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Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του ενημερωτικού σημειώματος ελέγχου που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu. 
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Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσιεύουν ενημερωτικό σημείωμα 
σχετικά με τις ελεγκτικές δικλίδες που εφαρμόζει η 
Επιτροπή έναντι του κινδύνου απάτης 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό σημείωμα 
ελέγχου σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τον περιορισμό της απάτης. Τα ενημερωτικά 
σημειώματα ελέγχου είναι ένα νέο είδος δημοσίευσης των ελεγκτών της ΕΕ. Τα 
σημειώματα αυτά παρέχουν γενικές πληροφορίες, βάσει των προπαρασκευαστικών 
εργασιών που προηγούνται της έναρξης ελεγκτικού έργου που βρίσκεται εν τω μεταξύ 
σε εξέλιξη, και έπονται της εξαγγελίας του σχετικού ελέγχου. Στόχος τους είναι να 
χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο 
πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα. 

Οι ελεγκτές διενεργούν επί του παρόντος έλεγχο με αντικείμενο την εκ μέρους της 
Επιτροπής διαχείριση του κινδύνου απάτης κατά την εκτέλεση δαπανών της ΕΕ. Ο 
έλεγχος θα εστιάσει στην πρόληψη της απάτης και την αντίδραση σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί τέτοιο φαινόμενο, και θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις από ΜΚΟ, την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και από αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και από την Ευρωπόλ 
και τον οργανισμό Eurojust.  

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που διεξήχθη το 2015 σχετικά με την 
αντίληψη των πολιτών περί της απάτης και διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, το 71% των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι το φαινόμενο της απάτης ήταν 
«μάλλον συχνό», ενώ το 60% θεωρούσε ότι «το επίπεδο της διαφθοράς στα όργανα της 
ΕΕ είναι σημαντικό». Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά 
που παρουσίαζε το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο του 2008, όταν το 54 % των ερωτηθέντων 
ήταν της άποψης ότι το φαινόμενο της απάτης ήταν μάλλον συχνό και το 44% θεωρούσε 
ότι υπήρχε διαφθορά στα όργανα της ΕΕ. 
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Η απάτη δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα. Στοιχειοθετείται μόνο στο πλαίσιο ποινικής 
δίκης. Σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, το 2016 εντοπίστηκαν περιπτώσεις απάτης εις 
βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ συνολικής αξίας 391 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, 
για διάφορους λόγους που αφορούν τον τρόπο συλλογής και αναφοράς των στοιχείων 
αυτών, η προαναφερόμενη εκτίμηση ενδέχεται να υπολείπεται κατά πολύ της 
πραγματικότητας. 

Επικεφαλής του ελέγχου είναι ο Juhan Parts, Μέλος του Συνεδρίου. Η έκθεση ελέγχου 
αναμένεται να δημοσιευθεί την άνοιξη του 2018. 

 


