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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η εντολή του Συνεδρίου, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΚΤ) προβλέπει «εξέταση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης της

ΕΚΤ»1. Οι λογαριασµοί της ΕΚΤ για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31

∆εκεµβρίου 2000 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο στις 13 Μαρτίου

2001 και δηµοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 20012, αφού ελέγχθηκαν και

πιστοποιήθηκαν στις 14 Μαρτίου 2001 από εξωτερικό ελεγκτή.

2. Η ΕΚΤ υποχρεούται να τηρεί τις δηµοσιονοµικές διατάξεις που περιλαµβάνει

το καταστατικό της, λεπτοµερής ερµηνεία του οποίου παρατέθηκε στις

αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, το οποίο αποτελεί την αρµόδια για τον

προϋπολογισµό αρχή της ΕΚΤ. Το 2000, το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε

το άρθρο 112 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

απαρτίζεται από τα έξι µέλη της εκτελεστικής επιτροπής και τους 11 διοικητές

των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ) των κρατών µελών που υιοθέτησαν

το ευρώ3.

3. Η ΕΚΤ ολοκλήρωσε το 2000 το δεύτερο πλήρες έτος των δραστηριοτήτων

της ως κεντρική τράπεζα, το οποίο  άρχισε µε τη θέση σε εφαρµογή του ευρώ

την 1η Ιανουαρίου 1999. Σύµφωνα µε το άρθρο 105, παράγραφος 2, της

Συνθήκης, στην ΕΚΤ έχουν ανατεθεί τα εξής βασικά καθήκοντα: να χαράζει και

να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας, να διενεργεί πράξεις

συναλλάγµατος, να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα διαθέσιµα των

κρατών µελών, και να προωθεί και διεκπεραιώνει την οµαλή λειτουργία των

συστηµάτων πληρωµών. Η ΕΚΤ, ασκώντας τις συµβουλευτικές δραστηριότητές
                                               

1 Πρωτόκολλο αριθ. 18 (πρώην αριθ. 3) του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ που
είναι προσαρτηµένο στη Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΚ, άρθρο 27, παράγραφος 2.

2 Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2000.
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της, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 105, παράγραφος 4 της Συνθήκης,

υποβάλλει γνώµες στα κατάλληλα κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς ή στις

εθνικές αρχές για θέµατα της αρµοδιότητάς της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

∆ιαχείριση και παρακολούθηση του προϋπολογισµού

4. Ο αρχικός προϋπολογισµός ύψους 267 εκατοµµυρίων ευρώ εγκρίθηκε από

το διοικητικό συµβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 2 ∆εκεµβρίου 1999

(βλέπε πίνακα 1). Ο αρχικός προϋπολογισµός αυξήθηκε σε 289 εκατοµµύρια

ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2000, ύστερα από έγκριση του εγγράφου υποβολής

σχεδίου για την εκστρατεία ενηµέρωσης 2002 για το ευρώ  (βλέπε σηµείο 19).

Ωστόσο, υπό το φως της προβλεπόµενης γενικής υποαπορρόφησης των

πιστώσεων που φάνηκε από την «αναθεώρηση πρώτου εξαµήνου – πρόβλεψη

για το 2000» η οποία έγινε στο τέλος Ιουνίου του 2000, το διοικητικό συµβούλιο

ενέκρινε το Σεπτέµβριο του 2000 αναθεωρηµένο προϋπολογισµό. Κατά

συνέπεια, ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός του Μαρτίου του 2000 µειώθηκε

κατά 62 εκατοµµύρια ευρώ, στο ποσό των 227 εκατοµµυρίων ευρώ. Ως µέρος

του αναθεωρηµένου προϋπολογισµού εγκρίθηκε, το Σεπτέµβριο του 2000,

ποσό 5 εκατοµµυρίων ευρώ ως «αποθεµατικό για απρόβλεπτα».

5. Τα κονδύλια που προορίζονταν για τις επιχειρησιακές µονάδες µειώθηκαν

κατά 28 εκατοµµύρια ευρώ ή κατά 15 % από τα 191 εκατοµµύρια ευρώ,

σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό κατά το τέλος Μαρτίου 2000.

Η πραγµατική χρησιµοποίηση ανήλθε σε 163 εκατοµµύρια ευρώ. Οι κύριοι

λόγοι ήταν οι µειωµένες επενδύσεις στις επιχειρησιακές µονάδες, η µείωση των

«λοιπών επιχειρησιακών  δαπανών» τους και ο βραδύτερος ρυθµός των

προσλήψεων από τον προβλεπόµενο.

                                                                                                                              

3 Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος παρακολούθησε όλες τις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ κατά το δεύτερο ήµισυ του 2000 ως «ειδικός
προσκεκληµένος».
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6. Όσον αφορά τις δαπάνες για σχέδια, υπήρξε σηµαντική µείωση ύψους

40 εκατοµµυρίων ευρώ ή 52 % του αρχικού προϋπολογισµού. Οι πραγµατικές

δαπάνες ανήλθαν σε 37 εκατοµµύρια ευρώ. Η µείωση των δαπανών οφείλεται,

κυρίως, σε καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν σε τέσσερα κύρια σχέδια.

7. Όπως κατά τα προηγούµενα έτη, εµφανίστηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ

του προγραµµατισµού των σχεδίων και της πραγµατικής δυνατότητας

εφαρµογής τους. Για µία ακόµη φορά, η ΕΚΤ υπήρξε προφανώς υπερβολικά

φιλόδοξη όσον αφορά τα σχέδια που είχαν προγραµµατιστεί και ο

προϋπολογισµός αποτέλεσε σε περιορισµένη µόνο έκταση στρατηγικό µέσο

για την άσκηση αποτελεσµατικής διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών.

Εγκατάσταση ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστροφών

8. Ο κύριος στόχος του σχεδίου της εγκατάστασης ετοιµότητας για την

αντιµετώπιση καταστροφών είναι να εξασφαλίζει τη συνέχιση των κρίσιµων

λειτουργιών της ΕΚΤ σε περίπτωση καταστροφικού συµβάντος. Η 1η φάση,

που έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλάµβανε τη θέση σε λειτουργία µιας εξωτερικής

εγκατάστασης αποκατάστασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για το

«TARGET», ένα σύστηµα πληρωµών µεγάλων ποσών, και τη δηµιουργία ενός

εφεδρικού κέντρου βασικών υπολογιστών ως εγκατάστασης αποκατάστασης

λειτουργίας. Περιλάµβανε επιπλέον τη λεπτοµερή ανάλυση όλων των

επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΕΚΤ για την αποκατάσταση της λειτουργίας σε

περίπτωση καταστροφικού συµβάντος καθώς και τις ακολουθητέες διαδικασίες

µε τον ιδιοκτήτη της θέσης για τη χρήση της εγκατάστασης που προσφέρθηκε

από τον τελευταίο. Η 2η φάση περιλαµβάνει τη θέση σε πλήρη λειτουργία του

Κέντρου Αντιµετώπισης Καταστροφών της ΕΚΤ σε αντικατάσταση των

συµφωνιών µε τον ιδιοκτήτη της θέσης, και τη διαµόρφωση και δοκιµή ενός

πλήρους σχεδίου αποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών

διαδικασιών.

9. Ύστερα από διαδικασία διαγωνισµού, επελέγη τον Νοέµβριο του 1999 µια

εταιρεία προκειµένου να θέσει σε εφαρµογή κοινό υποσύστηµα αποθήκευσης
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και υποστήριξης δεδοµένων. Η απόφαση εφαρµογής αυτού του

υποσυστήµατος συνδεόταν µε τη σύναψη συµφωνίας διαλειτουργικότητας µε

έναν από τους λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής της ΕΚΤ.

10. Μολονότι δεν κατέστη ακόµη δυνατό να συναφθεί τέτοια συµφωνία, η ΕΚΤ

συµφώνησε πρόσφατα να εγκρίνει τη σύναψη της σύµβασης µε τον φορέα

παροχής υπηρεσιών της προτίµησής της, υπό τον όρο να υπάρξει

διαπραγµάτευση των κυρώσεων που θα επιβληθούν σε περίπτωση µη

τήρησης των υποχρεώσεών του. Λόγω της σηµασίας του συστήµατος

αποθήκευσης δεδοµένων για τη λειτουργία της εγκατάστασης υποστήριξης, η

απόφαση αυτή φαίνεται πρόωρη.

Κτήριο Eurotheum

11. Για τη στέγαση του αυξανόµενου προσωπικού, η ΕΚΤ αποφάσισε να

µισθώσει, από τα µέσα του 2000, πρόσθετο χώρο γραφείων κοντά στο κτήριο

Eurotower.

12. Λόγω της εφαρµογής της γερµανικής φορολογικής νοµοθεσίας που δεν

θεωρεί την ΕΚΤ επιχείρηση, το µίσθωµα που καταβάλλει η ΕΚΤ αντανακλά τις

δαπάνες κεφαλαίου του εκµισθωτή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στην

περίπτωση της στέγασης σε πρόσθετα γραφεία, η προκύπτουσα επιπλέον

επιβάρυνση ανέρχεται σε 616 000 ευρώ ετησίως. Το ίδιο καθεστώς ίσχυε,

πιθανότατα, επί αρκετά χρόνια για το µίσθωµα που κατέβαλλε η ΕΚΤ για το

κτήριο Eurotower. Είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσον αυτό το καθεστώς συνάδει

µε το Πρωτόκολλο περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, το οποίο απαλλάσσει τα όργανα – συµπεριλαµβανοµένης της ΕΚΤ

– από την καταβολή εθνικών φόρων. Αυτό το πρόβληµα τέθηκε από την ΕΚΤ

στο Υπουργείο Οικονοµικών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας.
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Εκστρατεία ενηµέρωσης 2002 για το ευρώ

13. Οι κύριοι στόχοι της εκστρατείας ενηµέρωσης 2002 για το ευρώ  είναι οι

εξής:

- «να προετοιµάσει βαθµιαία το ευρύτερο κοινό για την καθιέρωση των

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν ευνοϊκά

αποδεκτά,

- να βοηθήσει το ευρύτερο κοινό να αναγνωρίζει τα τραπεζογραµµάτια και

κέρµατα ευρώ (πληροφόρηση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας) και

- να δείξει στους ταµίες, σε καταστήµατα και σε τράπεζες, πώς να εξετάζουν

γρήγορα και αποτελεσµατικά τα τραπεζογραµµάτια ευρώ για να µπορούν

να ανιχνεύουν πιθανές παραχαράξεις.»

14. Τον Φεβρουάριο του 1999, δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα

προκήρυξη διαγωνισµού µε κλειστή διαδικασία: «Σχεδιασµός εκστρατείας

διαφήµισης των τραπεζογραµµατίων ευρώ. Αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τον

συντονισµό της παραγωγής και την πραγµατοποίηση της συµφωνηµένης

εκστρατείας που προβλέπεται για τα έτη 2000, 2001 και 2002. Ο στόχος είναι

τα επίσηµα τραπεζογραµµάτια να αναγνωρίζονται από τους πολίτες όλων των

χωρών του ευρώ και από αυτούς εκτός της περιοχής ευρώ που κάνουν χρήση

των νέων τραπεζογραµµατίων σε επαγγελµατική ή τακτική βάση.»

15. Τριάντα εννέα εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος. Μετά την αρχική απάντηση στην ανακοίνωση του διαγωνισµού,

επελέγησαν εννέα εταιρείες για «να παρουσιάσουν λεπτοµερώς µε τεκµήρια

τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να διαχειριστούν επιτυχώς την

απαιτούµενη εκστρατεία».
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16. Τρία γραφεία επελέγησαν για να λάβουν µέρος στο τελικό στάδιο του

διαγωνισµού. Τους ανακοινώθηκε ότι «...το κόστος αυτού του σχεδίου για την

ΕΚΤ εκτιµάται µεταξύ 20 εκατοµµυρίων και 30 εκατοµµυρίων ευρώ. Τούτο δεν

περιλαµβάνει τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις σε ώρες µε υψηλή τηλεθέαση. Η

παρουσίαση θα πρέπει να περιέχει κατά προσέγγιση εκτίµηση των δαπανών

για την πραγµατοποίηση της εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη,

συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών για όλες τις αµοιβές και τα έξοδα

εσωτερικής παραγωγής». Εκτός των γραπτών οδηγιών έγινε χωριστή

προφορική ενηµέρωση, σε καθέναν από τους τρεις υποψηφίους. Αυτό το

τελευταίο στοιχείο της διαδικασίας εµπεριείχε τον κίνδυνο να µη λάβουν οι

διαγωνιζόµενοι τις ίδιες πληροφορίες.

17. ∆εν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές τιµών µεταξύ των διαγωνιζοµένων. Αυτό

αντανακλούσε το γεγονός ότι στις εταιρείες που συµµετείχαν στο τελικό στάδιο

είχαν δοθεί δύο εναλλακτικά όρια για τις δαπάνες του προγράµµατος:

50 εκατοµµύρια και 80 εκατοµµύρια ευρώ.

18. Τον Οκτώβριο του 1999, επιτροπή αποτελούµενη από 12 µέλη

χρησιµοποίησε «συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης», ο οποίος περιλάµβανε

κριτήρια διαφορετικά από εκείνα που περιλαµβάνονταν στην ανακοίνωση του

διαγωνισµού (π.χ. ανθρώπινη/προσωπική επαφή αντί για ενηµέρωση και

ευαισθητοποίηση) για να προτείνει τον ανάδοχο.

19. Στις 18 Νοεµβρίου 1999, το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε ότι η

εκστρατεία για το ευρώ δεν θα πρέπει να περιληφθεί στο σχέδιο

προϋπολογισµού της ΕΚΤ. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2000 εγκρίθηκε

συµπληρωµατικός προϋπολογισµός για το έτος 2000, που περιλάµβανε

πρόβλεψη 14,5 εκατοµµυρίων ευρώ για τις εκστρατείες.

20. Ο επιλεγείς διαγωνιζόµενος ήταν «Ανώνυµη Εταιρεία» εισηγµένη στο

χρηµατιστήριο του Παρισιού. Ωστόσο, η σύµβαση υπογράφηκε µε εταιρεία που

είναι καταχωρισµένη στις Κάτω Χώρες. Η σύµβαση δεν αναφέρει κανένα λόγο

για την αλλαγή από τον αρχικό διαγωνιζόµενο σε άλλον ανάδοχο. Κανένα
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έγγραφο της ΕΚΤ δεν παρείχε λεπτοµέρειες σχετικά µε τους λόγους της

αλλαγής, τη δοµή της ιδιοκτησίας της άλλης εταιρείας, την αιτιολόγηση σχετικά

µε τους κανόνες δηµοπράτησης και την επακόλουθη έγκριση των αλλαγών από

την εκτελεστική επιτροπή και το διοικητικό συµβούλιο.

21. Υπήρχε πρόθεση, να πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός για τα ΜΜΕ και η

αγορά χώρου και χρόνου διαφήµισης κατά τη διάρκεια του 2000. Το

πρόγραµµα των ΜΜΕ θα έπρεπε να είχε καθοριστεί και αναπτυχθεί και οι

διαπραγµατεύσεις θα έπρεπε να είχαν αρχίσει. Τελικά, τον Απρίλιο του 2001 η

ΕΚΤ αποφάσισε για το ύψος του πόσου που θα δαπανηθεί για τη διαφηµιστική

εκστρατεία στα µέσα ενηµέρωσης σε κάθε κράτος µέλος, γεγονός που

επέτρεψε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής των µέσων ενηµέρωσης.

Παρακολούθηση

Κανόνες και διαδικασίες προσλήψεων και εσωτερικής προαγωγής

22. Το Ιούνιο του 2001 τέθηκαν σε ισχύ οι διοικητικές εγκύκλιοι σχετικά µε τους

κανόνες πρόσληψης και σχετικά µε τις προαγωγές και τις πρόσθετες

αποδοχές.

Αδυναµίες του συστήµατος φυσικής απογραφής

23. Κατά τους προηγούµενους ελέγχους του Συνεδρίου, υπογραµµίστηκε στη

διεύθυνση η έλλειψη αξιόπιστης απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. Αντί

της καθιέρωσης ενιαίου συστήµατος φυσικής απογραφής, γίνεται κάποια

παρακολούθηση της απογραφής από διάφορα τµήµατα. Φυσικές απογραφές

δεν είχαν πραγµατοποιηθεί πριν από το τέλος του 2000 και προβλέπεται να

πραγµατοποιούνται µόνο κάθε τρία χρόνια. ∆εν γίνεται παρακολούθηση

εκτυπωτών ή φορητών υπολογιστών που αγοράστηκαν από το EΝI/την ΕΚΤ

από το 1998 και εξής. Με διοικητική εγκύκλιο ανατίθεται η ευθύνη για την

ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων στους επιµέρους διευθυντές. ∆εν

υπάρχει γενική εικόνα της κατάστασης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

24. Το Συνέδριο, στην έκθεσή του για το οικονοµικό έτος 1999, επισήµανε ότι:

«η πρόβλεψη και η διαχείριση του προϋπολογισµού θα πρέπει να βελτιωθούν

σηµαντικά, έτσι ώστε ο προϋπολογισµός να µπορεί να χρησιµεύει ως

αποτελεσµατικό εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης»4. Ενώ το 1999 στον

προϋπολογισµό αντικατοπτριζόταν ποσοστό χρησιµοποίησης 83 % όσον

αφορά τα σχέδια και 80 % όσον αφορά το σύνολο, κατά το 2000 το ποσοστό

χρησιµοποίησης ήταν µόνο 48 % για τα σχέδια, σε σύγκριση µε τον αρχικό

προϋπολογισµό και 69 % σε σύγκριση µε τον προϋπολογισµό που

αναθεωρήθηκε τον Σεπτέµβριο. Το 2000, οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 200

εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σε 88 % σε σύγκριση µε τον αναθεωρηµένο

προϋπολογισµό ύψους 227 εκατοµµυρίων ευρώ και σε 75 % σε σύγκριση µε

τον αρχικό προϋπολογισµό ύψους 267 εκατοµµυρίων ευρώ.

25. Το 1999, η ΕΚΤ αποφάσισε να οργανώσει εκστρατεία ενηµέρωσης για να

συµβάλει στην εισαγωγή του ευρώ το 2002. Το περιεχόµενο και το κόστος της

εκστρατείας δεν ορίστηκαν σαφώς, µε αποτέλεσµα να µην υπάρξει

ικανοποιητική αντικειµενική βάση για την επιλογή του αναδόχου.

                                               

4 ΕΕ C 47 της 13.2.2001, σηµείο 11.
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεµβούργο,

κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Σεπτεµβρίου 2001.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Jan O. Karlsson
Πρόεδρος

κ.α.α.

Bernhard Friedmann
Προεδρεύων



(εκατ. EUR)

Προϋπο-
λογι-
σµός

Πραγµατική
 χρησιµο-
ποίηση

% Αρχικός
προϋπο-
λογι-
σµός

Αναθεω-
ρηµένος
προϋπο-
λογι-
σµός
31.3

Αναθεω-
ρηµένος
προϋπο-
λογι-
σµός
Σεπτεµ.

Πραγµα-
τική

χρησιµο-
ποίηση 
31.12

% του 
προϋπο-
λογι-
σµού
Σεπτεµ.

% του
αρχικού 
προϋπο-
λογι-
σµού

Επιχειρησιακές 
µονάδες 162 129 80% 190 191 168 163 97% 86%

Σχέδια 27 23 83% 77 98 54 37 69% 48%
Αποθεµατικό για 
απρόβλεπτα - - - - - 5 - - -

Σύνολο 190 152 80% 267 289 227 200 88% 75%

Πηγή: ΕΚΤ .

1999 2000

Σκοπός

Πίνακας 1 - Προϋπολογισµός της ΕΚΤ για το 1999 και το 2000
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και λαµβάνει υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις που διατύπωσε
το Συνέδριο.

7. Αν και γίνεται δεκτή η παρατήρηση σχετικά µε την περιορισµένη, δυστυχώς, ικανότητα της ΕΚΤ
να υλοποιήσει διάφορα σχέδια το 2000, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ο προϋπολογισµός της ΕΚΤ για
σχέδια, όπου σκιαγραφούνται το πεδίο εφαρµογής και η έκταση όλων των προγραµµατιζόµενων
σχεδίων, θεωρείται ότι αποτελεί µέσο αποτελεσµατικής διαχείρισης για τον ακριβή καθορισµό των
ανωτάτων ορίων του προϋπολογισµού. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2000,
υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχου των δαπανών.

9. Αναφέρθηκε ότι η απόφαση όσον αφορά την επίτευξη της πλήρους λειτουργικότητας του
περιβάλλοντος παραγωγής υπόκειται στην καθιέρωση ενός αποδεκτού πλαισίου για τις διαδικασίες
διαχείρισης σφαλµάτων σε ένα περιβάλλον πολλών προµηθευτών. Η βέλτιστη λύση θα ήταν οι
παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής και ο προµηθευτής του κοινού συστήµατος αποθήκευσης
δεδοµένων να είχαν συνάψει συµφωνίες πλήρους διαλειτουργικότητας. Μολονότι αυτό δεν κατέστη
δυνατό σε µία περίπτωση (παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν), το πλαίσιο
υποστήριξης που καθιερώθηκε θεωρήθηκε αποδεκτό.

10. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η σύναψη των συµβάσεων ήταν δυνατή µόνο αφού ελήφθησαν
µέτρα για τον περιορισµό όλων των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής εργασιών για
την καθιέρωση ενός ικανοποιητικού πλαισίου υποστήριξης, και αφού οι υπολειπόµενοι κίνδυνοι
κρίθηκαν αποδεκτοί.

16. Οι τρεις εταιρείες που επελέγησαν να συµµετάσχουν στο τελικό στάδιο είχαν την ευκαιρία να
ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονταν στις γραπτές οδηγίες της ΕΚΤ.
Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Ωστόσο, απεστάλη και στις
τρεις εταιρείες ένα συνοπτικό υπόµνηµα σχετικά µε τα θέµατα που συζητήθηκαν περισσότερο.
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18. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν στον «συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης» αιτιολογήθηκαν κατά
τρόπο σαφή και περιλαµβάνονται όλα στα κριτήρια που δηµοσιεύθηκαν στην προκήρυξη του
διαγωνισµού.

19. Το Νοέµβριο του 1999, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε, όσον αφορά το σχέδιο,
συνολικό ανώτατο όριο για περίοδο υλοποίησης τριών ετών. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν
διαθέσιµες ενδείξεις όσον αφορά τα ποσά που αντιστοιχούσαν στο κάθε έτος. Έτσι, κεφάλαια για το
οικονοµικό έτος 2000 προστέθηκαν στον ετήσιο προϋπολογισµό της ΕΚΤ µε τη µορφή
συµπληρωµατικού προϋπολογισµού µόνο αφού τεκµηριώθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες του
προϋπολογισµού. Η ΕΚΤ θεωρεί την εν λόγω προσέγγιση συνετή.

20. Ο ανάδοχος είναι µια επιχείρηση διεθνικού χαρακτήρα, η δοµή της οποίας αποτελείται από τη

µητρική εταιρεία (S.Α.) που είναι επιφορτισµένη µε τη χάραξη και την επίβλεψη όλων των

επιχειρηµατικών στρατηγικών και από διάφορες θυγατρικές, οι οποίες µπορούν να λειτουργούν µε

βάση είτε συγκεκριµένη χώρα είτε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Υπεύθυνη για τις διαφηµιστικές

εκστρατείες και τα προγράµµατα δηµοσίων σχέσεων µε συναφείς διεθνικές διαστάσεις είναι η

θυγατρική εταιρεία (B.V.), µε την οποία υπεγράφη η σύµβαση. Η θυγατρική λειτουργεί υπό την

επίβλεψη της µητρικής εταιρείας. Μολονότι η επικοινωνία ανάµεσα στην ΕΚΤ και στον ανάδοχο

γινόταν, για υλικοτεχνικούς λόγους, µέσω της µητρικής εταιρείας, από την αρχή ήταν σαφές για την

ΕΚΤ ότι η θυγατρική θα αναλάµβανε τη χάραξη των στρατηγικών δηµοσίων σχέσεων και διαφήµισης

στα πλαίσια της Εκστρατείας Ενηµέρωσης Ευρώ 2002.

21. Ο προγραµµατισµός για τα µέσα ενηµέρωσης µπόρεσε να εγκριθεί µόνο µετά τον καθορισµό της
δηµιουργικής εκστρατείας και την ολοκλήρωση της δεύτερης σειράς ποιοτικών ερευνών (τον
Ιανουάριο του 2001). Κατόπιν σύστασης εµπειρογνωµόνων της εταιρείας, οι διαπραγµατεύσεις όσον
αφορά τον προγραµµατισµό για τα µέσα ενηµέρωσης άρχισαν το Φεβρουάριο του 2001 (για τον
διεθνή προγραµµατισµό) και τον Απρίλιο του 2001 (για τον εθνικό προγραµµατισµό).

23. ∆εν διατίθεται επί του παρόντος κεντρικό αρχείο µε τα ονόµατα των κατόχων µεµονωµένων
φορητών υπολογιστών. Το θέµα αυτό θα συζητηθεί µε τον κάθε διευθυντή ξεχωριστά. Παράλληλα, θα
υποβληθεί πρόταση σχετικά µε την κατάρτιση, το 2002, σχεδίου για την εφαρµογή συνολικού
συστήµατος διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα της πληροφορικής.

24. H υποχρησιµοποίηση των πιστώσεων που αφορούν σχέδια για το οικονοµικό έτος 2000 οφείλεται
κυρίως σε τέσσερα µεγάλα σχέδια (σε σύνολο 38 σχεδίων). Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η
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υποχρησιµοποίηση των πιστώσεων που αφορούν σχέδια για το ηµερολογιακό έτος ή η µετάθεση
ορισµένων τµηµάτων σχεδίων από το ένα οικονοµικό έτος στο άλλο δεν συνεπάγονται αυτοµάτως ότι
η εκτέλεση των σχεδίων θα παρουσιάσει χρονική υστέρηση σε σχέση µε το προβλεπόµενο συνολικό
χρονοδιάγραµµα ή ότι ενδέχεται να υπάρξει πραγµατική υπερχρησιµοποίηση/υποχρησιµοποίηση του
συνολικού προϋπολογισµού των σχεδίων.

Όσον αφορά τα ποσοστά χρησιµοποίησης του προϋπολογισµού τα οποία αναφέρει το Ελεγκτικό
Συνέδριο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2000 ο ετήσιος προϋπολογισµός της ΕΚΤ αναθεωρήθηκε
επίσηµα έπειτα από τη διαδικασία επανεξέτασης του προϋπολογισµού µετά τη λήξη του πρώτου
εξαµήνου. Το Συνέδριο, άλλωστε, είχε προτείνει στην έκθεσή του για το οικονοµικό έτος 1999 τη
διενέργεια επίσηµης αναθεώρησης τέτοιου είδους.

25. Με βάση σαφώς καθορισµένους στόχους (βλ. σηµείο 13), σκοπός του διαγωνισµού ήταν η
εξεύρεση της καλύτερης σχέσης περιεχοµένου/κόστους.


