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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 2 Μαρτίου 2022 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αλληλέγγυο προς την 
Ουκρανία 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και ξεκίνησε την οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τα θύματα της ρωσικής 
επίθεσης. «Όλοι στο όργανό μας στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του ουκρανικού λαού», 
δήλωσε το Συνέδριο σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό του και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. «Πρόκειται για μια σκοτεινή περίοδο για την Ευρώπη. Τώρα, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ενότητα.» 

Αμέσως μετά την εξαπόλυση της ρωσικής επίθεσης, ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Klaus-Heiner Lehne, 
εξέφρασε αλληλεγγύη εκ μέρους του οργάνου σε επιστολή του προς τον Valerii Patskan, 
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ουκρανίας, δηλώνοντας παράλληλα τον «αποτροπιασμό 
του απέναντι στην κτηνώδη ενέργεια της επίθεσης» και την «βαθιά θλίψη του για την οδύνη του 
ουκρανικού λαού». 

Το Συνέδριο στράφηκε στη διεθνή κοινότητα ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ), συντονίζοντας 
μια κοινή προσέγγιση στήριξης των Ουκρανών συναδέλφων και υπεράσπισης των αρχών της 
ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστεύει ακράδαντα ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να αποσύρει την συμμετοχή του από 
διεθνείς οργανισμούς όπως ο INTOSAI και ο EUROSAI. Επιπλέον επιδιώκει τη διατύπωση κοινής 
θέσης από την Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία θα καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και θα απευθύνεται σε όλη την κοινότητα του INTOSAI. 

Προς διαδήλωση της αλληλεγγύης του προς τον ουκρανικό λαό στον έξω κόσμο, το Συνέδριο 
ύψωσε την ουκρανική σημαία στην έδρα του στο Λουξεμβούργο. Επίσης τα κτίρια του 
Συνεδρίου θα φωτίζονται τη νύχτα με τα εθνικά χρώματα της Ουκρανίας, το μπλε και το κίτρινο. 

Βεβαίως, η βοήθεια που προσφέρει το όργανό μας δεν περιορίζεται μόνο σε συμβολικές 
χειρονομίες. Το προσωπικό του Συνεδρίου προσφέρει πρακτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης 
της συγκέντρωσης χρημάτων προς δωρεά σε ανθρωπιστική οργάνωση με σκοπό την υποστήριξη 
ευάλωτων ανθρώπων. Επίσης, η ιατρική υπηρεσία του Συνεδρίου οργανώνει τη δωρεά ειδών 
πρώτων βοηθειών, τα οποία θα αποσταλούν άμεσα στην Ουκρανία. 
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