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12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαπιστώνει σημαντική αύξηση του 
ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, με 
ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη για τις ειδικές 
εκθέσεις του· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα συνεχίσει να προωθεί τις 
δημοσιεύσεις του μέσω των διαύλων των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει 
με ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες 
δημοσιεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
διατίθενται στον ιστότοπό του μέσω του 
συνδέσμου «αναζήτηση δημοσιεύσεων»· 
σημειώνει ότι οι εκθέσεις με τη 
μεγαλύτερη απήχηση στα διάφορα μέσα 
ενημέρωσης το 2018 ήταν οι ειδικές 
εκθέσεις για το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας, την 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 
τραπεζικών κρίσεων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τη Διευκόλυνση για 
τους Πρόσφυγες στην Τουρκία· επικροτεί 
τη στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία 
με μη θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως δεξαμενές σκέψης, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις και πανεπιστήμια 
(που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου)· ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη χρήση δωρεάν 
διαδικτυακών πλατφορμών κοινωνικής 
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δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προστασία των δεδομένων των χρηστών·
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