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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν δηνξηζκφ ηνπ Jan Gregor σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ 

(C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE)) 

(Γηαβνχιεπζε) 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 286 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θιήζεθε απφ ην πκβνχιην λα 

γλσκνδνηήζεη (C8–0412/2015), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 121 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (A8-

0057/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ, ηδίσο απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 286 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016, ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζε αθξφαζε ηνπ νξηζζέληνο απφ ην πκβνχιην 

ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

1. εθδίδεη ζεηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Jan Gregor σο κέινπο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην πκβνχιην θαη, 

πξνο ελεκέξσζε, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηα ινηπά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΣΟΤ JAN GREGOR 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ  ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

 
6/2014 – ζήκεξα Τξάπεδα Δγγπήζεσλ θαη Αλάπηπμεο Τζερίαο-

Μνξαβίαο Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 
2/2014 – ζήκεξα Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ Υγείαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Τζερίαο 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ 

 
5/2013 – ζήκεξα Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην, Δπηηξνπή Απνδνρψλ 

 
4/2012 – ζήκεξα Δμαγσγηθή Τξάπεδα ηεο Τζερίαο 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 
9/2010 – ζήκεξα Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Υθππνπξγφο Τνκέα Γεκνζίσλ Πξνυπνινγηζκψλ 

Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ηνπηθνί θαη δεκνηηθνί 

πξνυπνινγηζκνί, δηαρείξηζε ρξένπο, Γεκφζην Τακείν 

θαη Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, πφξνη ηεο ΔΔ, 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ 

πιαίζην 

 
2/2001 – 8/2010 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Σακείν Δζληθψλ Πφξσλ 

Διεσθσνηής, Βοηθός Εθνικός Διαηάκηης 

Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη πηζηνπνίεζε πφξσλ ηεο 

ΔΔ, αξκφδηα αξρή γηα ηελ ΚΓΠ, ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

πξννπηηθέο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, ίδηνη πφξνη 

 
10/1998 – 1/2001 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Σκήκα επξσπατθήο νινθιήξσζεο, κνλάδα νξηδφληησλ 

ζρέζεσλ 

Προϊζηάμενος Μονάδας 

πληνληζκφο ζεκάησλ νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκηθψλ κε 

ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θπξίσο πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ 

 
6/1998 – 9/1998 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

Σκήκα επξσπατθήο νινθιήξσζεο, κνλάδα νξηδφληησλ 

ζρέζεσλ 

Διοικηηικός σπάλληλος 

 
4/1998 – 5/1998 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

Σκήκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κνλάδα επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο 

Διοικηηικός σπάλληλος 
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3/2007 – 11/2007 Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Μέινο ηεο θπβεξλεηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο 

(Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο - νηθνλνκηθά 

ζέκαηα) 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ  

  Καηαλφεζε Οκηιία Γξαθή 

Αγγιηθά (CAE) Έκπεηξνο ρξήζηεο Έκπεηξνο ρξήζηεοΈκπεηξνο ρξήζηεο 

ινβαθηθά Έκπεηξνο ρξήζηεο Αλεμάξηεηνο ρξήζηεοΑλεμάξηεηνο 

ρξήζηεο 

Γεξκαληθά Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο Βαζηθφο ρξήζηεο

 Βαζηθφο ρξήζηεο 

Γαιιηθά Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο Βαζηθφο ρξήζηεο

 Βαζηθφο ρξήζηεο 

Ιηαιηθά Βαζηθφο ρξήζηεο Βαζηθφο ρξήζηεοΒαζηθφο ρξήζηεο 

Ρσζηθή Βαζηθφο ρξήζηεο Βαζηθφο ρξήζηεοΒαζηθφο ρξήζηεο 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

 10-12/1998 Joint Vienna Institute, CERGE-EI Prague, 

καθξννηθνλνκία, κηθξννηθνλνκία, δηεζλέο εκπφξην, 

ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε (ζηα αγγιηθά) 

1996 - 1998 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Πξάγαο θχξηα 

εμεηδίθεπζε ζην δηεζλέο εκπφξην, δεπηεξεχνπζα 

εμεηδίθεπζε ζηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε 

1993 - 1996 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Πξάγαο πηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζην δηεζλέο εκπφξην, Δπηζηεκνληθφο 

ζπλεξγάηεο (Μαζεκαηηθά) 

1989 - 1993 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Ţďár nad Sázavou 

1982 - 1989 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, Ţďár nad Sázavou 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

 2004-2015 Καηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, 

πξνυπνινγηζκφο ECOFIN, θπξίσο σο επηθεθαιήο 

αληηπξνζσπείαο 

2011, 2014 Δμέηαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Σζερίαο, επηθεθαιήο αληηπξνζσπείαο, Δπηηξνπή 

Δμέηαζεο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνβιεκάησλ, ΟΟΑ 

2011-2013 Γηαπξαγκάηεπζε ηνπ Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Πιαηζίνπ 2014-2020 

2009 Δκπεηξνγλψκνλαο βξαρππξφζεζκεο απφζπαζεο γηα 

αδειθνπνηήζεηο (παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

ππεξεζίαο πιεξσκψλ ηεο ΚΓΠ), Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 
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Βνπιγαξία 

2008 Αμηνιφγεζε απφ νκνηίκνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ ηεο Κξναηίαο (πφξνη ηεο ΔΔ), Sigma, 

ΟΟΑ, Κξναηία 

2007 Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο ΔΔ, Ίδηνη πφξνη, ΟΟΑ, 

Μαθεδνλία 

2007 Μέινο ηεο θπβεξλεηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο γηα 

ην ΔΠΑ, κε αξκνδηφηεηα ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζέκαηα 

2006 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, επηθεθαιήο 

ηεο νκάδαο έξγνπ γηα ηα δεκνζηνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά 

ζέκαηα 

2004-2005 δηαπξαγκάηεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο 

ΔΔ 2007-2013 

2001-2004 Πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ γηα ηνπο ελσζηαθνχο πφξνπο 

(Phare, ISPA, SAPARD·  Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη 

Σακείν πλνρήο) 

2000-2002 Γηαπξαγκαηεπηήο γηα ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ 

(Πξνυπνινγηζκφο ΔΔ - δηαπξαγκαηεπηηθά θεθάιαηα: 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, γεσξγία, πξνυπνινγηζκφο θαη 

δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα) 

2000-2001 Γηαπξαγκάηεπζε δηεζλψλ ζπκθσληψλ γηα πξνεληαμηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε 

1999 Πξνεληαμηαθφο λνκνζεηηθφο έιεγρνο (πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, ίδηνη πφξνη, δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο, ελ κέξεη 

ΚΓΠ) 

1998-1999 Δμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο 

θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Δπηηξνπή ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο 

Αλάπηπμεο 

1998 Βξαρππξφζεζκε παξακνλή, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

TAIEX 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ JAN GREGOR ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Δπαγγεικαηηθή πείξα 

1. Παξαθαιείζζε λα αλαθέξεηε πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο πείξα ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά, ήηνη ζε ηνκείο φπσο ν δεκνζηνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε εθηέιεζε ή 

ε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, ν έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ν ινγηζηηθφο έιεγρνο. 

Θα ήζεια λα ηνλίζσ πα εμήο απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά κνπ, ή λα πξνζζέζσ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο: 

Καηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

• Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηε δηάζεζε θνλδπιίσλ θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα πξνεληαμηαθέο 

εληζρχζεηο (κλεκφλην ζπλελλφεζεο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ Σακείνπ Δζληθψλ Πφξσλ, 

κλεκφλην ζπλελλφεζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Σακείνπ Δζληθψλ Πφξσλ γηα ην ISPA, 

πνιπεηήο ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία γηα ην SAPARD, εηήζηεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκθσλίεο 

γηα ην SAPARD) 

• Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ - δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο, 

πξνζνκνίσζε γηα ηνπο ίδηνπο πφξνπο, πξνζαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ γηα 

ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2004-2006 

• Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο 2007-2014 θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί 

• Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο 2013-2020 

• Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηε δέζκε ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ ΔΔ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηζερηθήο Πξνεδξίαο (2009) 

• Δζληθφο ππνινγηζκφο ησλ κεζνδνινγηψλ δηάζεζεο θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ (πξνεληαμηαθή 

βνήζεηα, κεζνδνινγία ηνπ Βεξνιίλνπ, κεζνδνινγία δηάζεζεο θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ππαίζξνπ) 

• Καηάξηηζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ (2004-2016), 

ζπκκεηνρή ζηα ECOFIN πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο σο επηθεθαιήο ηεο ηζερηθήο 

αληηπξνζσπείαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην 

• Καηάξηηζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σζερίαο θαη ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ (2011-2017) 

• Πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζηνλνκηθήο θαηαλνκήο ησλ θφξσλ σο κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο απνθέληξσζεο - επαλεμηζνξξφπεζεο κεηαμχ θξαηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ 

• πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή δηεζλψλ ζεζκψλ (Δμαγσγηθή Σξάπεδα ηεο Σζερίαο, Σξάπεδα Δγγπήζεσλ 

θαη Αλάπηπμεο Σζερίαο-Μνξαβίαο, Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη Δηαηξεία 

Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ Τγείαο) 
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Δθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

• Δθηέιεζε ηεο πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (Phare, ISPA, SAPARD) πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

EDIS (Γηεπξπκέλν θαη Απνθεληξσκέλν χζηεκα Δθηέιεζεο) θαη ηεο δηαπίζηεπζεο 

SAPARD 

• Δθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δεκφζηνπ ηακείνπ (2013) 

• Δθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

αιιαγψλ, κεληαίσλ εθζέζεσλ, εμακεληαίσλ εθζέζεσλ θαη ηειηθψλ θξαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ 

• Τινπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θξάηνπο (πξνγξάκκαηα νκνιφγσλ, 

δεκνπξαζίεο νκνιφγσλ, θνηλνπξαθηηθέο ζπλαιιαγέο ζε επξψ, «νκφινγα ησλ πνιηηψλ», 

δάλεηα ηεο ΔΣΔπ) 

• Δθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ππεπζπλφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο λέαο πληαγκαηηθήο Πξάμεο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ππεπζπλφηεηα 

Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

• Βνεζφο Δζληθφο Γηαηάθηεο θαη Δζληθφο Γηαηάθηεο, σο παξάγνληαο ησλ Γηαηαθηψλ ηεο 

ΔΚ γηα ηελ πξνεληαμηαθή βνήζεηα 

• Θέζπηζε θαη αλάπηπμε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σακείνπ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο ΔΔ 

• Πξνεηνηκαζία EDIS γηα ηα Phare/ISPA - εμαζθάιηζε ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ νξγάλσλ 

• Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο βνήζεηαο - εμαζθάιηζε ειέγρσλ 

ζπκκφξθσζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Sapard θαη ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ 

• Δπηθεθαιήο ηεο αξρήο πιεξσκψλ γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία - πεξίνδνο 

πξνγξακκαηηζκνχ 2000-2006 

• Δπηθεθαιήο ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία - πεξίνδνη 

πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013 θαη 2014-2020 

• Δπηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ην SAPARD θαη ηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή - 

αξκνδηφηεηα γηα ηε δηαπίζηεπζε ηεο αξρήο πιεξσκψλ 

Έιεγρνο 

• Θέζπηζε ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Γεκφζην Σακείν (πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο γεληθήο απαίηεζεο ζηελ ηζερηθή λνκνζεζία) 

• Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εηήζηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, 

ζηε βάζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κηαο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, επίβιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ 
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• Αξκνδηφηεηα γηα ηνπο ειέγρνπο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

πηζηνπνίεζεο γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην Σακείν πλνρήο  

• πλεξγαζία κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Σζερίαο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηεο ΔΔ 

• ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη 

ηελ OLAF 

• Πνιχ θαιή θαηαλφεζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο «απφ ηελ άιιε πιεπξά (ειεγρφκελνο)» 

- ην ηκήκα Γεκφζηνπ Σακείνπ έγηλε αληηθείκελν πνιπάξηζκσλ ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ 

ειέγρσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2016 

2. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο ζαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία; 

Δίκαη πνιχ ππεξήθαλνο γηα ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείρα ελεξγά ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ απφ ηα αξρηθά ηεο ζηάδηα (π.ρ. εμέηαζε ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζπκβαηφηεηάο ηεο κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ), κέρξη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε αξηζκνχ δηαπξαγκαηεπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ηειηθή ζπλάληεζε, θαηά ηε 

χλνδν Κνξπθήο ηεο Κνπεγράγεο, ην 2002, κεηαμχ ησλ πξσζππνπξγψλ ηεο Σζερίαο θαη ηεο 

Γαλίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο δαληθήο Πξνεδξίαο. 

Μαδί κε ηελ νκάδα κνπ ζην ηκήκα ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ, ιεηηνχξγεζα σο πξνέθηαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο αξρήο πιεξσκψλ, ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο ή 

ηεο αξκφδηαο αξρήο. ην πέξαζκα ησλ εηψλ, ε Δπηηξνπή εθηίκεζε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο νκάδαο ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ. 

Μαδί κε ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Υξένπο, βειηίσζα ζεκαληηθά ηελ ηζερηθή αγνξά νκνιφγσλ 

θαη βειηηζηνπνίεζα ηε δνκή θαη ην θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο. ηα 

ζρεηηθά κέηξα πεξηιακβαλφηαλ ε αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο βαζηθνχο 

δηαπξαγκαηεπηέο ησλ ηζερηθψλ νκνιφγσλ, ε εθαξκνγή ελφο MTS (κεραληζκνχ 

δεπηεξεχνπζαο δηαπξαγκάηεπζεο), ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ηεο ΔΔ θαη ε εθαξκνγή ηεο πιήξσο δηαθαλνχο εθηέιεζεο κεκνλσκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη επηινγήο αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ζπλαιιαγέο ζε επξψ. 

ηα ζρεδφλ 18 ρξφληα πνπ ππεξέηεζα ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νηθνδφκεζα θαη 

αλέπηπμα βήκα-βήκα ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηέο κνπ. Άξρηζα λα εξγάδνκαη ζην 

Τπνπξγείν σο δεκφζηνο ππάιιεινο ζην Σκήκα Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο ην 1998, ιίγν 

θαηξφ αθνχ είρα δηνξηζηεί επηθεθαιήο ηεο Οξηδφληηαο Μνλάδαο (5 ζπλάδειθνη), πνπ 

ζπληφληδε ηηο δεκνζηνλνκηθέο πηπρέο ζε κηα ζεηξά δηαπξαγκαηεπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ. Σν 2001 κνπ αλαηέζεθε ε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηνπ Σακείνπ 

(μεθίλεζε κε 18 ππαιιήινπο θαη έρεη θηάζεη ηνπο πεξίπνπ 60) θαη ε ζπγθέληξσζε 

αξκνδηνηήησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ ζε έλα εληαίν ηκήκα. Σν 2010 νξίζηεθα ζηε ζέζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ γηα ηνπο δεκφζηνπο πξνυπνινγηζκνχο (220 ππάιιεινη) κε πνιχ επξείεο 

αξκνδηφηεηεο - θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, άιινη δεκφζηνη πξνυπνινγηζκνί, ηνπηθνί θαη 

δεκνηηθνί πξνυπνινγηζκνί, θνλδχιηα ηεο ΔΔ, δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο θαη 

θνξνινγηθή πνιηηηθή. 

3. Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία απφ δηεζλείο θαη πνιπγισζζηθνχο 

νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ζαο; 
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ηελ εκπεηξία κνπ απηήλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

• ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ηα έηε 1998-1999 θαη 

δηεχζπλζε ησλ ηζερηθψλ αληηπξνζσπεηψλ ηα έηε 2011, 2014 θαη 2016 

• βξαρππξφζεζκε ππνζηήξημε/αδειθνπνηήζεηο/αμηνιφγεζε απφ νκνηίκνπο ζηελ Κξναηία 

(Sigma, ΟΟΑ) ηε Βνπιγαξία (Απζηξηαθή Αξρή Πιεξσκψλ) θαη Μαθεδνλία (ΟΟΑ) 

• ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ε Οκάδα Γηαξζξσηηθψλ Γξάζεσλ 

θαη ε Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκνχ 

• ζπκκεηνρή ζηα ECOFIN πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο σο επηθεθαιήο ηεο ηζερηθήο 

αληηπξνζσπείαο 

• Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΣΔπ, κέινο ηεο επηηξνπήο απνδνρψλ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ (2013-2016) 

• Ρφινο ζηελ Πξνεδξία ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαιιαγήο γηα 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ 

• Γξαζηήξηα ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ αξρψλ πηζηνπνίεζεο 

• Γηάθνξεο παξνπζηάζεηο θαη ζεκηλάξηα ζε δηεζλή θφξα 

4. Σαο έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή γηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ εθηεινχζαηε ζην 

παξειζφλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία; 

Γελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο ηεο Σζερίαο. Χζηφζν, 

απφ ζεζκηθή άπνςε ίζσο απηφ είλαη ζπγθξίζηκν κε ηελ εηνηκαζία ησλ ηειηθψλ θξαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Βνπιή ηνπ Σζερηθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Οη ηειηθνί θξαηηθνί ινγαξηαζκνί εμεηάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην δηαηππψλεη γλψκε ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθφηεηά 

ηνπο. Η Βνπιή ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε απηή θαη κπνξεί λα δηαηππψζεη δηθή ηεο γλψκε. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ βξέζεθε πνηέ αληηκέησπν κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ή ελζηάζεηο. 

5. Πνηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο πνπ θαηείραηε ζην παξειζφλ είλαη απνηέιεζκα 

πνιηηηθνχ δηνξηζκνχ; 

Κακία. 

6. Πνηεο είλαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δσήο; 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα επηιέμσ ηξεηο απφ ηηο ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ είηε γεγνλφηα είηε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία κνπ. 

Απνδίδσ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηηο απνθάζεηο κνπ ζην πιαίζην πεξίπινθσλ πνιπκεξψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ φπσο ε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο Σζερίαο ζηελ ΔΔ, φπνπ θάιππηα ηηο 

ζπλνιηθέο δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο ή ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

πξννπηηθέο θαη ηα πνιπεηή δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα.  
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Η εηνηκαζία θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δεκφζηνπ ηακείνπ ήηαλ επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Σζερίαο. Η δηαδηθαζία απηή 

πεξηιάκβαλε πνιιέο απνθάζεηο ζηα πεδία ηεο λνκνζεζίαο, ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο κεζνδνινγίαο ή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΠ. 

Η απφθαζε λα δερηψ ηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηφζν επξείεο θαη ζεκαληηθέο 

επζχλεο γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά απνηειεί νπσζδήπνηε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απνθάζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ δσή.  

Αλεμαξηεζία 

7. Η Σπλζήθε νξίδεη φηη ηα κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ πξέπεη λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο «κε πιήξε αλεμαξηεζία». Πψο ζα εθαξκφδαηε ηελ ππνρξέσζε απηή 

ζηελ εθηέιεζε ησλ κειινληηθψλ ζαο θαζεθφλησλ; 

Πάληνηε ιακβάλσ ηηο απνθάζεηο κνπ αθνχ ζπλππνινγίζσ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη απηφ ζα ζπλερίζσ λα θάλσ απφ ηε ζέζε πνπ πξνζδνθψ λα 

αλαιάβσ. Όζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο, ζεσξψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηα γεγνλφηα θαη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ ζεκαληηθά ηε ζηηγκή πνπ ζπλέβαηλαλ νη 

ειεγρφκελεο δηαδηθαζίεο ή ελέξγεηεο. 

Καηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ, δελ ζα δεηήζσ, νχηε ζα δερηψ ππνδείμεηο απφ 

θακία θπβέξλεζε ή άιινλ θνξέα. Θα απέρσ, επίζεο, απφ θάζε ελέξγεηα αζπκβίβαζηε κε ηα 

θαζήθνληά κνπ. 

Γλσξίδνληαο φηη ζπκκεηείρα ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ζηνπο δχν 

κεγαιχηεξνπο ηνκείο πνιηηηθήο, είκαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζσ κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ηελ επηινγή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

8. Έρεηε εζείο πξνζσπηθά ή ζηελνί ζπγγελείο ζαο (γνλείο, αδέιθηα, λφκηκνο ζχληξνθνο 

θαη ηέθλα) επηρεηξεκαηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκκεηνρέο ή άιιεο δεζκεχζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηα κειινληηθά ζαο θαζήθνληα; 

Όρη. 

9. Δίζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ 

θαη λα δεκνζηνπνηήζεηε φια ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο άιιεο δεζκεχζεηο 

ζαο; 

Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα εθαξκφζσ ησλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ηζρχεη γηα ηα Μέιε ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο ηπρφλ αιιαγέο ηνπ, θαη λα δεκνζηνπνηήζσ ηε 

δήισζε ζπκθεξφλησλ κνπ. 

Δπηπιένλ, πξφζθαηα κνπ ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε αζθάιεηαο γηα ην επίπεδν 

«Δκπηζηεπηηθφ» (εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν). Καηά ηελ άπνςή κνπ, απηφ παξέρεη ηζρπξή 

δηαβεβαίσζε πξνζσπηθήο αθεξαηφηεηαο. 

10. Δκπιέθεζηε ζε νηαδήπνηε ελ εμειίμεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε 

λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Όρη. 
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11. Έρεηε ελεξγφ ή εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή; Δάλ λαη, ζε πνην επίπεδν; 

Καηείραηε θάπνηα πνιηηηθή ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα νθηψ 

κελψλ; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Όρη, δελ έρσ θαλέλαλ ξφιν ζηελ πνιηηηθή, νχηε θαηείρα πνηέ θάπνην πνιηηηθφ αμίσκα.  

12. Θα παξαηηεζείηε απφ νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα ή ελεξγφ ιεηηνχξγεκα κε 

αξκνδηφηεηεο ζε πνιηηηθφ θφκκα, κεηά ηνλ δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ; 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ δελ θαηείρα πνηέ αηξεηφ πνιηηηθφ αμίσκα ή πνιηηηθή ζέζε. Χζηφζν, 

ζα ήκνπλ έηνηκνο λα παξαηηεζψ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε. Δπηπιένλ, κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο κνπ πξνηίζεκαη λα δειψλσ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θάζε 

ελδερφκελε ζέζε ή ιεηηνχξγεκά κνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ. 

13. Πψο ζα αληηκεησπίδαηε έλα ζεκαληηθφ θξνχζκα παξαηππίαο, ή αθφκε απάηεο θαη/ή 

δσξνδνθίαο, ζην νπνίν ελέρνληαη άηνκα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ζαο; 

Σν εξψηεκα απηφ ζεσξψ φηη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ εξσηήκαηνο αξηζ. 7 θαη, ζπλεπψο, ε 

απάληεζή κνπ ηζρχεη επίζεο θαη ηελ πεξίπησζε ηεο θπβέξλεζεο ή θάζε άιινπ θνξέα ή 

πξνζψπνπ ζηελ Σζερία. ε πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ, είηε απηέο είλαη ζεκαληηθέο είηε φρη, 

πνπ δηαπηζηψζεθαλ ή ζα δηαπηζησζνχλ κέζσ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη 

αξκφδηνη Γηαηάθηεο έρνπλ ηελ επζχλε λα αζρνιεζνχλ κε απηέο. Όηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο 

απάηεο, δηαθζνξάο ή άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πιήηηεη ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ, ζα εμαζθαιίζσ ηε δηαβίβαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο, εθαξκφδνληαο ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Δθηέιεζε θαζεθφλησλ 

14. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρεη κηα θνπιηνχξα ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία; Πψο ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη ην ΔΔΣ ζηελ επίηεπμή ηεο; 

χκθσλα κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έλλνηα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ηηο 

αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε απνηειεζκαηηθνχο θαη απνδνηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, αλάινγα κε θάζε 

κέζνδν εθηέιεζεο (άκεζεο, έκκεζεο ή απφ θνηλνχ). Οη αξρέο απηέο εθαξκφδνληαη βέιηηζηα 

ζε πεξηβάιινλ δηαθάλεηαο, κε ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

αληηπαξαβνιή θαη εμαθξίβσζε, κε επαξθή παξαθνινχζεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ ειέγρνπ.  

Σ Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα επηζεκαίλεη ηηο αδπλακίεο 

ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη λα ζπληζηά ηελ 

εθαξκνγή βειηηψζεσλ. Οη λέεο «παλνξακηθέο επηζθνπήζεηο» επηηξέπνπλ ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην λα κνηξάδεηαη ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη πείξα θαη λα πξνβαίλεη ζε παξαηεξήζεηο 

γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ίζσο δελ απνηεινχλ ζπλήζσο αληηθείκελν ειέγρσλ. Οη 

επηζθνπήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιείν, γηα παξάδεηγκα, γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ ζηελ ΔΔ θαη σο ζχλνςε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ηξφπσλ 
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δαπάλεο.  

15. Σχκθσλα κε ηε Σπλζήθε, ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην νθείιεη λα επηθνπξεί ην 

Κνηλνβνχιην ζηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ειέγρνπ ηνπ επί ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Πψο ζα κπνξνχζαηε λα βειηηψζεηε πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ Σπλεδξίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) ψζηε ε δεκφζηα επνπηεία ησλ γεληθψλ 

δαπαλψλ θαη ε ζρέζε θφζηνπο νθέινπο λα είλαη θαιχηεξεο; 

Θα εζηίαδα ζηε ζπλέρηζε ηεο ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, θαη ηδίσο κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο φζνλ αθνξά 

ηνλ εηήζην ειεγθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο. Καηά ηε γλψκε κνπ, απηφ 

θαιχπηεηαη θαη ζπληνλίδεηαη επαξθψο απφ ηε ζρεηηθά λέα αξκνδηφηεηα ηνπ Μέινπο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ζεζκηθέο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα, δίδεηαη ε 

επθαηξία πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ κε ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε επηηξνπέο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

16. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα πνξίζκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο; 

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ ηνπ πλεδξίνπ, σο έιεγρνο νξίδεηαη ε 

αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζν επηρεηξήζεηο, ζπζηήκαηα, 

ιεηηνπξγίεο, πξνγξάκκαηα, δξαζηεξηφηεηεο ή νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Ο έιεγρνο ησλ επηδφζεσλ επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο, 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη φρη ζηηο κεκνλσκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο ινγηζηηθέο θαη ηηο βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα 

θξηηήξηα ειέγρνπ είλαη πην αλνηθηά ζηελ θξίζε ησλ ειεγθηψλ θαη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαηά 

εληαίν ηξφπν γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο ειέγρνπο. Οη κέζνδνη ειέγρνπ ελδέρεηαη επίζεο λα 

δηαθέξνπλ απφ ηνλ έλαλ έιεγρν ζηνλ άιινλ.  

Σν παξαπάλσ απνηειεί, θαηά ηε γλψκε κνπ, πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνιεπηηθφ ξφιν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θαη ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηζσξίνπ εθαξκνγήο βειηηψζεσλ. 

Δίλαη επίζεο, απφ πνιιέο απφςεηο, ζπγθξίζηκν κε αμηνινγήζεηο, αιιά πην επηιεθηηθφ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηζσξίνπ βειηηψζεσλ είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα θαζνδεγεζνχλ 

νη Γηαηάθηεο λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ν ζθνπφο ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ ή ηηο απνθάζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ.  

17. Πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ηνπο 

εζληθνχο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ; 

Σν πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Δπαθψλ πξνζθέξεη ήδε κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηα αλψηαηα εζληθά ειεγθηηθά ζεζκηθά φξγαλα. Πεξηιακβάλεη 

εηήζηεο ζπλαληήζεηο θαη δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο, δίθηπα θαη νκάδεο έξγνπ πνπ έρνπλ 
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δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Θεσξψ φηη ν 

ζρεκαηηζκφο απηφο είλαη επαξθψο επέιηθηνο ψζηε λα θαιχπηεη θάζε ζεκαληηθφ δήηεκα. 

Θα εζηίαδα ζηε ζπλέρηζε ηεο ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, θαη ηδίσο κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, θπξίσο φζνλ αθνξά 

ηνλ εηήζην ειεγθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο. Απηφ θαιχπηεηαη θαη ζπληνλίδεηαη 

επαξθψο απφ ηε ζρεηηθά λέα αξκνδηφηεηα ηνπ Μέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηηο ζεζκηθέο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα, δίδεηαη ε επθαηξία πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ κε 

ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ είλαη αξκφδηεο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

18. Πψο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε θαηάξηηζε εθζέζεσλ απφ ην ΔΔΣ 

ψζηε λα παξέρνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή; 

Σν Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην πξέπεη λα ζπλερίζεη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα ππνβνιήο εθζέζεσλ ιεηηνπξγνχλ θαη λα επηζεκαίλεη ειιείςεηο θαη αδπλακίεο, ή 

πεξηπηψζεηο κε εληνπηζκνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπζηεκηθψλ αδπλακηψλ ζηα 

ζπζηήκαηα ππνβνιήο εθζέζεσλ. Σν ΔΔ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη λα ζπληζηά ηξφπνπο γηα ηε δηφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Άιιεο εξσηήζεηο 

19. Θα απνζχξεηε ηελ ππνςεθηφηεηά ζαο εάλ ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ είλαη αξλεηηθή; 

Θα ήκνπλ έηνηκνο λα εμεηάζσ ηελ απφζπξζε ηεο ππνςεθηφηεηάο κνπ αθνχ θαηαλννχζα ηνπο 

ιφγνπο πνπ ζα νδεγνχζαλ ην Κνηλνβνχιην ζηε δηαηχπσζε κηαο ηέηνηαο γλψκεο θαη κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Σζερίαο.  
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