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Ειδικό Έκθεςη 1/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: 
Καταπολϋμηςη τησ απϊτησ κατϊ την εκτϋλεςη των δαπανών τησ ΕΕ – 
Ανϊγκη λόψησ μϋτρων 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο διαπύςτωςε ϐτι η Επιτροπό δεν 
διαθϋτει πλόρη ενημϋρωςη ςχετικϊ με την κλύμακα, τη φϑςη και τα 
αύτια τησ απϊτησ, με ελλιπό ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα και αδυναμύα 
εκτύμηςησ των μη εντοπιζομϋνων περιπτώςεων απϊτησ, κϊτι που 
επηρεϊζει την αποτελεςματικϐτητα των δρϊςεων καταπολϋμηςησ τησ 
απϊτησ. 
                                                                                  

Ειδικό Έκθεςη 3/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: 
Ευρωπαώκό Ταμεύο Στρατηγικών Επενδύςεων – Ανϊγκη περαιτϋρω 
ενεργειών για να θεωρηθεύ απολύτωσ επιτυχημϋνο  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο διαπύςτωςε ϐτι το ΕΣΕ ϋχει 
καταφϋρει να προςελκϑςει χρηματοδϐτηςη για τη ςτόριξη 
ςημαντικών πρϐςθετων επενδϑςεων ςτην ΕΕ. Όμωσ η προκληθεύςα 
επενδυτικό κινητοπούηςη ουςιαςτικϊ αντικατϋςτηςε οριςμϋνεσ ϊλλεσ 
πρϊξεισ τησ ΕΣΕπ και ϊλλα χρηματοοικονομικϊ μϋςα τησ ΕΕ 
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Ειδικό Έκθεςη 5/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: Ταμεύο 
Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) – Πολύτιμη η ςτόριξη 
του, αλλϊ η ςυμβολό του ςτη μεύωςη τησ φτώχειασ δεν ϋχει προςδιοριςτεύ 
ακόμη  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο διαπύςτωςε ϐτι το ΣΕΒΑ παραμϋνει 
ουςιαςτικϊ ϋνα πρϐγραμμα επιςιτιςτικόσ ςτόριξησ, δεδομϋνου ϐτι το 83 % 
των πϐρων του διατύθεται για την παροχό βοόθειασ ςε τρϐφιμα. 

 
Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου:  
Η αντύδραςη τησ ΕΕ ςτο ςκϊνδαλο «ντιζελγκϋιτ» (Φεβρουϊριοσ 2019) 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο παρουςύαςε τα μϋτρα που ελόφθηςαν 
ςε επύπεδο τϐςο Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ϐςο και κρατών μελών, καθώσ οι 
νομοθετικϋσ αλλαγϋσ που επόλθαν ςτο ςϑςτημα μϋτρηςησ των εκπομπών 
ρϑπων των οχημϊτων μετϊ τον επτϋμβριο του 2015, επιςπεϑςθηκαν 
λϐγω του ςκανδϊλου εκπομπών των οχημϊτων. 

 
Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου:  
Προκλόςεισ για μια αποτελεςματικό ενωςιακό πολιτικό για την 
κυβερνοαςφϊλεια (Μϊρτιοσ 2019) 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο παρουςιϊζει την πολιτικό τησ ΕΕ για 
την κυβερνοαςφϊλεια, καθώσ και την κυβερνοεγκληματικϐτητα και την 
κυβερνοϊμυνα, και επύςησ τισ προςπϊθειεσ για την καταπολϋμηςη τησ 
παραπληροφϐρηςησ.  

 
Ανακούνωςη του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου προσ το Ευρωπαώκό 
Κοινοβούλιο ςχετικϊ με το  πρόβλημα πρόςβαςησ ςε πληροφορύεσ που 
αφορούν την Ευρωπαώκό Κεντρικό Τρϊπεζα (Ιανουϊριοσ 2019) 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων του, 
καταβϊλλει εκτεταμϋνεσ προςπϊθειεσ για την εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ 
του και την προαγωγό τησ λογοδοςύασ και τησ διαφϊνειασ ςτον τομϋα τησ 
τραπεζικόσ εποπτεύασ και εξυγύανςησ. 
 
ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΕΔΡΑ:  

Συμμετοχό τησ Έδρασ Jean Monnet «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ 
και Έλεγχοσ» ςτο Διεθνϋσ ςυνϋδριο με τύτλο “Democracy in Crisis” 

Η Εδρα Jean Monnet, δια του κατϐχου τησ, καθηγητό κ. Δημητρύου 
κιαδϊ, ςυμμετεύχε ςτο Διεθνϋσ ςυνϋδριο με τύτλο “Democracy in Crisis” 
που πραγματοποιόθηκε την Σετϊρτη, 30 Ιανουαρύου 2019 και την 
Παραςκευό, 1 Υεβρουαρύου 2019 ςτο Μουςεύο Ακρϐπολησ και ςτον 
Ευρωπαώκϐ Οργανιςμϐ Δημοςύου Δικαύου (EPLO) ςτην Αθόνα με 
ςυνδιοργανωτϋσ τη Μονϊδα Έρευνασ, την επιδοτοϑμενη απϐ την ΕΕ 
δρϊςη COST “Constitution-making & deliberative democracy,” και τον 
Δικηγορικϐ ϑλλογο Θεςςαλονύκησ, με την υποςτόριξη του EPLO. 
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Συμμετοχό ςτο Συνϋδριο «Migrations & Valeurs Europeennes» του Δικτύου 
Jean Monnet GovUnet 

τισ 28/2-1/3/2019 η Έδρα Jean Monnet του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ 
ςυμμετεύχε ςτο υνϋδριο «Migrations & Valeurs Europeennes» που 
διοργϊνωςε ςτο Παρύςι (College des Bernardins) το Δύκτυο Jean Monnet 
GovUnet, με ειςόγηςη του επιςτ. υπευθϑνου/κατϐχου τησ Έδρασ, Καθηγητό 
Δημ. κιαδϊ ςτο θϋμα «EU spending on the migration/refugee crisis: Value for 
money or Money Show. 
 

2ο Ετόςιο Συνϋδριο Έδρασ JEAN MONNET Οι Δημοςιονομικϋσ Εξελύξεισ ςτην 
Ευρωπαώκό Ένωςη & ο ρόλοσ του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου – 
Παρουςύαςη Ετόςιασ Έκθεςησ Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου  

τισ 18 Μαρτύου 2019 ημϋρα Δευτϋρα πραγματοποιόθηκε ςτην αύθουςα 
ςυνεδρύων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ το 2ο Ετόςιο υνϋδριο τησ Έδρασ 
Jean Monnet «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ» με 
ςυνδιοργανωτό το Ινςτιτοϑτο Διεθνών, Ευρωπαώκών και Αμυντικών 
Αναλϑςεων του Σμόματοσ ΔΕ, και με τη ςυμμετοχό του Ευρωπαώκοϑ 
Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για την παρουςύαςη τησ Ετόςιασ Έκθεςησ του για το 
οικονομικϐ ϋτοσ 2017. 
 

Συμμετοχό του κατόχου/επιςτημονικού υπευθύνου τησ Έδρασ, Καθηγητό 
Δημ. Σκιαδϊ, ςτο 6ο ετόςιο ςυνϋδριο τησ Ένωςησ Ελλόνων Δημοςιολόγων  

Η Εδρα Jean Monnet, δια του κατϐχου τησ, καθηγητό κ. Δημητρύου κιαδϊ, 
ςυμμετεύχε ςτο 6ο ετόςιο ςυνϋδριο τησ Ένωςησ Ελλόνων Δημοςιολϐγων που 
πραγματοποιόθηκε ςτισ 12-13.4.2019 ςτην Πϊτρα, ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 
οικεύου Δικηγορικοϑ υλλϐγου. 
 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΣΩΝ 

Διϊλεξη του κ. Ηλύα Κωνςταντακόπουλου, Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών και 
Σύμβουλο Δικαιοςύνησ ςτη Μόνιμη Ελληνικό Αντιπροςωπεύα ςτην Ε.Ε., 
προςκεκλημϋνου τησ Έδρασ, με θϋμα «Η ςύςταςη τησ Ευρωπαώκόσ 
Ειςαγγελύασ και η προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων ςτην ΕΕ» 
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Την τελευταύα δεκαετύα η Επιτροπό ϋχει λϊβει 

μϋτρα για την καταπολϋμηςη τησ απϊτησ ςε βϊροσ 

του προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ, ϋχοντασ διαμορφώςει 

μια ςυνολικϐτερη ςτρατηγικό για την καταπολϋμηςη 

τησ απϊτησ (2011), και επιβϊλλοντασ ςε κϊθε γενικό 

διεϑθυνςη τησ να αναπτϑςςει και να εφαρμϐζει 

αυςτηρό επιχειρηςιακό δρϊςη για την καταπολϋμηςη 

τησ απϊτησ, μϋςω του ςυςτόματοσ ϋγκαιρου 

εντοπιςμοϑ και αποκλειςμοϑ οικονομικών φορϋων 

απϐ τη χρηματοδϐτηςη τησ ΕΕ, μεταξϑ ϊλλων, λϐγω 

εμπλοκόσ ςε υποθϋςεισ απϊτησ ό διαφθορϊσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

διαπύςτωςε ϐτι η Επιτροπό δεν διαθϋτει πλόρη 

ενημϋρωςη ςχετικϊ με την κλύμακα, τη φϑςη και τα 

αύτια τησ απϊτησ, με ελλιπό ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα και 

αδυναμύα εκτύμηςησ των μη εντοπιζομϋνων  

 

 

περιπτώςεων απϊτησ, κϊτι που επηρεϊζει την 

αποτελεςματικϐτητα των δρϊςεων καταπολϋμηςησ 

τησ απϊτησ. Η εφαρμοζϐμενη ςόμερα προςϋγγιςη, 

ςτο πλαύςιο τησ οπούασ η OLAF (Ευρωπαώκό Τπηρεςύα 

Καταπολϋμηςησ Απϊτησ) κινεύ διοικητικό ϋρευνα 

αφϐτου λϊβει πληροφορύεσ για υπϐνοιεσ απϊτησ απϐ 

ϊλλεσ πηγϋσ, και ςυχνϊ ϋπεται ποινικό διερεϑνηςη 

τησ υπϐθεςησ ςε εθνικϐ επύπεδο, εύναι εξαιρετικϊ 

χρονοβϐρα ςε ςημαντικϐ αριθμϐ περιπτώςεων με 

αποτϋλεςμα να μειώνονται οι πιθανϐτητεσ 

δικαςτικόσ δύωξησ (μϐλισ το 45% των περιπτώςεων 

οδόγηςε ςε ποινικό δύωξη των υπϐπτων για απϊτη)  

Όςον αφορϊ την ανϊκτηςη αχρεωςτότωσ 

καταβληθϋντων κονδυλύων τησ ΕΕ, ςε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα δεν επαρκοϑν ωσ 

βϊςη για την κύνηςη τησ διαδικαςύασ ανϊκτηςησ των 

ποςών αυτών με αποτϋλεςμα την ανϊγκη περαιτϋρω 

ϋρευνασ και καθυςτϋρηςησ. Η ςυγκρϐτηςησ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ θεωρεύται θετικϐ βόμα αλλϊ 

η ανυπαρξύα μηχανιςμοϑ διϊ του οπούου η 

Ευρωπαώκό Ειςαγγελύα (ό οποιοδόποτε ϊλλο ϐργανο 

τησ ΕΕ) θα μπορεύ να παρακινεύ τισ αρχϋσ των κρατών 

μελών να διαθϋτουν πϐρουσ για την εκτϋλεςη των 

προληπτικών εργαςιών που εύναι αναγκαύεσ για τη 

διερεϑνηςη κρουςμϊτων απϊτησ κατϊ την εκτϋλεςη 

των δαπανών τησ ΕΕ ό για τισ υποθϋςεισ που 

χειρύζονται οι εντεταλμϋνοι ειςαγγελεύσ, καθώσ και οι 

χρονοβϐρεσ εκτενεύσ διαδικαςύεσ εςωτερικών 

 
 

Ειδικό Έκθεςη 1/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: Καταπολϋμηςη 
τησ απϊτησ κατϊ την εκτϋλεςη των δαπανών τησ ΕΕ – Ανϊγκη λόψησ μϋτρων 
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διαβουλεϑςεων και μετϊφραςησ ςτην Ειςαγγελύα, 

ενδϋχεται να επηρεϊςουν την αποτελεςματικϐτητα 

των ερευνών.  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο ςυνιςτϊ α) 

την ενεργοπούηςη ενϐσ αξιϐπιςτου ςυςτόματοσ 

αναφορϊσ των κρουςμϊτων απϊτησ, το οπούο θα 

παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την κλύμακα, τη 

φϑςη και τα βαςικϊ αύτια τησ απϊτησ, β) τον 

καλϑτερο ςυντονιςμϐ των δρϊςεων για την 

καταπολϋμηςη τησ απϊτησ με ρητό απϐδοςη 

αρμοδιϐτητασ ωσ μϋροσ του χαρτοφυλακύου κϊποιου 

Επιτρϐπου, γ) την καλϑτερη αξιοπούηςη 

προληπτικών μϋςων ϐπωσ π.χ. το ςϑςτημα ϋγκαιρου 

εντοπιςμοϑ και αποκλειςμοϑ ςτο πλαύςιο τησ ϊμεςησ 

και τησ ϋμμεςησ διαχεύριςησ ό η ενεργϐσ χρόςη τησ 

βϊςησ δεδομϋνων Arachne που διαμορφώνουν τα 

κρϊτη μϋλη με τα ςτοιχεύα παρατυπιών που 

παρϋχουν και δ) την επανεξϋταςη του ρϐλου και των 

αρμοδιοτότων τησ OLAF ςε ςυνϊρτηςη με τη 

ςϑςταςη τησ Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
=%7bBE562FE9-9A4D-4F21-9E3C-CE5D0A596E70%7d 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bBE562FE9-9A4D-4F21-9E3C-CE5D0A596E70%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bBE562FE9-9A4D-4F21-9E3C-CE5D0A596E70%7d
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Το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο τρατηγικών 

Επενδϑςεων (ΕΣΕ) ςυςτϊθηκε το 2015, ενταςςϐμενο 

ςτο «επενδυτικϐ ςχϋδιο για την Ευρώπη» το οπούο 

ςχεδιϊςτηκε προκειμϋνου να καλϑψει το επενδυτικϐ 

κενϐ που προϋκυψε ϋπειτα απϐ την 

χρηματοπιςτωτικό και οικονομικό κρύςη που 

ενϋςκηψε το 2008. υγκροτόθηκε εντϐσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδϑςεων (ΕΣΕπ) και 

διοικεύται απϐ διοικητικϐ ςυμβοϑλιο απαρτιζϐμενο 

απϐ εκπροςώπουσ τησ Επιτροπόσ και τησ ΕΣΕπ. Σο 

ΕΣΕ ςυςτϊθηκε αρχικϊ με την προοπτικό να 

χρηςιμοποιόςει εγγϑηςη απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ 

ΕΕ ϑψουσ 16 διςεκατομμυρύων ευρώ και 5 

διςεκατομμϑρια ευρώ απϐ ιδύουσ πϐρουσ τησ ΕΣΕπ 

για να καταςτόςει δυνατό την εκ μϋρουσ του ομύλου 

τησ ΕΣΕπ χορόγηςη χρηματοδϐτηςησ ϑψουσ 61 

διςεκατομμυρύων ευρώ περύπου, με τον ςτϐχο τησ 

κινητοπούηςησ ϋωσ τον Ιοϑλιο του 2018 επιπλϋον 315 

διςεκατομμυρύων ευρώ ςε ςτρατηγικϋσ επενδϑςεισ 

ςτισ υποδομϋσ και τισ ΜΜΕ, καλϑπτοντασ το 

μεγαλϑτερο μϋροσ των τομϋων πολιτικόσ τησ ΕΕ και 

ϐλα τα κρϊτη μϋλη.  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

διαπύςτωςε ϐτι το ΕΣΕ ϋχει καταφϋρει να 

προςελκϑςει χρηματοδϐτηςη για τη ςτόριξη 

ςημαντικών πρϐςθετων επενδϑςεων ςτην ΕΕ. Όμωσ 

η προκληθεύςα επενδυτικό κινητοπούηςη ουςιαςτικϊ  

 

 

 

αντικατϋςτηςε, εν μϋρει, οριςμϋνεσ ϊλλεσ πρϊξεισ τησ 

ΕΣΕπ και ϊλλα χρηματοοικονομικϊ μϋςα τησ ΕΕ, ιδύωσ 

ςτουσ τομεύσ των μεταφορών και τησ ενϋργειασ, ενώ  

χρόζει βελτύωςησ και η γεωγραφικό κατανομό των 

επενδϑςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη απϐ το ΕΣΕ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, εωσ τον Ιοϑλιο 2018, εύχαν εγκριθεύ 

χρηματοδοτικϋσ πρϊξεισ του ΕΣΕ αξύασ 65,5 

διςεκατομμυρύων ευρώ. Σα αύτια αυτόσ τησ 

εντυπωςιακόσ επύδοςησ όταν η λειτουργύα του ΕΣΕ 

ωσ εγγϑηςη απϐ τον προϒπολογιςμϐ υπϋρ τησ ΕΣΕπ, 

ο εξοπλιςμϐσ του με επιχειρηςιακό ευελιξύα, ο 

καθοριςμϐσ ευϊριθμων ςτϐχων ό περιοριςμών για το 

επενδυτικϐ χαρτοφυλϊκιο του ΕΣΕ, η ειςαγωγό 

εξορθολογιςμϋνων ρυθμύςεων διακυβϋρνηςησ και η 

ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ με τισ εθνικϋσ 

αναπτυξιακϋσ τρϊπεζεσ ό ιδρϑματα. Όμωσ οι 

χρηματοδοτικϋσ πρϊξεισ του ΕΣΕ δεν όταν ιδιαύτερα 

υψηλοϑ κινδϑνου, αν και η κϊλυψη πρϊξεων υψηλοϑ 

κινδϑνου όταν ϋνασ απϐ τουσ ςκοποϑσ του. Η δε 

αλληλεπικϊλυψη του ΕΣΕ με ϊλλα 

χρηματοοικονομικϊ μϋςα τησ ΕΕ καθιςτϊ αναγκαύα 

τη ςτϐχευςη του ςε νϋα πεδύα υποδομών και 

καινοτομύασ, ώςτε να αποφευχθεύ αυτό η κατϊςταςη 

ςτο μϋλλον. Παρϊλληλα δεν υπόρξαν οι κατϊλληλοι 

ςυγκρύςιμοι δεύκτεσ επιδϐςεων και παρακολοϑθηςησ 

για το ςϑνολο των χρηματοοικονομικών μϋςων και 

των εγγυόςεων απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ, 

 
 

Ειδικό Έκθεςη 3/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: Ευρωπαώκό 
Ταμεύο Στρατηγικών Επενδύςεων – Ανϊγκη περαιτϋρω ενεργειών για να 

θεωρηθεύ απολύτωσ επιτυχημϋνο  
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επομϋνωσ περιορύςτηκε η ικανϐτητα αξιολϐγηςησ 

των αποτελεςμϊτων, ιδύωσ ωσ προσ τη διαπύςτωςη 

κατϊ πϐςο η ςτόριξη του ΕΣΕ ςυνεπαγϐταν 

πρϊγματι πρϐςθετεσ επενδϑςεισ ςτην πραγματικό 

οικονομύα. Η γεωγραφικό ςυγκϋντρωςη, τϋλοσ, των 

χρηματοδοτικών πρϊξεων του ΕΣΕ κατϋδειξε ϐτι οι 

χώρεσ που επωφελόθηκαν περιςςϐτερο απϐ τη 

ςτόριξη του ΕΣΕ όταν οι χώρεσ με τισ περιςςϐτερο 

ανεπτυγμϋνεσ και ενεργϋσ εθνικϋσ αναπτυξιακϋσ 

τρϊπεζεσ και ιδρϑματα, γεγονϐσ που υποδηλώνει την 

ανϊγκη ςτόριξησ, περιλαμβανομϋνησ τησ παροχόσ 

τεχνικόσ βοόθειασ, των χωρών ςτισ οπούεσ η 

ανϊπτυξη εύναι περιςςϐτερο περιοριςμϋνη. 

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο ςυνιςτϊ α) 

την προώθηςη τησ αιτιολογημϋνησ χρόςησ 

προώϐντων υψηλϐτερου κινδϑνου ςτο πλαύςιο του 

ΕΣΕ, β) την βελτύωςη τησ αξιολϐγηςησ του κατϊ 

πϐςον υποψόφια ϋργα του ΕΣΕ θα μποροϑςαν να 

χρηματοδοτηθοϑν απϐ ϊλλεσ πηγϋσ και την καλϑτερη 

εκτύμηςη τησ επενδυτικόσ κινητοπούηςησ, και γ) τη 

βελτύωςη τησ γεωγραφικόσ κατανομόσ των 

ςτηριζϐμενων απϐ το ΕΣΕ επενδϑςεων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
={516972F3-71DA-461E-AEF7-625866BE8825} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b516972F3-71DA-461E-AEF7-625866BE8825%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7b516972F3-71DA-461E-AEF7-625866BE8825%7d
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Το Σαμεύο Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ προσ τουσ 

Απϐρουσ (ΣΕΒΑ) αποτελεύ το διϊδοχο πρϐγραμμα του 

παλαιϐτερου ευρωπαώκοϑ προγρϊμματοσ διανομόσ 

τροφύμων ςτουσ απϐρουσ. Οι χρηματοδοτικού πϐροι 

που διαθϋτει για την περύοδο προγραμματιςμοϑ 2014-

2020 ανϋρχονται ςε 3,8 διςεκατομμϑρια ευρώ. Σο 

Σαμεύο εφαρμϐζεται ςε εθνικϐ επύπεδο μϋςω 

επιχειρηςιακών προγραμμϊτων. υγκρινϐμενο με το 

πρϐγραμμα διανομόσ τροφύμων ςτουσ απϐρουσ το 

ΣΕΒΑ ϋφερε δϑο ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτην 

καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ. Πρώτον, πϋραν τησ 

επιςιτιςτικόσ βοόθειασ, προβλϋπει τϐςο την παροχό 

υλικόσ ςτόριξησ ϐςον και την εφαρμογό μϋτρων 

κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ. Δεϑτερον, η διαχεύριςη 

του Σαμεύου μεταφϋρθηκε απϐ τη ΓΔ Γεωργύασ και 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ ςτη ΓΔ Απαςχϐληςησ και 

Κοινωνικών Τποθϋςεων, ςηματοδοτώντασ και για τα 

κρϊτη μϋλη μια ςτροφό προσ την κοινωνικό πολιτικό.  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

διαπύςτωςε πϊντωσ ϐτι το ΣΕΒΑ παραμϋνει 

ουςιαςτικϊ ϋνα πρϐγραμμα επιςιτιςτικόσ ςτόριξησ, 

δεδομϋνου ϐτι το 83 % των πϐρων του διατύθεται για 

την παροχό βοόθειασ ςε τρϐφιμα. Αυτϐ ανϊγεται 

ςτον βαςικϐ κανονιςμϐ του ΣΕΒΑ, ο οπούοσ επιτρϋπει 

ςτα κρϊτη μϋλη να χρηματοδοτοϑν την επιςιτιςτικό 

ςτόριξη εν πολλούσ ϐπωσ γινϐταν και υπϐ το 

προηγοϑμενο πρϐγραμμα διανομόσ τροφύμων ςτουσ  

 

 

 

απϐρουσ. Μϐνο τϋςςερα κρϊτη μϋλη επϋλεξαν να 

επικεντρώςουν τα προγρϊμματϊ τουσ ςε 

ςυγκεκριμϋνα μϋτρα κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ, που 

αντιπροςωπεϑουν το 2,5 % των πϐρων του Σαμεύου. Ο 

ϐροσ «ϊποροσ» παραμϋνει γενικϐσ και, ςυνεπώσ, 

εναπϐκειται ςτα κρϊτη μϋλη να προςδιορύζουν 

αυτοϑσ που εύναι περιςςϐτερο εκτεθειμϋνοι ςτη 

φτώχεια και που πρϋπει να τοποθετοϑνται ςτο 

επύκεντρο τησ ςτόριξησ που παρϋχει το ΣΕΒΑ μϋςω 

των εθνικών επιχειρηςιακών προγραμμϊτων τουσ. 

Σα μιςϊ απϐ τα κρϊτη μϋλη που ελϋγχθηκαν δεν 

ςτοχεϑουν τη ςτόριξό τουσ ςε μια ςυγκεκριμϋνη 

ευϊλωτη ομϊδα ό κατϊςταςη φτώχειασ, αν και για να 

μπορεύ το ΣΕΒΑ να εξαςφαλύζει ευρωπαώκό 

προςτιθϋμενη αξύα μαζύ με τα ϊλλα καθεςτώτα 

παροχόσ βοόθειασ, πρϋπει να ϋχει ωσ ςτϐχο του τουσ 

πλϋον ενδεεύσ ό τισ περιςςϐτερο ακραύεσ μορφϋσ 

φτώχειασ. Ωσ προσ τα υπϐλοιπα μϋτρα κοινωνικόσ 

ενςωμϊτωςησ, δεν υπόρχαν πολλϊ ςτοιχεύα για 

προςδιοριςτεύ η ςυμβολό τουσ ςτην ανακοϑφιςη των 

χειρϐτερων μορφών φτώχειασ, ό για να εκτιμηθεύ η 

ςυμπληρωματικϐτητα τουσ προσ τισ δρϊςεισ του 

Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου (ΕΚΣ).  

Δεδομϋνου ϐτι το ΣΕΒΑ θεωρεύται χρόςιμο 

μϋςο για την παροχό επιςιτιςτικόσ και υλικόσ 

ςτόριξησ ςτουσ πλϋον ενδεεύσ, που ςυμπληρώνει μεν 

εθνικϋσ ό ιδιωτικϋσ πρωτοβουλύεσ, ϐχι ϐμωσ κατ’ 

 
 

Ειδικό Έκθεςη 5/2019 του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου: Ταμεύο 
Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) – Πολύτιμη η ςτόριξη του, 
αλλϊ η ςυμβολό του ςτη μεύωςη τησ φτώχειασ δεν ϋχει προςδιοριςτεύ ακόμη  
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ανϊγκην ϊλλεσ ενωςιακϋσ, το Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ 

υνϋδριο ςυνιςτϊ την α) την καλϑτερη ςτϐχευςη τησ 

βοόθειασ, β) τη διατόρηςη των μϋτρων κοινωνικόσ 

ενςωμϊτωςησ υπϋρ των αποδεκτών βαςικόσ υλικόσ 

ςυνδρομόσ, και γ) τη βελτύωςη τησ αξιολϐγηςησ τησ 

κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ των τελικών αποδεκτών 

τησ βοόθειασ του ΣΕΒΑ.  

 

 

 

 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
={DAEB93F5-2B71-45D0-B787-47919710EF63} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bDAEB93F5-2B71-45D0-B787-47919710EF63%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bDAEB93F5-2B71-45D0-B787-47919710EF63%7d
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Το ζότημα τησ κακόσ ποιϐτητασ του αϋρα 

προβληματύζει ϋντονα τϐςο τουσ πολύτεσ τησ ΕΕ ϐςο 

και τουσ υπεϑθυνουσ για τη χϊραξη πολιτικόσ, καθώσ 

ςυνδϋεται με εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ πρϐωρουσ 

θανϊτουσ και ςυνεπϊγεται ςημαντικϐ κϐςτοσ για την 

οικονομύα. Οι οδικϋσ μεταφορϋσ ςυμβϊλλουν 

ςημαντικϊ ςτην ατμοςφαιρικό ρϑπανςη μϋςω των 

εκπομπών ρϑπων των οχημϊτων. Σο ζότημα των 

αποκλύςεων μεταξϑ των μετρόςεων που 

καταγρϊφονται ςτο εργαςτόριο και των εκπομπών 

ρϑπων των οχημϊτων ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ 

οδόγηςησ βρϋθηκαν ςτο επύκεντρο τησ 

επικαιρϐτητασ μετϊ την αποκϊλυψη, το 2015, του 

ςκανδϊλου «ντύζελγκεώτ», ότοι τησ χειραγώγηςησ των 

ςυςτημϊτων εκπομπών ρϑπων των οχημϊτων απϐ 

τον ϐμιλο Volkswagen. Με τη χειραγώγηςη 

επιδιωκϐταν η μϋτρηςη ςτο πλαύςιο των επύςημων 

δοκιμών ςημαντικϊ χαμηλϐτερων εκπομπών απϐ 

αυτϋσ που πρϊγματι παρϊγονται κατϊ την οδόγηςη.  

Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο 

παρουςύαςε τα μϋτρα που ελόφθηςαν ςε επύπεδο 

τϐςο Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ϐςο και κρατών μελών, 

καθώσ οι νομοθετικϋσ αλλαγϋσ που επόλθαν ςτο 

ςϑςτημα μϋτρηςησ των εκπομπών ρϑπων των 

οχημϊτων μετϊ τον επτϋμβριο του 2015, 

επιςπεϑςθηκαν λϐγω του ςκανδϊλου εκπομπών των 

οχημϊτων: 

 

 

 

 

 Η Επιτροπό εξουςιοδοτεύται πλϋον να 

εξετϊζει τισ εργαςύεσ των εθνικών αρχών που 

εύναι αρμϐδιεσ για την ϋγκριςη τϑπου, να 

υποβϊλλει οχόματα ςε δοκιμϋσ, να ανακαλεύ ό 

να αναςτϋλλει εγκρύςεισ τϑπου και να 

επιβϊλλει κυρώςεισ.  

 Η δοκιμό οχημϊτων ςε κυκλοφορύα εύναι 

πλϋον υποχρεωτικό ςτα κρϊτη μϋλη, εύτε 

μϋςω ελϋγχων ςυμμϐρφωςησ κατϊ τη χρόςη 

εύτε ςτο πλαύςιο δραςτηριοτότων εποπτεύασ 

τησ αγορϊσ.  

 Τιοθετόθηκε μια νϋα διαδικαςύα 

εργαςτηριακόσ δοκιμόσ, η παγκϐςμια 

εναρμονιςμϋνη διαδικαςύα δοκιμών ελαφρών 

οχημϊτων (Worldwide Harmonized Light 

Vehicle Test Procedure – WLTP) προκειμϋνου 

να αντιμετωπιςτεύ το πρϐβλημα τησ μεγϊλησ 

απϐκλιςησ μεταξϑ των εκπομπών CO2 που 

μετρώνται ςε ςυνθόκεσ εργαςτηρύου και ςε 

πραγματικϋσ ςυνθόκεσ οδόγηςησ.  

 Καθιερώθηκε επύςησ η δοκιμό εκπομπών ςε 

πραγματικϋσ ςυνθόκεσ οδόγηςησ (RDE) για τη 

μϋτρηςη των εκπομπών οξειδύων του αζώτου 

(NOx).  

Σα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ δοκιμϋσ εκπομπών των 

οχημϊτων εύναι περιοριςμϋνα, αποςπαςματικϊ και η 

 
 

Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου:  
Η αντύδραςη τησ ΕΕ ςτο ςκϊνδαλο «ντιζελγκϋιτ»  

(Φεβρουϊριοσ 2019) 
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πρϐςβαςη ςε αυτϊ εύναι δυςχερόσ. Παρϊ τισ 

πρϐςφατεσ νομοθετικϋσ παρεμβϊςεισ, εκτιμϊται ϐτι:    

 θα χρειαςτοϑν κατϊ πϊςαν πιθανϐτητα 

πολλϊ χρϐνια για να βελτιωθεύ η ποιϐτητα 

του αϋρα ςτα αςτικϊ κϋντρα, δεδομϋνου του 

μεγϊλου αριθμοϑ των ιδιαύτερα ρυπογϐνων 

αυτοκινότων που κυκλοφοροϑν·  

 παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ανακλόθηκαν 

περιςςϐτερα απϐ δϋκα εκατομμϑρια οχόματα 

διαφορετικών εταιρειών, απϐ τα 

περιοριςμϋνα διαθϋςιμα ςτοιχεύα προκϑπτει 

ϐτι ο αντύκτυποσ των ανακλόςεων ςτισ 

εκπομπϋσ NOx όταν πολϑ περιοριςμϋνοσ·  

  ο αντύκτυποσ τησ καθιϋρωςησ τησ δοκιμόσ 

RDE, που οδόγηςε ςε ςημαντικό μεύωςη των 

εκπομπών οξειδύων του αζώτου (NOx) απϐ 

ντιζελοκύνητα αυτοκύνητα, θα μποροϑςε να 

όταν μεγαλϑτεροσ αν εύχε γύνει δεκτϐ το 

αρχικϊ προταθϋν προςωρινϐ ϐριο των 128 

mg/km για τα NOx αντύ του ορύου των 168 

mg/km.  

Οι προκλόςεισ που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν 

περιλαμβϊνουν:  

 την αποτελεςματικϐτητα των ελϋγχων 

εποπτεύασ τησ αγορϊσ, οι οπούοι θα 

οργανωθοϑν και διενεργηθοϑν απϐ τα κρϊτη 

μϋλη. 

 Σο ενδεχϐμενο οι καταςκευαςτϋσ να βρουν 

νϋα περιθώρια ελιγμών ςτην εργαςτηριακό 

δοκιμό WLTP προκειμϋνου να μειώςουν τισ 

εκπομπϋσ CO2 των οχημϊτων τουσ. 

 Σον κύνδυνο οι καταςκευαςτϋσ να 

βελτιςτοποιοϑν τα οχόματα για τη δοκιμό 

RDE, ενώ οι εκπομπϋσ NOx να παραμϋνουν 

υψηλϋσ εκτϐσ των ορύων τησ δοκιμόσ, κϊτι 

που μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ με την 

πραγματοπούηςη δοκιμών επύ οχημϊτων ςε 

κυκλοφορύα που βαύνουν πϋραν των 

παραμϋτρων τησ δοκιμόσ RDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
={F720CED7-25F5-4010-AC44-1BF91EF346DE} 
 
 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bF720CED7-25F5-4010-AC44-1BF91EF346DE%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bF720CED7-25F5-4010-AC44-1BF91EF346DE%7d
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Στο πλαύςιο των δυνατοτότων που παρϋχουν 

οι νϋεσ τεχνολογύεσ, εντεύνεται ο κύνδυνοσ 

κυβερνοεγκληματικϐτητασ ό κυβερνοεπιθϋςεων, ο 

κοινωνικϐσ και οικονομικϐσ αντύκτυποσ των οπούων 

κλιμακώνεται ςυνεχώσ. Σο Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ 

υνϋδριο παρουςιϊζει την πολιτικό τησ ΕΕ για την 

κυβερνοαςφϊλεια, καθώσ και την 

κυβερνοεγκληματικϐτητα και την κυβερνοϊμυνα, και 

επύςησ τισ προςπϊθειεσ για την καταπολϋμηςη τησ 

παραπληροφϐρηςησ.  

Εύναι μεγϊλη πρϐκληςη η επιδύωξη τησ 

ςτρατηγικόσ τησ ΕΕ για την κυβερνοαςφϊλεια να 

καταςτεύ το αςφαλϋςτερο παγκοςμύωσ ψηφιακϐ 

περιβϊλλον, με βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ τη 

διαςφϊλιςη ουςιαςτικόσ λογοδοςύασ και αξιολϐγηςησ 

με τη ςτροφό προσ μια νοοτροπύα επιδϐςεων, 

αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ οπούασ θα αποτελοϑν 

πρακτικϋσ αξιολϐγηςησ. Τπϊρχουν κενϊ τϐςο ςτο 

νομοθετικϐ πλαύςιο τησ ΕΕ ϐςο και ςτην 

ενςωμϊτωςη τησ ενωςιακόσ νομοθεςύασ ςτο εθνικϐ 

δύκαιο των κρατών μελών. Παρϊλληλα απαιτεύται ϐχι 

μϐνο αϑξηςη των ςυνολικών επενδϑςεων ςτην 

κυβερνοαςφϊλεια –που ςτην ΕΕ μϋχρι ςτιγμόσ εύναι 

χαμηλϋσ και κατακερματιςμϋνεσ– αλλϊ και 

κλιμϊκωςη του αντικτϑπου, ιδύωσ ϐςον αφορϊ την 

καλϑτερη αξιοπούηςη των αποτελεςμϊτων των 

δαπανών για την ϋρευνα και τη διαςφϊλιςη 

 

 

 

τησ αποτελεςματικόσ ςτϐχευςησ και 

χρηματοδϐτηςησ νεοφυών επιχειρόςεων. Η ϋλλειψη 

ειδικοϑ προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ για τη 

χρηματοδϐτηςη τησ ςτρατηγικόσ για την 

κυβερνοαςφϊλεια δεν επιτρϋπει την αξιολϐγηςη των 

πϐρων που διατύθενται για αυτϐ το ςκοπϐ και 

παρϊλληλα δεν υπϊρχει δυνατϐτητα 

χρηματοδϐτηςησ αποτελεςματικόσ δρϊςησ των 

δραςτηριοποιοϑμενων ςτο πεδύο του κυβερνοχώρου 

οργανιςμών τησ ΕΕ.  

Αποτελεύ πρϐκληςη η ενύςχυςη τησ 

διακυβϋρνηςησ τησ κυβερνοαςφϊλειασ, ωσ ϐροσ 

αϑξηςησ τησ ικανϐτητασ τησ παγκϐςμιασ κοινϐτητασ 

να αντιδρϊ ςε κυβερνοεπιθϋςεισ και να τισ περιορύζει. 

Έτςι  αποκτϊ ουςιώδη ςημαςύα για την 

κυβερνοανθεκτικϐτητα η ενύςχυςη των ςχετικών 

δεξιοτότων και η αϑξηςη τησ ενημϋρωςησ και τησ 

ευαιςθητοπούηςησ (ανϊγκη πανευρωπαώκών 

προτϑπων ςυναφοϑσ εκπαύδευςησ, πιςτοπούηςησ και 

εκτιμόςεων κινδϑνου). Επιβϊλλεται η ταχεύα 

ανύχνευςη και αντύδραςη ςε κινδϑνουσ με ϋμφαςη 

ςτην προςταςύα των υποδομών ζωτικόσ ςημαςύασ 

και των κοινωνικών λειτουργιών ϐπωσ η αποτροπό 

παρεμβϊςεων ςε εκλογικϋσ διαδικαςύεσ και η 

παρεμπϐδιςη εκςτρατειών παραπληροφϐρηςησ.  

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
={DEA2082B-4296-43EE-A5C9-9D01D7C0A585} 

 

 
 

Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου:  
Προκλόςεισ για μια αποτελεςματικό ενωςιακό πολιτικό για την 

κυβερνοαςφϊλεια (Μϊρτιοσ 2019) 

 
 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bDEA2082B-4296-43EE-A5C9-9D01D7C0A585%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bDEA2082B-4296-43EE-A5C9-9D01D7C0A585%7d
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Το Ευρωπαώκϐ Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςτο 

πλαύςιο των αρμοδιοτότων του, καταβϊλλει 

εκτεταμϋνεσ προςπϊθειεσ για την εκπλόρωςη τησ 

αποςτολόσ του και την προαγωγό τησ λογοδοςύασ και 

τησ διαφϊνειασ ςτον τομϋα τησ τραπεζικόσ εποπτεύασ 

και εξυγύανςησ. Επιςημαύνεται ϐτι ϋχει διαπιςτωθεύ η 

δημιουργύα ελεγκτικοϑ ελλεύμματοσ ςτην τραπεζικό 

εποπτεύα κατϐπιν τησ μεταβύβαςησ πολλών 

εποπτικών καθηκϐντων ςτην Ευρωπαώκό Κεντρικό 

Σρϊπεζα (ΕΚΣ), ιδύωσ ςτο πλαύςιο τησ θϋςπιςησ του 

Ενιαύου Εποπτικοϑ Μηχανιςμοϑ. Η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό τονύζει ϐτι η ΕΚΣ εύχε την υποχρϋωςη να 

παρϋχει ςτο υνϋδριο οποιαδόποτε ϋγγραφα ό 

πληροφορύεσ αυτϐ χρειϊζεται προκειμϋνου να 

εκπληρώνει τα καθόκοντα που αντιςτοιχοϑν ςτη 

νομικό εντολό του. ε πρϐταςη του υνεδρύου για 

υπογραφό μνημονύου μεταξϑ αυτοϑ και τησ ΕΚΣ, το 

οπούο θα διευκϐλυνε την πρϐςβαςό του ςτισ 

πληροφορύεσ που του εύναι αναγκαύεσ για την 

εκτϋλεςη των εργαςιών του και θα παρεύχε ςτην ΕΚΣ 

τα εχϋγγυα που απαιτοϑνται ϐςον αφορϊ την 

επεξεργαςύα των εμπιςτευτικών πληροφοριών, η ΕΚΣ 

δεν ανταποκρύθηκε. Σο ΕΕ θεωρεύ ϐτι ςτον τομϋα 

των εποπτικών δραςτηριοτότων, η αξιολϐγηςη τησ 

αποδοτικϐτητασ ςυνεπϊγεται την αξιολϐγηςη του 

κατϊ πϐςον τα εποπτικϊ ϐργανα εκτελοϑν τα 

 

 

 

 

καθόκοντϊ τουσ κατϊ τρϐπο που ελαχιςτοποιεύ τον 

κύνδυνο χρηματοπιςτωτικόσ αςτϊθειασ και το 

δυνητικϐ κϐςτοσ για τουσ δημοςιονομικοϑσ πϐρουσ 

τησ ΕΕ. Βϊςει ϐλων των ιςχυϐντων διεθνών 

προτϑπων, ο ελεγκτόσ εύναι αυτϐσ που ορύζει τισ 

πληροφορύεσ που χρειϊζεται για την εκτϋλεςη των 

εργαςιών του και την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων. 

Ωςτϐςο, απϐ το 2015, η ΕΚΣ, ωσ ελεγχϐμενη 

οντϐτητα, αποφαςύζει μονομερώσ ποιεσ 

πληροφορύεσ θεωρεύ αναγκαύεσ για την εκτϋλεςη των 

καθηκϐντων του ΕΕ, επικαλοϑμενη τισ απαιτόςεισ 

περύ απορρότου. το παρελθϐν η ΕΚΣ εύχε ιςχυριςτεύ 

ϐτι η υποβολό τησ ςε εξωτερικϐ ϋλεγχο επιδϐςεων 

δεν θα όταν ςυμβατό με την ανεξαρτηςύα τησ ωσ 

κεντρικόσ τρϊπεζασ.  

Αυτό η θϋςη τησ ΕΚΣ ϐςον αφορϊ την 

πρϐςβαςη του ΕΕ ςε ϋγγραφα και πληροφορύεσ 

ελϋγχου δεν του επιτρϋπει να ανταποκρύνεται ςωςτϊ 

ςτισ κανονιςτικϋσ υποχρεώςεισ του. Ωσ εκ τοϑτου, 

ςτον τομϋα τησ τραπεζικόσ εποπτεύασ, που 

εμπεριϋχει ςοβαροϑσ κινδϑνουσ για τουσ δημϐςιουσ 

πϐρουσ, ο κατϊλληλοσ δημϐςιοσ ϋλεγχοσ εξακολουθεύ 

να εύναι ανϋφικτοσ και η λογοδοςύα ανεπαρκόσ. Κατϊ 

ςυνϋπεια το ΕΕ εφιςτϊ ςυγκεκριμϋνα την προςοχό 

του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου, του υμβουλύου και 

τησ Επιτροπόσ ςτη ςταςιμϐτητα των ςυζητόςεων με 

 
 

Ανακούνωςη του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου προσ το Ευρωπαώκό 
Κοινοβούλιο ςχετικϊ με το  πρόβλημα πρόςβαςησ ςε πληροφορύεσ που αφορούν 

την Ευρωπαώκό Κεντρικό Τρϊπεζα (Ιανουϊριοσ 2019) 
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την ΕΚΣ και ζητϊ, αφενϐσ, τη θεςμικό ςτόριξη των 

καθηκϐντων του και των δικαιωμϊτων του για 

πρϐςβαςη ςε ϋγγραφα που αφοροϑν την ΕΚΣ και 

ςυγκεκριμϋνα την τραπεζικό εποπτεύα, και, 

αφετϋρου, την τροποπούηςη του οικεύου θεςμικοϑ 

πλαιςύου ώςτε να οριςτεύ ςαφώσ ϐτι παρϋχεται ςτο 

ΕΕ το δικαύωμα να διενεργεύ ελϋγχουσ επιδϐςεων με 

αντικεύμενο τισ εποπτικϋσ λειτουργύεσ τησ ΕΚΣ και, 

ςϑμφωνα με τη υνθόκη, ϐτι το ΕΕ διαθϋτει πλόρη 

δικαιώματα πρϐςβαςησ ςε οποιοδόποτε ϋγγραφο 

θεωρεύ αναγκαύο για τον ςκοπϐ αυτϐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did
={ACD32D50-FC42-4337-A3B3-8F4C74849423} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bACD32D50-FC42-4337-A3B3-8F4C74849423%7d
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=%7bACD32D50-FC42-4337-A3B3-8F4C74849423%7d
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Η Εδρα Jean Monnet, δια του κατϐχου τησ, 

καθηγητό κ. Δημητρύου κιαδϊ, ςυμμετεύχε ςτο 

Διεθνϋσ ςυνϋδριο με τύτλο “Democracy in Crisis” που 

πραγματοποιόθηκε την Σετϊρτη, 30 Ιανουαρύου 2019 

και την Παραςκευό, 1 Υεβρουαρύου 2019 ςτο Μουςεύο 

Ακρϐπολησ και ςτον Ευρωπαώκϐ Οργανιςμϐ 

Δημοςύου Δικαύου (EPLO) ςτην Αθόνα με 

ςυνδιοργανωτϋσ τη Μονϊδα Έρευνασ, την 

επιδοτοϑμενη απϐ την ΕΕ δρϊςη COST “Constitution-

making & deliberative democracy,” και τον Δικηγορικϐ 

ϑλλογο Θεςςαλονύκησ, με την υποςτόριξη του EPLO. 

τη πρωινό ςυνεδρύα τησ δεϑτερησ 

ημϋρασ, η ςυζότηςη αφοροϑςε τη 

δημοςιονομικό διακυβϋρνηςη και λογοδοςύα, 

τον ϋλεγχο και τη ςημαςύα του ςτη Δημοκρατύα, 

την διαβουλευτικό λειτουργύα τησ Δημοκρατύασ 

και το ρϐλο του Σϑπου ςτη Δημοκρατύα. Πϋρα 

απϐ τη ςυμμετοχό τησ Έδρασ με ειςόγηςη του 

κατϐχου τησ, καθηγητό κ. Δ. κιαδα ςτο θϋμα 

«Σο δικαύωμα ςτη χρόςτη δημοςιονομικό 

διακυβϋρνηςη: πολιτικό επιλογό η δημοκρατικό 

επιταγό», ενδιαφϋρουςεσ ειςηγόςεισ υπόρξαν 

απϐ τον κ. Ν. Μηλιώνη, αντιπρϐεδρο του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, την κ. 

Ερμοφύλη ουλτανύδου, Ελϋγκτρια Δημϐςιασ 

Διούκηςησ και την κ. Δϋςποινα 

 

 

 

 Αναγνωςτοπουλου, Αναπληρώτρια καθηγότρια 

ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ.  

Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον εύχε η διαδραςτικό 

ςυζότηςη με τουσ δημοςιογρϊφουσ κ.κ. ύα 

Κοςιώνη και Γιϊννη Πρετεντϋρη για τη θϋςη και 

τη λειτουργύα του Σϑπου ςτη Δημοκρατύα. 

Ο κ. Δ. κιαδϊσ ςτην ειςόγηςό του, 

χρηςιμοποιώντασ ωσ ςημεύο εκκύνηςησ την 

ϋννοια του «Απεχθοϑσ Φρϋουσ» τϐνιςε τη 

ςημαςύα τησ κατοχυρωμϋνησ θεςμικϊ  

ελευθερύασ των πολιτών να αποδϋχονται ό να 

απορρύπτουν δημοςιονομικϋσ επιλογϋσ ωσ μϋςο 

ενύςχυςησ τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ τησ 

πολιτεύασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 

 
 

Συμμετοχό τησ Έδρασ Jean Monnet «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και 
Έλεγχοσ» ςτο Διεθνϋσ ςυνϋδριο με τύτλο “Democracy in Crisis”            

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 

 
Στισ 28/2-1/3/2019 η Έδρα Jean Monnet του 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυμμετεύχε ςτο υνϋδριο 

«Migrations & Valeurs Europeennes» που διοργϊνωςε 

ςτο Παρύςι (College des Bernardins) το Δύκτυο Jean 

Monnet GovUnet, με ειςόγηςη του επιςτ. 

υπευθϑνου/κατϐχου τησ Έδρασ, Καθηγητό Δημ. 

κιαδϊ ςτο θϋμα «EU spending on the 

migration/refugee crisis: Value for money or Money 

Show». Επύςησ ςτο ςυνϋδριο παρουςιϊςτηκαν πολϑ 

ενδιαφϋρουςεσ ειςηγόςεισ για την διϊδραςη μεταξϑ 

τησ μεταναςτευτικόσ κρύςησ και των αξιών τησ ΕΕ, με 

αναφορϊ ςτισ θεςμικϋσ και πολιτικϋσ αδυναμύεσ τησ 

ΕΕ, τη δρϊςη των θεςμών τησ ΕΕ, τα νομικϊ ζητόματα 

και τη ςχετικό νομολογύα του Δικαςτηρύου τησ ΕΕ, 

θϋματα προςταςύασ εξωτερικών ςυνϐρων τησ ΕΕ και 

ελεϑθερησ διακύνηςησ εντϐσ τησ ΕΕ, κλπ. 

την ειςόγηςό του ο κ. κιαδϊσ αφοϑ 

παρουςύαςε τα ευρόματα των εκθϋςεων του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου αναφορικϊ με τη 

διϊθεςη των πϐρων απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ 

Ένωςησ για την αντιμετώπιςη των αυξημϋνων 

μεταναςτευτικών προκλόςεων τησ περιϐδου 2015-

2018, αναφϋρθηκε ςτισ προκλόςεισ και απαιτοϑμενεσ 

ρυθμύςεισ αναφορικϊ με το πολυετϋσ δημοςιονομικϐ 

πλαύςιο για την περύοδο 2021-2027.  

υγκεκριμϋνα, αναφϋρθηκε ςτην Ειδικό 

ϋκθεςη 22/2012 για τη ςυμβολό των δϑο εργαλεύων 

του γενικοϑ προγρϊμματοσ για την αλληλεγγϑη και 

 

 

 

 τη διαχεύριςη των μεταναςτευτικών ροών για την 

περύοδο 2007-13 (γνωςτϊ ωσ SOLID), δηλαδό του 

Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Ένταξησ και του Ευρωπαώκοϑ 

Σαμεύου Προςφϑγων ςτην ϋνταξη των μεταναςτών. 

Αναφϋρθηκε επύςησ, ςτην Ειδικό Έκθεςη 9/2016 

αναφορικϊ με τα δϑο κϑρια χρηματοδοτικϊ μϋςα ςε 

6 απϐ τισ 11 χώρεσ τησ Νϐτιασ Μεςογεύου και τησ 

ανατολικόσ εταιρικόσ ςχϋςησ, το θεματικϐ 

πρϐγραμμα για τη μετανϊςτευςη και το ϊςυλο 

(ΘΠΜΑ) και τον ευρωπαώκϐ μηχανιςμϐ γειτονύασ και 

εταιρικόσ ςχϋςησ, τα οπούα ςυςτϊθηκαν αμφϐτερα 

για την περύοδο 2007-2013, ςτην Ειδικό Έκθεςη 6/2017 

αναφορικϊ με τισ ενϋργειεσ τησ ΕΕ ςχετικϊ με τη 

μεταναςτευτικό κρύςη η οπούα βαςύςτηκε ςτην 

"προςϋγγιςη hotspot" και ςτην Ειδικό Έκθεςη 27/2018 

ςχετικϊ με το μηχανιςμϐ Διευκϐλυνςησ για τουσ 

Πρϐςφυγεσ ςτην Σουρκύα.  

Ακϐμη, αναφϋρθηκε ςτο απϐ 17.05.2018 

ενημερωτικϐ ϋγγραφο του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ 

υνεδρύου αναφορικϊ με τη ςϑνοψη των βαςικών 

προκλόςεων για την αποτελεςματικό ενςωμϊτωςη 

των μεταναςτών και ςτην Ειδικό Έκθεςη 32/2018 

αναφορικϊ με το  Καταπιςτευματικϐ ταμεύο 

ϋκτακτησ ανϊγκησ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για την 

Αφρικό. 

Καταλόγοντασ, διαπιςτώνει ϐτι η κϑρια 

ανηςυχύα που αντιμετωπύζει η ΕΕ λϐγω τησ 

 
 

Συμμετοχό ςτο Συνϋδριο «Migrations & Valeurs Europeennes» του Δικτύου Jean 
Monnet GovUnet 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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μεταναςτευτικόσ/προςφυγικόσ κρύςησ δεν εύναι μϐνο 

ο ϐγκοσ των πϐρων που διατϋθηκαν και 

δαπανόθηκαν απϐ τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ, αλλϊ 

και κατϊ πϐςο οι πϐροι αυτού ςυμβϊλλουν 

ουςιαςτικϊ ςτην επύτευξη των ςτϐχων για τουσ 

οπούουσ δεςμεϑονται και πληρώνονται. Σα 

ςυμπερϊςματα του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ 

υνεδρύου καταδεικνϑουν ϐτι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ 

δεν ϋχει επιτευχθεύ η βϋλτιςτη ςχϋςη 

ποιϐτητασ/τιμόσ  ό τουλϊχιςτον δεν ϋχει 

επαληθευθεύ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Στισ 18 Μαρτύου 2019 ημϋρα Δευτϋρα 

πραγματοποιόθηκε ςτην αύθουςα ςυνεδρύων του 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ το 2ο Ετόςιο υνϋδριο 

τησ Έδρασ Jean Monnet «Δημοςιονομικό 

Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ και Έλεγχοσ» με 

ςυνδιοργανωτό το Ινςτιτοϑτο Διεθνών, Ευρωπαώκών 

και Αμυντικών Αναλϑςεων του Σμόματοσ ΔΕ, και με 

τη ςυμμετοχό του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου 

για την παρουςύαςη τησ Ετόςιασ Έκθεςησ του για το 

οικονομικϐ ϋτοσ 2017, ςυνεχύζοντασ ϋτςι την ςχετικό 

παρϊδοςη που ϋχει καθιερωθεύ απϐ το 2010.  

Παρουςιϊςτηκαν πολϑ ενδιαφϋρουςεσ 

ειςηγόςεισ ωσ προσ τισ τελευταύεσ εξελύξεισ ςτα 

θϋματα δημοςιονομικόσ διακυβϋρνηςησ ςε επύπεδο 

ΕΕ, την επύδραςη τουσ ςτην ελληνικό δημοςιονομικό 

διακυβϋρνηςη, τη χρόςη των κρατικών οικονομικών 

ενιςχϑςεων απϐ την Ελλϊδα ςτο πλαύςιο τησ ΕΕ, και 

τα ευρόματα των ελϋγχων του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου με ϋμφαςη ςε θϋματα ϐπωσ η 

καταπολϋμηςη τησ απϊτησ κατϊ τησ ΕΕ και η 

κατϊςταςη των χρηματοδοτόςεων τησ ΕΕ προσ τισ 

ΜΚΟ.  

υγκεκριμϋνα, ςτην πρώτη ςυνεδρύα με 

τύτλο: Δημοςιονομικϋσ Εξελύξεισ ςτην Ευρωπαώκό  

Ένωςη, με προεδρεϑουςα την Αναπλ. Καθηγότρια 

του  

 

 

 

 

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, κ. Δ. Αναγνωςτοποϑλου, 

παρουςιϊςτηκαν οι ειςηγόςεισ των: Κατερύνασ  

αββαϏδου, Επύκουρησ Καθηγότριασ του 

Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ και 

κατϐχου τησ Έδρασ  Jean Monnet «Ευρωπαώκό 

Υορολογικό Πολιτικό και Διούκηςη» με θϋμα 

«Παρουςύαςη τησ 2ησ ετόςιασ ϋκθεςησ του 

Ευρωπαώκοϑ Δημοςιονομικοϑ υμβουλύου», Ευτυχύασ 

Μουαμελετζό, Διευθϑντριασ Ερευνών Κϋντρου 

Διεθνοϑσ και Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Δικαύου 

(ΚΔΕΟΔ) και υντονύςτριασ Μονϊδασ Κρατικών 

Ενιςχϑςεων (ΜοΚΕ) με θϋμα «Η εφαρμογό ςτην 

πρϊξη των κανϐνων κρατικών ενιςχϑςεων απϐ τα 

κρϊτη μϋλη-προβλόματα και λϑςεισ» και Ευαγγελύασ 

Μπαλτϊ, Επύκουρησ  Καθηγότριασ Παντεύου 

Πανεπιςτημύου με θϋμα «Η δημοςιονομικό 

μεταρρϑθμιςη του κρϊτουσ ςτην Ελλϊδα και η νϋα 

ευρωπαώκό οικονομικό διακυβϋρνηςη. 

τη δεϑτερη ςυνεδρύα με τύτλο: Ο Ρϐλοσ του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου και 

προεδρεϑοντα τον Καθηγητό του Πανεπιςτημύου 

Μακεδονύασ, Φρόςτο Νύκα, παρουςιϊςτηκαν οι 

ειςηγόςεισ των: Δημητρύου Υινοκαλιώτη, Τπ. 

Διδϊκτορα Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου 

Θεςςαλονύκησ, Δικηγϐρου παρ’ Αρεύω Πϊγο, μϋλουσ 

Δ Δικηγορικοϑ υλλϐγου Θεςςαλονύκησ και Ένωςησ 

 
 

2ο Ετόςιο Συνϋδριο Έδρασ JEAN MONNET Οι Δημοςιονομικϋσ Εξελύξεισ ςτην 
Ευρωπαώκό Ένωςη & ο ρόλοσ του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου – 

Παρουςύαςη Ετόςιασ Έκθεςησ Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου 
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Ελλόνων Δημοςιολϐγων, με θϋμα «Ο ρϐλοσ του 

Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για την 

καταπολϋμηςη τησ απϊτησ και η ςχετικό πρϐταςη 

τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ», του κατϐχου τησ Έδρασ 

Jean Monnet Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και Έλεγχοσ, καθηγητό Δημότρη 

κιαδϊ με θϋμα «Σα ευρόματα του Ευρωπαώκοϑ 

Ελεγκτικοϑ υνεδρύου για τισ χρηματοδοτόςεισ τησ ΕΕ 

προσ τισ ΜΚΟ» και του Νικολϊου Μυλιώνη, Προϋδρου 

Σμόματοσ Ι Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου και 

Αντιπρϐεδροσ Ελληνικοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου με 

θϋμα «Πορύςματα απϐ την Ετόςια Έκθεςη οικ. Έτουσ 

2017 του Ευρωπαώκοϑ Ελεγκτικοϑ υνεδρύου». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Η Εδρα Jean Monnet, δια του κατϐχου τησ, 

καθηγητό κ. Δημητρύου κιαδϊ, ςυμμετεύχε ςτο 6ο 

ετόςιο ςυνϋδριο τησ Ένωςησ Ελλόνων Δημοςιολϐγων 

που πραγματοποιόθηκε ςτισ 12-13.4.2019 ςτην Πϊτρα, 

ςτισ εγκαταςτϊςεισ του οικεύου Δικηγορικοϑ 

υλλϐγου. Σο θϋμα τησ ειςόγηςησ όταν 

«Δημοςιονομικϐσ Μηχανιςμϐσ Προςταςύασ του 

Κρϊτουσ Δικαύου ςτην ΕΕ: Επιλογό Ευρωπαώκόσ 

Ολοκλόρωςησ η Ευρωπαώκόσ Ρόξησ;».  

το ςυνϋδριο, που εύχε ωσ γενικϐ τύτλο "Σο 

Δημϐςιο Δύκαιο ςε αμηχανύα - Κλαςςικϊ ζητόματα και 

νϋα διλόμματα", και ςημεύωςε μεγϊλη επιτυχύα, 

ςυμμετεύχαν ακαδημαώκού, δικαςτϋσ, δικηγϐροι, 

νομικού επιςτόμονεσ και παρουςιϊςτηκαν πολλϋσ 

ειςηγόςεισ για θϋματα διοικητικόσ δικαιοςϑνησ, 

κρϊτουσ δικαύου, δημοςύων ςυμβϊςεων, φορολογύασ, 

ςχϋςεων κρϊτουσ-εκκληςύασ, προςταςύασ 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, προςταςύασ 

περιβϊλλοντοσ, δαςικών χαρτών, κτηματολογύου, 

κλπ. 

την ειςόγηςό του ο κοσ κιαδϊσ, 

αναφϋρεται ςτην ϋννοια του «κρϊτουσ δικαύου» και 

την αναζότηςη εναλλακτικών επιλογών προςταςύασ 

του κρϊτουσ δικαύου ςτο πλαύςιο τησ ΕΕ. Διαπιςτώνει 

ϐτι η επύκληςη αυτόσ τησ ϋννοιασ ϋχει αποκτόςει 

πλϋον ςυςτημικϊ χαρακτηριςτικϊ και αποτελεύ τη 

βϊςη πολλών αιρεςιμοτότων που διαμορφώνονται  

 

 

 

και χρηςιμοποιοϑνται ςτο πλαύςιο τησ Ένωςησ. 

Πιθανϐν ςτο μϋλλον, οι παραπϊνω αιρεςιμϐτητεσ να 

ϋχουν τη μορφό αναςτολόσ χρηματοδοτόςεων απϐ 

τον προϒπολογιςμϐ τησ ΕΕ ςε περιπτώςεισ 

ςυςτηματικών παραβϊςεων των προδιαγραφών του 

κρϊτουσ δικαύου.  

υμπεραςματικϊ, ο κοσ κιαδϊσ ςημειώνει 

ϐτι η Ένωςη θα πρϋπει να δεύξει κατϊ πϐςο εύναι 

ϋτοιμη να προχωρόςει ςε δραςτικϋσ επιλογϋσ που αν 

και θα γύνουν ςτο ϐνομα τησ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ θα ενϋχουν τον κύνδυνο τησ 

ευρωπαώκόσ ρόξησ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 
 

 
 

Συμμετοχό του κατόχου/επιςτημονικού υπευθύνου τησ Έδρασ, Καθηγητό Δημ. 
Σκιαδϊ, ςτο 6ο ετόςιο ςυνϋδριο τησ Ένωςησ Ελλόνων Δημοςιολόγων 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
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Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/ 

 
 

 
 

Στο πλαύςιο των διαλϋξεων απϐ 

προςκεκλημϋνουσ ειςηγητϋσ (Guest Lectures) η Έδρα 

Jean Monnet "Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη και 

Έλεγχοσ" του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ 

προςκϊλεςε και φιλοξϋνηςε, την Σετϊρτη 27.3.2019, 

ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ "Ευρωπαώκϋσ Πολιτικϋσ 

ϑγκλιςησ και Διεθνοϑσ υνδρομόσ", τον κ. Ηλύα 

Κωνςταντακϐπουλο, Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών και 

ϑμβουλο Δικαιοςϑνησ ςτη Μϐνιμη Ελληνικό 

Αντιπροςωπεύα ςτην Ε.Ε., ο οπούοσ ανϋπτυξε το θϋμα 

"Η ςϑςταςη τησ Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ και η 

προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων ςτην ΕΕ".  

Ο ομιλητόσ αποτελεύ μϋλοσ τησ ομϊδασ 

εμπειρογνωμϐνων ςε επύπεδο Ε.Ε. για τη ςϑςταςη, 

οργϊνωςη και λειτουργύα τησ Ευρωπαώκόσ 

Ειςαγγελύασ. την ειςόγηςη αναλϑθηκε το ρυθμιςτικϐ 

πλαύςιο οργϊνωςησ και λειτουργύασ του νεοςϑςτατου 

θεςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ, οι δυναμικϋσ 

που αναπτϑςςονται μεταξϑ των οργϊνων τησ Ε.Ε. 

που επηρεϊζουν τη λειτουργύα του, η ςχϋςη του 

(οργανικό και λειτουργικό) με ϊλλουσ φορεύσ τησ Ε.Ε. 

που ϋχουν αρμοδιϐτητεσ ςτο πεδύο προςταςύασ των 

οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ε.Ε. κλπ, ϋτςι ώςτε 

να αντιληφθοϑν οι φοιτητϋσ πωσ εξελύςςεται το  

 

 

 

 

 

 

θεςμικϐ πλαύςιο τησ ΕΕ και πωσ ολοκληρώνεται ο 

μηχανιςμϐσ προςταςύασ των οικονομικών 

ςυμφερϐντων τησ Ε.Ε. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-
lectures/?lang=el 

 

 

 
 

Διϊλεξη του κ. Ηλύα Κωνςταντακόπουλου, Ειςαγγελϋα Πρωτοδικών και 
Σύμβουλο Δικαιοςύνησ ςτη Μόνιμη Ελληνικό Αντιπροςωπεύα ςτην Ε.Ε., 

προςκεκλημϋνου τησ Έδρασ, με θϋμα «Η ςύςταςη τησ Ευρωπαώκόσ Ειςαγγελύασ 
και η προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων ςτην ΕΕ» 

 
 

http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/conferences/
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-lectures/?lang=el
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/guest-lectures/?lang=el
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Έδρα JEAN MONNET «Δημοςιονομικό Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ & Έλεγχοσ» 

Κϊτοχοσ Έδρασ: Δημότριοσ Β. Σκιαδϊσ, MJur, PhD, Καθηγητόσ Ευρωπαώκόσ Διακυβϋρνηςησ 

Διεύθυνςη: Γραφεύο 328 - Πύργοσ ΚΖ 

Τμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών Σπουδών - Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ 

Εγνατύα 156, Τ.Κ. 546 36 Θεςςαλονύκη, Ελλϊδα 

Τηλϋφωνο: 2310 891354 

 
http://jeanmonnetchair.eubga.uom.gr/ 

https://www.facebook.com/jeanmonnetchairpamak/ 

https://twitter.com/jeanmonnetchair 

https://www.linkedin.com/company/jeanmonnetchairpamak 
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