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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έκτινε ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας πράξεις είναι 
νόμιμες και κανονικές, επισήμανε ωστόσο εξαιρέσεις, και συγκεκριμένα ότι ορισμένες 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ήταν παράτυπες: σε τέσσερις περιπτώσεις η Ακαδημία 
προέβη στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών συνολικής αξίας 344.111 ευρώ απουσία 
σύμβασης ή διαγωνισμού και, σε μία άλλη περίπτωση, τη διαδικασία χειρίστηκε 
υπάλληλος που δεν ήταν ειδικός σε ζητήματα συμβάσεων με αποτέλεσμα να μην έχουν 
καθοριστεί οι όροι της εντολής, να μην έχει ζητηθεί ούτε υποβληθεί οικονομική 
προσφορά, ούτε να έχει πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική αξιολόγηση (για συνολικό 
ποσό 11.000 ευρώ)· αναγνωρίζει ότι στις απαντήσεις της η Ακαδημία δηλώνει ότι έχει 
εκδοθεί εντολή ανάκτησης έναντι του πρώην Διευθυντή·

2. καταδικάζει το γεγονός ότι, λόγω του ότι η Ακαδημία δεν υπέβαλε ποτέ στην Επιτροπή 
τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό, με αποτέλεσμα να μην τεθεί ποτέ αυτός σε 
εφαρμογή, οι συμβάσεις πρόσληψης που υπογράφηκαν με ορισμένους συμβούλους και 
εμπειρογνώμονες ήταν παράνομες· 

3. σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διενεργήθηκαν καν έρευνες, όπως στις 
περιπτώσεις πλημμελούς τήρησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με αποτέλεσμα 
οι υπογραφείσες συμβάσεις πρόσληψης να είναι παράνομες·

4. ζητεί να υπάρξουν βελτιώσεις στο δημοσιονομικό προγραμματισμό που θα εφαρμοστούν 
πλήρως και θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2011, στις οποίες θα δοθεί συνέχεια 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η όσον το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των νέων 
διαδικασιών·

5. σημειώνει ότι τα καθυστερημένα τιμολόγια που δεν είχαν διεκπεραιωθεί στο τέλος του 
2009 έχουν πλέον εξετασθεί πλήρως και το θέμα έχει διευθετηθεί και ότι δεν υπάρχουν 
πλέον καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση ούτε υπήρξε οικονομική ζημία·

6. καταδικάζει το γεγονός ότι μια σύμβαση πρόσληψης που έγινε παράτυπα εξακολουθεί να 
ισχύει· ζητεί από την Ακαδημία να διορθώσει την παρατυπία χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση·

7. επικρίνει το γεγονός ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες πιστώσεις 
χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών· επισημαίνει ότι έχει 
ολοκληρωθεί εξωτερικός έλεγχος και ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την όσο 
το δυνατόν ταχύτερη ανάκτηση των δαπανών αυτών·

8. επισημαίνει ότι, παρά τη νέα διοίκηση της Αστυνομίας, δεν έχουν ζητηθεί ακόμη ευθύνες 
για σφάλματα του παρελθόντος· σημειώνει τις βελτιώσεις που επιφέρει η νέα διοίκηση 
της Ακαδημία και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το 2010 η 
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Ακαδημία βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή της στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της· 

9. σημειώνει την απάντηση της Ακαδημίας σύμφωνα με την οποία, εάν μετά από εσωτερική 
έρευνα συναχθεί ότι υπάρχει προσωπική ευθύνη, θα λάβει οπωσδήποτε τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

10. εκτιμά ότι, λόγω των πολλών ανακολουθιών και σφαλμάτων που σημειώθηκαν το 2009, 
δεν θα πρέπει να δοθεί απαλλαγή για το 2009·

11. σημειώνει ότι η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας θα 
πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην απόδοσή της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.


