστη αποδοτικότητα των δαπανών», 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Τα κτίρια γραφείων και κατοικιών στα οποία στεγάζονται οι διπλωμάτες της ΕΕ σε όλο τον 
κόσμο δεν εξασφαλίζουν πάντοτε την αποδοτικότητα των δαπανών κατά τον βέλτιστο τρόπο, 
καθώς υπάρχουν αδυναμίες στους τρόπους επιλογής και διαχείρισής τους, σύμφωνα με νέα 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συντονίζει την εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ. Η ΕΥΕΔ παρέχει γραφεία για τους υπαλλήλους της ΕΕ και κατοικίες 
για τους επικεφαλής αντιπροσωπείας σε περίπου 140 αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλον τον 
κόσμο. Οι δαπάνες της ΕΥΕΔ για τα κτίρια των αντιπροσωπειών ανήλθαν το 2014 σε 165 
εκατομμύρια ευρώ.  

Οι ελεγκτές εξέτασαν τις διαδικασίες επιλογής για 30 κτίρια αντιπροσωπειών, απέστειλαν 
ερωτηματολόγιο ελέγχου σε όλες τις αντιπροσωπείες και πραγματοποίησαν επισκέψεις σε 
τέσσερις εξ αυτών (Νεπάλ, Τανζανία, Τουρκία και ΗΠΑ-Ουάσινγκτον). Διαπίστωσαν ότι, μολονότι 
τα κτίρια των αντιπροσωπειών ανταποκρίνονται γενικώς στις ανάγκες τους, σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα των δαπανών με τον βέλτιστο τρόπο για τους 
εξής λόγους: το εμβαδόν των περισσότερων γραφείων υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που θέτει η 
πολιτική κτιρίων, η ΕΥΕΔ έχει στην ιδιοκτησία της κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιεί πλέον και 
ορισμένες χρεώσεις που βαρύνουν τους οργανισμούς οι οποίοι φιλοξενούνται σε κτίρια 
γραφείων των αντιπροσωπειών δεν καλύπτουν το σύνολο των δαπανών. 

«Η αποτελεσματική διαχείριση των κτιρίων των αντιπροσωπειών συμβάλλει στη επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, του εμπορίου και της ανάπτυξης», δήλωσε 
ο Pietro Russo, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 
«Αλλά η αποτελεσματική διαχείριση προϋποθέτει και αποδοτικότητα των δαπανών.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η ΕΥΕΔ δεν επιλέγει πάντοτε τα κατάλληλα κτίρια, λόγω αδυναμιών 
κατά την εφαρμογή κάθε σημαντικού σταδίου της διαδικασίας επιλογής: κατά τη διερεύνηση 
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της τοπικής αγοράς, ορισμένες αντιπροσωπείες δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρογνωσία ώστε να 
εντοπίσουν τις κατάλληλες επιλογές ούτε λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από τις κεντρικές 
υπηρεσίες· κατά την υποβολή των επιλογών των αντιπροσωπειών στις κεντρικές υπηρεσίες, 
ορισμένες φορές η προτεινόμενη λύση δεν βασίζεται σε άρτια τεχνική και χρηματοοικονομική 
ανάλυση· κατά τη λήψη της τελικής απόφασης από τις κεντρικές υπηρεσίες, ορισμένες φορές 
είναι πολύ αργά για την υπογραφή σύμβασης, ενώ επιπλέον η απόφαση δεν είναι πάντοτε η 
πλέον αποδοτική από οικονομική άποψη. 

Η ΕΥΕΔ, μετά την επιλογή των κτιρίων, αξιολογεί με τακτικές επιτόπιες επισκέψεις αν τα κτίρια 
εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αντιπροσωπειών, ωστόσο δεν εντοπίζει 
όλες τις ελλείψεις. Επιπλέον, δεν καταχωρίζει με αξιόπιστο τρόπο στα συστήματα πληροφορικής 
της τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που διενεργεί. Η έλλειψη αξιόπιστων βασικών 
πληροφοριών για τα κτίρια των αντιπροσωπειών συνιστά πρόσκομμα για τον αποτελεσματικό 
σχεδιασμό, σύμφωνα με τους ελεγκτές. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΥΕΔ είναι η αγορά περισσότερων ακινήτων και το 2015 
συμφώνησε στους όρους λήψης δανείου έως και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, σύμφωνα 
με τους ελεγκτές, η ΕΥΕΔ δεν διαθέτει εμπειρογνωσία στη διαχείριση ακινήτων ούτε έχει 
καθιερώσει ακόμη αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης ιδιόκτητων ακινήτων. 

Υπό το φως των διαπιστώσεών τους, οι ελεγκτές συνιστούν στην ΕΥΕΔ τα εξής: 

• να συμπεριλάβει περιβαλλοντικούς παράγοντες, την πρόσβαση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και την ευελιξία ως στόχους της πολιτικής κτιρίων για τα γραφεία, 

• να διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις που βαρύνουν άλλους οργανισμούς της ΕΕ οι οποίοι 
φιλοξενούνται σε κτίρια των αντιπροσωπειών είναι συνεπείς και ότι καλύπτουν το 
σύνολο των δαπανών, 

• να ενισχύσει την εφαρμογή της διαδικασίας για την επιλογή κτιρίων,  
• να χρησιμοποιεί μια κεντρική πηγή πληροφοριών για την επαλήθευση και την 

παρακολούθηση των τιμών της αγοράς για τα μισθώματα γραφείων, 
• να βελτιώσει το σύστημα πληροφορικής για τη διαχείριση των ακινήτων της, έτσι ώστε η 

διαδικασία σχεδιασμού να τροφοδοτείται με περισσότερο αξιόπιστες και συναφείς 
πληροφορίες,  

• να ενισχύσει την εμπειρογνωσία στη διαχείριση ακινήτων σε επίπεδο κεντρικών 
υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση,  

• να ορίσει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τη μίσθωση, την αγορά, την πώληση, την 
τροποποίηση και τη συντήρηση ακινήτων, 

• να θεσπίσει συστήματα για την αποτελεσματική διαχείριση των ιδιόκτητων κτιρίων. 
 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Από τη σύστασή της τον Ιανουάριο του 2011, η ΕΥΕΔ ανέλαβε, στη θέση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, την ευθύνη της λειτουργίας των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
ΕΥΕΔ παρέχει γραφεία σε 5 300 υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε περίπου 140 αντιπροσωπείες. 
Επίσης είναι υπεύθυνη για τις κατοικίες των επικεφαλής αντιπροσωπείας, καθώς και για την 
καταβολή ή την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με τη στέγαση των 2 400 υπαλλήλων. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 7/2016 «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα 
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κτίριά της ανά τον κόσμο» είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

Το 2014 το ΕΕΣ δημοσίευσε την ειδική έκθεση αριθ. 11/2014, η οποία διαπραγματεύεται σχετικό 
θέμα, με τίτλο «Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης» (η έκθεση είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο eca.europa.eu). 
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