
ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου

(2016/C 449/42)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (1) (γνωστό ως «OHIM», εφεξής «το Γραφείο»), με έδρα στο 
Αλικάντε, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου (2), ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 (3). Καθήκον του Γραφείου είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τα εμπορικά 
σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα, η οποία παρέχει στις επιχειρήσεις ενιαία προστασία σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο (4).

Πίνακας

Βασικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Γραφείο

2014 2015

Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) (1) 419,6 384,2

Σύνολο υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου (2) 928 998

(1) Το ποσό περιλαμβάνει το αποθεματικό για απρόβλεπτα.
(2) Μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: Τα ανωτέρω στοιχεία παρασχέθηκαν από το Γραφείο.

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 του 
Γραφείου. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά 
περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

4. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο 
διενήργησε:

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Γραφείου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις (5) και τις εκθέσεις 
σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (6) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και

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

Ευθύνη της διοίκησης

5. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του 
Γραφείου, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (7):
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(1) Από τις 23 Μαρτίου 2016, η πλήρης ονομασία του Γραφείου είναι «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)», 
ενώ το «κοινοτικό σήμα» καλείται «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(2) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.
(4) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Γραφείου διατίθενται στον ιστότοπό του: https://euipo. 

europa.eu/ohimportal/el
(5) 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.
(6) Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.
(7) Άρθρα 38 και 43 του κανονισμού αριθ. CB-3-09 της επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 

Αγοράς.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el


α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου 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 (8), και τη 
διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο πρόεδρος εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς 
του Γραφείου, 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 Γραφείου.

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

6. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στην επιτροπή προϋπολογισμού του 
Γραφείου δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (9). 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 του Γραφείου όσο και σχετικά με τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

7. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται 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, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται 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.

8. 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

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Γραφείου παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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.

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

10. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

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

1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/225

(8) 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.

(9) Άρθρα 91 έως 95 του κανονισμού αριθ. CB-3-09 της επιτροπής προϋπολογισμού του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς.



ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

12. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 ήταν υψηλό για τον τίτλο IIΙ και αντιστοιχούσε 
σε 12,9 εκατομμύρια ευρώ ή στο 36 % (έναντι 14,1 εκατομμυρίων ευρώ ή 38 % το 2014). Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν κυρίως 
τις συμφωνίες συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία, τα οποία υποβάλλουν τις δηλώσεις δαπανών μετά τη λήξη του έτους.

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

13. Η παροχή υπηρεσιών κατόπιν διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
περιορίζει τον ανταγωνισμό σε ένα μόνο διαπραγματευόμενο μέρος και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Το 2015, κατ’ εφαρμογήν αυτής της διαδικασίας, το Γραφείο παρέτεινε τη διάρκεια έξι συμβάσεων- 
πλαισίου. Η αξία των σχετικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ (το 2014 παρατάθηκε η διάρκεια 12 συμβάσεων- 
πλαίσιο και η αξία των σχετικών υπηρεσιών ήταν 12,6 εκατομμύρια ευρώ) (10). Η κατ’ αυτόν τον τρόπο εφαρμογή αυτής της 
διαδικασίας από το Γραφείο δεν μπορεί να θεωρηθεί «εξαιρετική περίπτωση», δεδομένων του αριθμού, της αξίας και της συχνότητας 
αυτών των συμβάσεων, και δεν συμφωνεί πλήρως με τις τυπικές απαιτήσεις (11).

14. Το Γραφείο αποδίδει μέρος ή και το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων 
στους εργοδότες τους. Η πρακτική αυτή αποκλίνει από την αντίστοιχη της Επιτροπής, βάσει της οποίας οι εργοδότες των 
αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων εξακολουθούν να καταβάλλουν τις σχετικές αποδοχές. Το 2015 τα ποσά που 
αποδόθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο ανήλθαν σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

15. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εννέα υπάλληλοι του Γραφείου αποσπάστηκαν προς το συμφέρον της υπηρεσίας στο τμήμα 
προσφυγών του Γραφείου. Εντούτοις, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ δεν προβλέπει τέτοιου είδους 
αποσπάσεις (12).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

16. Στο παράρτημα 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. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 
2016.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Πρόεδρος 

C 449/226 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016

(10) Οι συμβάσεις-πλαίσιο παρατάθηκαν βάσει του άρθρου 134, παράγραφος 1, στοιχείο στ), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(11) Όπως ορίζει το άρθρο 134, παράγραφος 3, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.
(12) Άρθρο 37, στοιχείο α), του κανονισμού αριθ. 31(ΕΟΚ)/11(ΕΚΑΕ), για τον καθορισμό του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385/62).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2013

Το ποσό των ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων από τα προηγούμενα 
έτη αυξήθηκε από 4,2 εκατομμύρια ευρώ (13 %) το 2012 σε 
6,0 εκατομμύρια ευρώ (16 %) το 2013. Για αμφότερα τα έτη, αυτό 
οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι οι δαπάνες που έπρεπε να αποδοθούν 
βάσει των συμφωνιών συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία των κρατών 
μελών ήταν χαμηλότερες από τις αρχικώς εκτιμηθείσες (1,9 εκατομμύρια 
ευρώ το 2012 και 3,8 εκατομμύρια ευρώ το 2013). Αυτό υποδηλώνει 
την ανάγκη τα εθνικά γραφεία να παρέχουν, στο τέλος του έτους, 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες στις 
οποίες υπεβλήθησαν.

Ολοκληρώθηκε

2013

Το Γραφείο διαθέτει σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας και διαχείρισης 
κρίσεων το οποίο ορίζει περίπου 25 ρόλους που πρέπει να καλύπτονται 
μονίμως από υπαλλήλους του ευρισκόμενους σε κατάσταση επιφυλακής. 
Μολονότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα επιδόματα των 
υπαλλήλων σε κατάσταση επιφυλακής εγκρίνονται ετησίως από την 
επιτροπή προϋπολογισμού του Γραφείου, το ποσό των 402 458 ευρώ 
που καταβλήθηκε το 2013 υπερβαίνει σημαντικά τα αντίστοιχα 
επιδόματα που καταβάλλουν άλλοι οργανισμοί, προκειμένου να 
διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Εν εξελίξει

2014

Στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου 
για το 2013, το Συνέδριο εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με 
το ποσό που δαπανήθηκε για τα επιδόματα των υπαλλήλων σε 
κατάσταση επιφυλακής (0,40 εκατομμύρια ευρώ). Οι πληρωμές για τα 
επιδόματα αυτά ήταν υψηλότερες το 2014 (0,44 εκατομμύρια ευρώ). 
Τον Νοέμβριο του 2014, το Γραφείο προέβη σε αναθεώρηση της 
πολιτικής του και περιόρισε τον αριθμό των θέσεων που συνοδεύονται 
από δικαίωμα σε επίδομα επιφυλακής από 25 σε 17. Το οικονομικό 
αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής θα καταστεί αντιληπτό από 
το 2015 (1). Εννέα υπάλληλοι, επτά εκ των οποίων κατέχουν 
διευθυντικές θέσεις, έλαβαν έκαστος άνω των 11 000 ευρώ σε επιδόματα 
επιφυλακής.

Εν εξελίξει

Ωστόσο, οι δικλίδες ελέγχου του συστήματος αυτού [επιδόματα 
επιφυλακής] είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να έχουν καταβληθεί 
επιδόματα σε υπαλλήλους που τελούσαν σε αναρρωτική άδεια, αποστολή 
στο εξωτερικό ή ετήσια άδεια.

Ολοκληρώθηκε

1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/227



Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου
Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών 

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

2014

Το ποσό των ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων από τα προηγούμενα 
έτη μειώθηκε από 6,0 εκατομμύρια ευρώ (16 %) το 2013 σε 5,1 εκα-
τομμύρια ευρώ (13 %) το 2014. Για αμφότερα τα έτη, αυτό οφειλόταν 
κυρίως στο γεγονός ότι οι δαπάνες που έπρεπε να αποδοθούν βάσει των 
συμφωνιών συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία των κρατών μελών ήταν 
χαμηλότερες από τις αρχικώς εκτιμηθείσες (3,2 εκατομμύρια ευρώ 
το 2014 και 3,8 εκατομμύρια ευρώ το 2013). Αυτό υποδηλώνει την 
ανάγκη τα εθνικά γραφεία να παρέχουν, στο τέλος του έτους, 
ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες στις 
οποίες υπεβλήθησαν. Το 2014 το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων 
για τους διάφορους τίτλους κυμάνθηκε μεταξύ του 94 % και του 97 % 
του συνόλου των πιστώσεων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι οι 
νομικές δεσμεύσεις ανελήφθησαν εγκαίρως. Το επίπεδο των ανειλημμέ-
νων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ήταν υψηλό για τον 
τίτλο IIΙ και αντιστοιχούσε σε 14,1 εκατομμύρια ευρώ ή 38 % (έναντι 
13,3 εκατομμυρίων ευρώ ή 38 % το 2013). Αυτό οφειλόταν κυρίως στις 
συμφωνίες συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία, των οποίων οι δηλώσεις 
δαπανών έπρεπε να υποβληθούν μέχρι το 2015, και στις συνήθεις 
παραγγελίες μεταφραστικών υπηρεσιών τους τελευταίους μήνες 
του 2014, οι οποίες ήταν πληρωτέες το 2015.

ά.α.

2014

Το 2004 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανονισμοί υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της ΕΕ, οι οποίοι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι οι 
μελλοντικές αμοιβές των υπαλλήλων που προσελήφθησαν πριν από 
τον Μάιο του 2004 δεν πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες που 
προβλέπονται στους προηγούμενους κανονισμούς υπηρεσιακής κατά-
στασης των υπαλλήλων της ΕΕ. Από τον έλεγχο του Συνεδρίου 
διαπιστώθηκε ότι η διάταξη αυτή παραβιάστηκε στην περίπτωση 4 εκ 
των 648 υπαλλήλων που απασχολούνταν εκείνη την περίοδο, γεγονός 
που οδήγησε σε συνολική απώλεια μισθών ύψους 96 998 ευρώ για την 
περίοδο 2005 έως 2014. Το εν λόγω ποσό δεν είναι ουσιώδες και δεν 
θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των λογαριασμών του Γραφείου. 
Το Γραφείο θα πραγματοποιήσει συμπληρωματικές πληρωμές μισθών εν 
ευθέτω χρόνω.

Ολοκληρώθηκε (2)

(1) Το 2015 το Γραφείο κατέβαλε 285 242 ευρώ για επιδόματα επιφυλακής, ενώ οι θέσεις που συνοδεύονταν από αυτό το δικαίωμα ήταν 13.
(2) Το Γραφείο πραγματοποίησε τις συμπληρωματικές πληρωμές μισθών τον Αύγουστο του 2015.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

12. Το 2015, το Γραφείο έθεσε σε εφαρμογή αρκετά μέτρα για τη μείωση των μεταφορών, οι οποίες είχαν φθάσει σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα, όπως αύξηση της ενημέρωσης μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης, ενημερωτικών ανακοινώσεων και συναντήσεων με 
τους δημοσιονομικούς παράγοντες. Η εις βάθος ανάλυση όλων των ανειλημμένων υποχρεώσεων που υπερέβαιναν τα 100 000 
ευρώ τον Δεκέμβριο, οι υπηρεσίες επιφυλακής των δημοσιονομικών παραγόντων καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων για την 
πληρωμή των τιμολογίων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ άλλων, επέτρεψαν στο Γραφείο να μειώσει τις μεταφορές στον 
τίτλο II από 21 % το 2014 σε 16 % το 2015 και από 38 % στον τίτλο III το 2014 σε 36 % το 2015. Το Γραφείο συνεχίζει να 
λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να μειώσει το υψηλό επίπεδο των μεταφορών στον τίτλο III, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τα 
δομικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων συνεργασίας με τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών (η 
πλειονότητα των μεταφορών πρέπει να θεωρηθεί προγραμματισμένες μεταφορές).

13. Το Γραφείο αναγνωρίζει ότι έχει κάνει συχνή χρήση του άρθρου 134 των κανόνων εφαρμογής και προβαίνει σε 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες για τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των διαδικασιών 
προμηθειών και σύναψης συμβάσεων. Στα μέτρα προβλέπεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού θα χρησιμοποιείται μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

14. Το Γραφείο θεωρεί ότι δεν υφίσταται νομική υποχρέωση για αυστηρή ευθυγράμμιση αμφότερων των κειμένων, καθώς οι 
AEE δεν καλύπτονται από το καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης. Ο νέος ιδρυτικός κανονισμός (άρθρο 116) προβλέπει ότι το 
διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζονται οι κανόνες για την απόσπαση των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων στο Γραφείο. Στις 31 Μαΐου, το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε την 
ισχύουσα πρακτική.

15. Το Γραφείο θεωρεί ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης δεν διευκρινίζει επαρκώς το διοικητικό καθεστώς που πρέπει 
να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και τους εκτάκτους υπαλλήλους του Γραφείου που διορίζονται στο Συμβούλιο Προσφυγών. 
Ωστόσο, το Γραφείο έλαβε υπόψη του την παρατήρηση του Συνεδρίου και υπέβαλε το ζήτημα στο διοικητικό συμβούλιο στις 
26 Μαΐου 2016, το οποίο εξέδωσε απόφαση να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική. 
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