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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0430/2012, του Heikki Auvinen, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την απόλυσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη θέση του ως 
υπευθύνου ομάδας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΕ στο 
Τουρκμενιστάν 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απόλυσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη θέση του ως 
υπευθύνου ομάδας στο πλαίσιο επιδοτούμενου από την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
Τουρκμενιστάν. Θεωρεί ότι η απόλυσή του ήταν άδικη. Ωστόσο, η απόλυση του αναφέροντος 
δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τον οποίο υπέβαλε την παρούσα αναφορά. Στο 
εκτεταμένο έγγραφο που επισύναψε στην αναφορά του, θέτει, παράλληλα, ερωτήματα 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής κατά την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ 
στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνταν ο ίδιος, τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι 
αναπτυξιακοί πόροι της ΕΕ, την εικόνα της ΕΕ και τη μεταχείριση των υπαλλήλων της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απόλυσή του από τη συμβαλλόμενη με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εταιρεία IBF International από τη θέση του ως υπευθύνου ομάδας βάσει της 
σύμβασης αριθ. 2009/225-522 «Στήριξη για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος» στο Τουρκμενιστάν. Μετά από διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, η εν 
λόγω σύμβαση υπηρεσιών συνήφθη στο πλαίσιο της μεθόδου της άμεσης κεντρικής 
διαχείρισης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής, και της 
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συμβαλλόμενης εταιρείας IBF στις 20 Δεκεμβρίου 2009. Ο αναφέρων θεωρεί ότι απολύθηκε 
άδικα και βάσει μη αντικειμενικών και μετρήσιμων στοιχείων. Επιπροσθέτως, αμφισβητεί, 
επίσης, τις μεθόδους εργασίας και τις βασικές αξίες της ΕΕ που ακολουθεί η Επιτροπή κατά 
την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της αναπτυξιακής 
βοήθειας της ΕΕ στην κεντρική Ασία γενικά. Στην αναφορά επισυνάπτεται παράρτημα 78 
σελίδων με έγγραφα που στηρίζουν την επιχειρηματολογία του αναφέροντα.
Επιπλέον, ο αναφέρων προσθέτει ακόμα πιο εκτενή έγγραφα για δύο εντελώς διαφορετικές 
περιπτώσεις, τα οποία εικάζει ότι τεκμηριώνουν την άδικη μεταχείριση από άλλους 
συμβαλλομένους και από την Επιτροπή, καθώς και τις ελλείψεις στην υλοποίηση της 
βοήθειας της ΕΕ. Ωστόσο, στην ίδια την αναφορά δεν κάνει λόγο άμεσα για τις δύο αυτές 
περιπτώσεις.
Η αναφορά ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη σύμβαση αριθ. 2009/225-522 «Στήριξη για τον 
εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος» στο Τουρκμενιστάν. Οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής καλύπτουν, ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της εν λόγω 
σύμβασης καθώς και τις γενικές επισημάνσεις για την παροχή βοήθειας της ΕΕ στην κεντρική 
Ασία. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 
αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε διάφορα έργα και κυρίως στις σχέσεις 
εμπειρογνώμονα/συμβαλλομένου, τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει. 

Κεφάλαιο 4 – Έκθεση παρακολούθησης βάσει αποτελεσμάτων (ΠΒΑ) 
Το άρθρο 255 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι «καθένα 
από τα ανωτέρω αναφερόμενα όργανα», ήτοι και η Επιτροπή, «εισάγει, στον εσωτερικό του 
κανονισμό, ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση στα δικά του έγγραφα». Το εγχειρίδιο ΠΒΑ 
(παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων) του Ιουλίου του 20091, ενότητα 2.7 Διάδοση, όπως 
επιβεβαιώνεται στην έκδοση του 2012, συνιστά τη διάδοση της έκθεσης παρακολούθησης 
βάσει αποτελεσμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, αναφέρεται σαφώς ότι «η 
διάδοση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης (κυρίως η έκθεση παρακολούθησης) εκτός 
της Επιτροπής είναι στη διακριτική ευχέρεια της αντιπροσωπείας ή του υπευθύνου του 
κεντρικού γραφείου».2 Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, κοινοποιήθηκαν στον 
συμβαλλόμενο τα βασικά πορίσματα, ήτοι τα ουσιαστικά αποτελέσματα της έκθεσης ΠΒΑ 
και όχι το σύνολο της έκθεσης, με τη διοικητική εντολή αριθ. 12 της 14ης Δεκεμβρίου 2010, 
στην οποία αναφέρονταν οι διορθωτικές ενέργειες και τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν (βλ. 
κατωτέρω). Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
Επιτροπή, βάσει της έκθεσης ΠΒΑ, θεωρεί σημαντικό να επισημάνει στον συμβαλλόμενο 
κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις 
του έργου. 
Ο αναφέρων ως μεμονωμένο άτομο θα μπορούσε να αιτηθεί πρόσβαση στην έκθεση ΠΒΑ 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογούσε το αίτημα με βάση τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κανονισμό. 

Κεφάλαιο 5 – Κοινοποίηση
Το καταστατικό του έργου καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους και τα παραδοτέα του έργου 
που αναμένονται από τον συμβαλλόμενο και τους εμπειρογνώμονες του συμβαλλομένου. 

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf.
2 ήτοι του σχετικού δευτερεύοντα διατάκτη.
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Έως την απόλυση του υπευθύνου ομάδας, έλαβαν χώρα τόσο μια μόνιμη και ανοικτή 
ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και συναντήσεις, όπου συζητήθηκαν 
οι στόχοι, τα παραδοτέα, η διαχείριση του έργου καθώς και θέματα επιδόσεων. 
Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2010, η Επιτροπή πραγματοποίησε 
σειρά συναντήσεων με τον υπεύθυνο ομάδας και την ομάδα του συμβαλλομένου με σκοπό 
την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των επιδόσεων του έργου. Βλέπε 
κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις.

Κεφάλαιο 6, Κεφάλαιο 7 και Κεφάλαιο 10 Απόλυση του υπευθύνου ομάδας
Η Επιτροπή δεν έχει συμβατικές σχέσεις με τον υπεύθυνο ομάδας ή οποιονδήποτε 
εμπειρογνώμονα, παρά μόνο με τον συμβαλλόμενο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβεί 
σε σχόλια για τη διμερή σύμβαση εργασίας που διέπει τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
εμπειρογνωμόνων και του εργοδότη τους (του συμβαλλομένου). Η Επιτροπή αναγνωρίζει, 
ωστόσο, ότι η σύμβαση καταγγέλθηκε από την IBF International παραπέμποντας στις 
προβλεπόμενες στην εν λόγω σύμβαση διατάξεις σχετικά με την καταγγελία και οι 
αιτιολογήσεις που δόθηκαν στηρίχθηκαν στις επιδόσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του 
συμβαλλομένου και του υπευθύνου ομάδας, εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, είχαν επιδεινωθεί 
σε τέτοιο σημείο ώστε ο συμβαλλόμενος κοινοποίησε στον υπεύθυνο ομάδας την απόλυσή 
του λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης όσον αφορά την επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.
Η απόλυση δεν ήταν σε καμία περίπτωση «παράνομη όσον αφορά τις διαδικασίες της ΕΕ» ή 
«αδικαιολόγητη». Η αντικατάσταση ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία για την 
αντικατάσταση βασικών εμπειρογνωμόνων σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών υπό την άμεση 
κεντρική διαχείριση: αλληλογραφία με τον συμβαλλόμενο για τα παραδοτέα του έργου, 
απαιτούμενες επιδόσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, αιτήματα για βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις, κ.λπ., ενώ ακολούθησε επίσημο αίτημα από τον συμβαλλόμενο προς την 
Επιτροπή με στόχο την έγκριση της αντικατάστασης του υπευθύνου ομάδας. Η 
αντικατάσταση επισημοποιήθηκε με συμβατική Προσθήκη, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 των 
γενικών όρων της σύμβασης για την αντικατάσταση εμπειρογνωμόνων, και ειδικότερα τη 
δεύτερη παράγραφο της εν λόγω διάταξης, η οποία προβλέπει την αντικατάσταση αυτή 
εφόσον θεωρείται «ότι ένα μέλος του προσωπικού είναι αναποτελεσματικό ή δεν εκτελεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τη σύμβαση».
Τα ακόλουθα παραδείγματα παρουσιάζουν τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην 
απόφαση αντικατάστασης:

 Το στάδιο έναρξης έπρεπε να επεκταθεί, διότι τα προβλήματα αυτά έγιναν εμφανή 
από την αρχή της υλοποίησης. Μόνο μετά από εκτεταμένη επαναληπτική διαδικασία 
ουσιαστικών τροποποιήσεων (ξεκινώντας με την επιστολή της Επιτροπής της 
10.7.2010 με τίτλο «Σχόλια για το σχέδιο αρχικής έκθεσης...» που απευθύνεται στη 
συμβαλλόμενη εταιρεία IBF) και ύστερα από άμεση και συνεχή συμμετοχή της 
Επιτροπής, μαζί με το δικαιούχο τρίτο κράτος, στην παρακολούθηση της υλοποίησης 
της σύμβασης, η αρχική έκθεση εγκρίθηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2010. Η πρώτη 
έκθεση προόδου ολοκληρώθηκε εντέλει τον Φεβρουάριο του 2011, ήτοι 13 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης του έργου. Μερικά βασικά παραδοτέα για τα οποία 
έφερε ευθύνη ο υπεύθυνος ομάδας είχαν σημειώσει σημαντική καθυστέρηση και 
κανένα αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί κατά τον χρόνο της πρώτης έκθεσης προόδου. 
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 Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου σταδίου υλοποίησης, εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2010 από την Επιτροπή ως 
αναθέτουσα αρχή η διοικητική εντολή αριθ. 5, η οποία παρείχε οδηγίες προς τον 
συμβαλλόμενο σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης του έργου και τη 
διασφάλιση της επίτευξης αποτελεσμάτων. 

 Η έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων που συνέταξε η 
αποστολή ΠΒΑ τον Νοέμβριο του 2010 επιβεβαίωσε με σαφήνεια τα θέματα που 
αναφέρονται ανωτέρω. Στη διοικητική εντολή αρ. 12 του Δεκεμβρίου του 2012, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε στον συμβαλλόμενο τα βασικά πορίσματα της έκθεσης ΠΒΑ 
και ζήτησε από τον συμβαλλόμενο να λάβει επειγόντως μέτρα για την προώθηση της 
προόδου και την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 Οι κακές επιδόσεις και η έλλειψη προόδου σχετικά με τα βασικά παραδοτέα του 
έργου επισημάνθηκαν και από τον δικαιούχο (Bayram Byashimov, διευθυντή του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής 
παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2011.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, η τελική έκθεση ΠΒΑ 
απέδωσε στο σχέδιο πολύ θετικά αποτελέσματα, βαθμολογώντας το με τέσσερα Β.
Για την εξέταση της εν λόγω υπόθεσης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ούτε οι επιδόσεις του 
εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο άλλων συμβάσεων, ούτε η πρότερη πλούσια επαγγελματική 
εμπειρία που αναφέρει, ούτε η αξιολόγηση του βιογραφικού του σημειώματος σε άλλους 
διαγωνισμούς. Τα θέματα που αφορούν τις επιδόσεις δεν πρέπει επίσης να αναμειγνύονται με 
τις κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις βάσει των οποίων οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται 
ως προς τη διαθεσιμότητα των εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνουν για την εκτέλεση των 
δράσεων της ΕΕ για τις οποίες κέρδισαν τον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της χρονικής 
περιόδου που καθορίζεται από την αντίστοιχη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, και βάσει 
των οποίων η ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συγκατάθεση της 
αναθέτουσας αρχής και/ή της Επιτροπής. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του εμπειρογνώμονα για τις ευκαιρίες απασχόλησής 
του μετά την απόλυση, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες προτείνονται από τις 
εταιρείες που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Οι συμβάσεις ανατίθενται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία ορίζονται στους φακέλους πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, αποκλειστικά με βάση το υλικό που παρουσιάζεται από τους υποψηφίους στις 
προσφορές τους. Η Επιτροπή δεν καταχωρίζει κεντρικά τις επιδόσεις των μεμονωμένων 
εμπειρογνωμόνων και οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός συγκεκριμένου 
εμπειρογνώμονα σε ένα έργο δεν διανέμονται ποτέ.

Κεφάλαιο 8 και Κεφάλαιο 9 – Αλληλογραφία και δραστηριότητες εμπειρογνώμονα μετά τη λήξη 
της σύμβασης 
Με τη λήξη των συμβατικών σχέσεων μεταξύ του συμβαλλομένου και του εμπειρογνώμονα, 
δεν υπήρχαν, κατά την άποψη της Επιτροπής, λόγοι για περαιτέρω επικοινωνία με τον 
εμπειρογνώμονα επί της ουσίας του έργου. 

Κεφάλαιο 11 και Κεφάλαιο 12
Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του εμπειρογνώμονα και του συμβαλλομένου 
καθώς και την απόφαση για την αντικατάσταση του εμπειρογνώμονα, όπως ζητήθηκε από τον 



CM\922971EL.doc 5/5 PE502.146v01-00

EL

συμβαλλόμενο, βλ. τα ανωτέρω σχόλια.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του αναφέροντα για την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ τόσο 
στον τομέα που δραστηριοποιείται όσο και γενικότερα στην κεντρική Ασία, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο προγραμματισμός παροχής βοήθειας της ΕΕ στην κεντρική Ασία ακολουθεί 
έναν εκτεταμένο και συμμετοχικό κύκλο προγραμματισμού και υλοποίησης, σύμφωνα με τις 
πολιτικές και διαδικαστικές διατάξεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το επίμαχο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στο Τουρκμενιστάν εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενός από τους τομείς εστίασης που 
προσδιορίζονται από την ΕΕ και το δικαιούχο τρίτο κράτος. Είναι ενσωματωμένο στη 
«Στρατηγική ΕΕ - Κεντρικής Ασίας για μια νέα εταιρική σχέση κατά το έτος 2007»1 που 
εγκρίθηκε στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και έλαβε μορφή στο εθνικό ενδεικτικό 
πρόγραμμα 2011-2013 για το Τουρκμενιστάν, το οποίο αποτελεί μέρος του ενδεικτικού 
προγράμματος του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας για την κεντρική Ασία (2011 -
2013)2. Στη συνέχεια μεταφράζεται στο δελτίο δράσης του προγράμματος το οποίο 
διαμορφώνει την απόφαση της Επιτροπής και τη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία 
καταρτίζεται σε συνεργασία με το δικαιούχο τρίτο κράτος και εγκρίνεται από αυτό. 

Συμπέρασμα:
Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του αναφέροντα και της IBF International 
Consulting και την απουσία νομικής σχέσης μεταξύ αυτού και της Επιτροπής, η Επιτροπή 
καλεί τον εμπειρογνώμονα να εκφράσει τους προβληματισμούς του απευθείας στον 
συμβαλλόμενο.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του αναφέροντα σχετικά με τις σχέσεις 
εμπειρογνώμονα/Επιτροπής, η Επιτροπή παραπέμπει στις παρατηρήσεις της στα κεφάλαια 4, 
5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Όσον αφορά την παρατήρηση του αναφέροντα σχετικά με τις μεθόδους υλοποίησης της 
βοήθειας της ΕΕ, η Επιτροπή παραπέμπει στις παρατηρήσεις της στα κεφάλαια 11 και 12.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf.
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.


