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Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανεξάρτητο θεσμικό όργανο εξωτερικού ελέγχου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε με τη Συνθήκη ΕΕ. Ο ρόλος του ΕΕΣ είναι αποφασιστικής 
σημασίας, επειδή διασφαλίζει ότι η ΕΕ λογοδοτεί αποτελεσματικά στους πολίτες της σχετικά με 
τους δημόσιους πόρους που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των στόχων της. Το ΕΕΣ εκπληρώνει 
τον ρόλο του ως εξής: 

• εντοπίζει τους κινδύνους για τα δημοσιονομικά συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, 

• παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ και  

• παρέχει συμβουλές στους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της 

χρήσης των δημόσιων πόρων της ΕΕ. 

Το ΕΕΣ δημιουργεί προστιθέμενη αξία με τη δημοσίευση των εκθέσεων ελέγχου και των γνωμών 
του. Τα εν λόγω έγγραφα συμβάλλουν στη δημόσια εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και στη λήψη αποφάσεων, κατόπιν ενημέρωσης, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τον 
σχεδιασμό πολιτικής και προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και την κατανομή των πόρων της ΕΕ. 

Πολιτική επικοινωνίας 

Το ΕΕΣ, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων του και τις συστάσεις του, συμβάλλει στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά, αφενός, τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και 
λογοδοσίας της ΕΕ, και, αφετέρου, τη σημασία της χρήσης των πόρων της ΕΕ κατά τρόπο οικονομικό, 
αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με τους κανόνες. Οι επικοινωνίες του ΕΕΣ συμβάλλουν 
στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ μέσω της διαφάνειας που 
επιφέρουν. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης στην ορθή λειτουργία της ΕΕ και των 
θεσμικών οργάνων της. 

Η αξία της συμβολής του ΕΕΣ στη λογοδοσία της ΕΕ εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιούν το έργο και τα προϊόντα του οι βασικοί εταίροι στη διαδικασία λογοδοσίας, 
όπως:  

 

 

 

Η πολιτική και οι αρχές 
επικοινωνίας του ΕΕΣ 
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• οι πολιτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια εποπτεία της χρήσης των πόρων της ΕΕ: 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια.  

• οι ελεγχόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη λήψη πόρων της ΕΕ: η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και οι εθνικές 

αρχές και  

• άλλοι ελεγκτές των πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων οργάνων ελέγχου των 

κρατών μελών.  

 

Αρχές επικοινωνίας 

• Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, ακολουθεί την αρχή της 

ανοικτής και διαφανούς επικοινωνίας, ενώ παρέχει εγκαίρως εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τον ρόλο του, το έργο του και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει. 

• Οι επικοινωνίες του ΕΕΣ, αφενός, διασφαλίζουν ότι γίνονται γνωστά και κατανοητά τα 

αποτελέσματα του έργου του, και, αφετέρου, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΕΣ 

επιτυγχάνει τον στόχο του, ήτοι τη συμβολή στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

• Προκειμένου να προστατεύεται η επαγγελματική σχέση μεταξύ του ελεγκτή και του 

ελεγχομένου, και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τις νομικές απαιτήσεις, 

δημοσιοποιούνται μόνον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες εκθέσεις 

του. Κατά περίπτωση, το ΕΕΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και το υπόβαθρο των 

θεμάτων, προκειμένου να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τις 

διαπιστώσεις του. 
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• Το ΕΕΣ διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου για την ετήσια έκθεση και, επιλεκτικά, για ειδικές 

εκθέσεις, γνώμες και άλλα θέματα. Δελτία Τύπου εκδίδονται για όλες τις δημοσιευμένες 

εκθέσεις του ΕΕΣ και για ειδικά θέματα ενδιαφέροντος. Τα δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στον 

ιστότοπο http://eca.europa.eu. 

• Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΕΣ και ομιλεί εξ ονόματός του σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

πολιτικές, τον σκοπό και τις αξίες του, καθώς και σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις. Τον Πρόεδρο 

και τα Μέλη επικουρεί στον ρόλο τους ο εκπρόσωπος του ΕΕΣ. Στην περίπτωση των ειδικών 

εκθέσεων ή ειδικών θεμάτων, εξ ονόματος του ΕΕΣ ομιλεί το αρμόδιο για την έκθεση Μέλος, ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 

• Το ΕΕΣ επικοινωνεί ηλεκτρονικά, καθώς και μέσω των εκθέσεων ελέγχου του και άλλων 

δημοσιεύσεων, μέσω των εκδηλώσεών του, του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Όλες οι 

εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες του είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον 

ιστότοπό του http://eca.europa.eu και μέσω του EU Bookshop. Ο ιστότοπος του ΕΕΣ αποτελεί το 

βασικό βήμα ενημέρωσης.  

 

 


