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1. Ο έλεγχος του Συνεδρίου βασίστηκε στο άρθρο 27, παράγραφος 2 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά µε το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που είναι 

προσαρτηµένο στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

∆υνάµει του άρθρου αυτού, το Συνέδριο έχει εντολή να εξετάζει «την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ». 

2. Κάθε χρόνο το Συνέδριο επιλέγει προς εξέταση διαφορετικούς τοµείς της 

διαχείρισης. 

3. Ο έλεγχος για το 2003 αφορούσε τη διαδικασία εφαρµογής των 

αποφάσεων και την αξιοπιστία των δεδοµένων που υφίστανται επεξεργασία 

από το σύστηµα τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) της οικονοµικής 

λογιστικής και της λογιστικής διαχείρισης.  

4.  Οι καθυστερήσεις κατά την εφαρµογή των σχεδίων παραµένουν 

σηµαντικές. Το Συνέδριο ενθαρρύνει την ΕΚΤ να επικεντρωθεί στους 

κυριότερους λόγους των καθυστερήσεων αυτών, τις συνέπειές τους και τα 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψή τους. Θα πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη προσοχή στον ορθό προγραµµατισµό και παρακολούθηση των 

ανθρωπίνων πόρων στον τοµέα αυτό. Το Συνέδριο παρατηρεί ωστόσο ότι 

πολλές από τις καθυστερήσεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια γρήγορης 

ανάπτυξης για την ΕΚΤ. 

5. Για τα επεξεργασµένα από τα συστήµατα ΤΠ δεδοµένα της οικονοµικής 

λογιστικής και της λογιστικής διαχείρισης της ΕΚΤ, η εν λόγω Τράπεζα θα 

πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την τεκµηρίωση των διαδικασιών 

διαχείρισης των τροποποιήσεων των προγραµµάτων, πράγµα που θα ενίσχυε 

την αρτιότητα του συστήµατος.  

Γενικά, ο έλεγχος του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστωθεί η καλή 

λειτουργία των εφαρµοζοµένων διαδικασιών, µολονότι χρειάζονται ορισµένες 

βελτιώσεις. Η ΕΚΤ έχει ήδη αντιµετωπίσει διάφορα θέµατα και έλαβε µέτρα για 
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να µην επανεµφανισθούν. Οι αρµόδιοι της ΕΚΤ ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς για 

τις βελτιώσεις που θα µπορούσαν ακόµη να επέλθουν. 

 

Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεµβούργο κατά 

τη συνεδρίασή του της 16ης Σεπτεµβρίου 2004. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 Πρόεδρος 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 2003, καθώς και την εκτίµησή 

της για τη γνώµη του Συνεδρίου ότι, γενικώς, οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες λειτουργούν 

επαρκώς.  

 

Η ΕΚΤ λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις βελτιώσεων που διατύπωσε το Συνέδριο και έχει ήδη 

δροµολογήσει τα ανάλογα µέτρα. Όσον αφορά την υλοποίηση έργων, η ΕΚΤ θα ήθελε να 

επισηµάνει ότι, αφού εγκατέστησε τις βασικές υποδοµές και εφαρµογές που ήταν αναγκαίες 

για την επιτυχή έναρξη του Τρίτου Σταδίου της ΟΝΕ και την εισαγωγή του ευρώ, αποφάσισε 

να αναθεωρήσει τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Σκοπός της αναθεώρησης αυτής ήταν η αξιολόγηση της υφιστάµενης 

οργάνωσης, δοµής και αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών των 

πληροφοριακών συστηµάτων της ΕΚΤ, καθώς και ο προσανατολισµός της µελλοντικής 

πορείας. Το αποτέλεσµα της αναθεώρησης επέφερε την αναδιάρθρωση της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Πληροφοριακών Συστηµάτων της ΕΚΤ και µετατόπισε το ενδιαφέρον προς την 

ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης και εκτέλεσης έργων. Όσον αφορά το πληροφοριακό 

σύστηµα της ΕΚΤ για την οικονοµική λογιστική και τη λογιστική διαχείρισης, η ΕΚΤ 

επιθυµεί να τονίσει ότι η τεκµηρίωση, µεταξύ άλλων, των διαδικασιών διαχείρισης των 

τροποποιήσεων των προγραµµάτων ολοκληρώθηκε στα µέσα του 2004. 
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