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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν δηνξηζκφ ηνπ Samo Jereb σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ 

(C8-0025/2016 – 2015/0804(NLE)) 

(Γηαβνχιεπζε) 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

– 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 (C8-0025/2016), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 121 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

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

0060/2016), 

Α. 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·  

Β. 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 Samo Jereb 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 SAMO JEREB 

 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΠΔΙΡΑ 
  

 

 

1/12/2013–ζήκεξα Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο ινβελίαο 

Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο 
Slovenska 50, 1000 Ljubljana (ινβελία)  
http://www.rs-rs.si  

▪ Λήςε απνθάζεσλ ζην πκβνχιην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζρεηηθά κε φινπο ηνπο 

ειέγρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηεηλφηαλ κηα αληίξξεζε ζε έθζεζε ειέγρνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ην πεδίν ηεο εξγαζίαο 

▪ Δθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηε βάζε 

ηεο εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε 
δηεμαγσγή ειέγρσλ, δηαηχπσζε ζπγθαηάζεζεο ζε ιεπηνκεξή ζρέδηα ειέγρσλ, 
ζρέδηα θαη πξνηάζεηο εθζέζεσλ ειέγρνπ, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 
γηα ειεγθηέο θαη επηηξνπέο ππεξάζπηζεο δηαηξηβψλ γηα πηζηνπνηεκέλνπο θξαηηθνχο 
ειεγθηέο, παξνπζίαζε εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
ινβελίαο θαη ζε άιια ελδηαθεξφκελα αθξναηήξηα...). Σν πεδίν ηνπ έξγνπ κνπ δελ 
έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη 
γηα θάζε είδνπο ειέγρνπο (νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο, ειέγρνπο 
θαλνληθφηεηαο/ζπκκφξθσζεο ή ειέγρνπο απφδνζεο), ηαπηφρξνλα κε ηελ άκεζε 
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ κηζνχ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δίρα ηδίσο 
ηελ επζχλε λα παξαθνινπζψ ζηελά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηαο ηεο ζέζπηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Σξαπεδηθψλ 
ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο κεγαιχηεξεο επέλδπζεο ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ (θαηαζθεπή ηεο Μνλάδαο 6 ηνπ Θεξκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ ηνπ 
Šoštanj), φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ άπνςε ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο θαη ησλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ Slovenske elektrarne (ε κεγαιχηεξε 
εηαηξεία ηεο ινβελίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο) θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
ζπκκεηνρψλ ηεο ινβελίαο. 

Δπηρείξεζε ή ηνκέαο Γεκφζηνο ηνκέαο  

http://www.rs-rs.si/#_blank
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1/12/2004–30/11/2013 Αλψηαηνο θξαηηθφο ειεγθηήο 

Διεγθηηθφ πλέδξην  ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο 
Slovenska 50, 1000 Ljubljana (ινβελία)  
http://www.rs-rs.si  

▪ Γηεχζπλζε ηνπ Διεγθηηθνχ Σκήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο, ειέγρνπο ηδησηηθνπνηήζεσλ, ειέγρνπο δεκφζησλ 
νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ. Σν Σκήκα απηφ δηεμήγαγε ειέγρνπο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
δειηίσλ θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ πξάμεσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 
δηελεξγήζεθαλ σο έιεγρνη επηδφζεσλ ησλ ππνπξγείσλ (ηδίσο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γεσξγίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ή Τπνδνκψλ 
(ζηελ πιεπξά πνπ θαιχπηεη ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ)), ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη 
δεκφζησλ νξγαληζκψλ (DARS - Δηαηξεία Απηνθηλεηνδξφκσλ ζηε Γεκνθξαηία ηεο 
ινβελίαο, ινβεληθνί ηδεξφδξνκνη, ELES - Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 
Ηιεθηξηζκνχ, SODO - Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο Ηιεθηξηζκνχ, GEN 
energija, πξνκεζεπηέο θπζηθνχ αεξίνπ, εηαηξείεο χδξεπζεο, εηαηξείεο απνρέηεπζεο, 
εηαηξείεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ θ.ιπ.) θαη εηαηξεηψλ επελδχζεσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο (ινβεληθή Δηαηξεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, Κξαηηθή 
Δηαηξεία Υαξηνθπιαθίνπ ηεο ινβελίαο θ.ιπ.).  

▪ 1/2/2013–1/7/2013: εθηφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ, ελεξγνχζα 

επίζεο σο αλαπιεξσηήο ηνπ αλσηάηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή ζηε δηεχζπλζε ηεο 
ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ 
ρξεζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ δηθαζηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

Δπηρείξεζε ή ηνκέαο Γεκφζηνο ηνκέαο  

23/9/1996–1/12/2004 

 

Αλεμάξηεηνο ειεγθηήο/ζχκβνπινο 

LM Veritas d.o.o.  

▪ Απηφλνκε δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ (νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο)  

▪ πκκεηνρή ζε ειεγθηηθέο νκάδεο γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

(νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

▪ Γηεμαγσγή ζπκπεθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηεζλψο παξαδεθηψλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ, σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο ηηκνιφγεζεο θαη 
θαηαλάισζεο πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ  

▪ Γηδαζθαιία θαη πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πεδίν ηεο ινγηζηηθήο θαη 

ησλ ειέγρσλ 

▪ Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ  

http://www.rs-rs.si/#_blank
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
  

 

 

 

ΑΣΟΜΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 
  

 

 

1/11/1995–3/3/1996 Αλεμάξηεηνο ειεγθηήο/ζχκβνπινο 

LM Veritas d.o.o. 
Dunajska 106, 1000 Ljubljana (ινβελία)  
http://www.lm-veritas.si  

▪ Αλεμάξηεηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ (νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο)  

▪ πκκεηνρή ζε ειεγθηηθέο νκάδεο γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

(νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

▪ Γηεμαγσγή ζπκπεθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηεζλψο παξαδεθηψλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ, σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο ηηκνιφγεζεο θαη 
θαηαλάισζεο πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ  

▪ Γηδαζθαιία θαη πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πεδίν ηεο ινγηζηηθήο θαη 

ησλ ειέγρσλ 

▪ Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ  

Δπηρείξεζε ή ηνκέαο Λνγηζηηθή θαη έιεγρνη  

1/10/1991–9/11/1995 Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ - Λνγηζηηθή θαη Οηθνλνκηθά  

ρνιή Οηθνλνκηθψλ, Παλεπηζηήκην ηεο Ληνπκπιηάλαο 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (ινβελία)  
http://www.ef.uni-lj.si/en  

▪ νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ θαηεγνξηψλ 

▪ ινγηζηηθά πξφηππα θαη πεξηερφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο θαη 

ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο 

▪ ινγηζηηθφο έιεγρνο ινγαξηαζκψλ  

▪ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

▪ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη νη ζπλαιιαγέο κε απηά 

1/9/1987–30/6/1991 Γεπηεξνβάζκηα ζρνιή εζηίαζεο θαη ηνπξηζκνχ, Ληνπκπιηάλα  

Preglov trg 9, 1000 Ljubljana (ινβελία)  
http://www.ssgtlj.si  

Μεηξηθή γιψζζα / Μεηξηθέο 
γιψζζεο 

ινβεληθά 

  

Άιιε γιψζζα/Άιιεο γιψζζεο ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ 

Πξνθνξηθή Αλάγλσζε Δπηθνηλσλία Πξνθνξηθή έθθξαζε  

Αγγιηθά C2 C1 B1 B1 B1 

 Δπίπεδα: A1 θαη A2: Βαζηθφο ρξήζηεο - Β1 θαη Β2:  Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο - C1 θαη C2:  Έκπεηξνο ρξήζηεο 
Κνηλφ επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο  

http://www.lm-veritas.si/#_blank
http://www.ef.uni-lj.si/en#_blank
http://www.ssgtlj.si/#_blank
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ▪ Ηγεηηθέο θαη δηεπζπληηθέο δεμηφηεηεο 

▪ Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

▪ Δθεπξεηηθφηεηα 

▪ Αλεμαξηεζία 

▪ Γεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη πεηζνχο 

▪ Δπαγγεικαηηζκφο θαη ηζρπξή αίζζεζε θαζήθνληνο 

▪ Γηαπξνζσπηθέο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο δεμηφηεηεο 

▪ Γλψζε κεζνδνινγίαο γηα ηε δηδαζθαιία ελειίθσλ (απέθηεζα δηδαθηηθά πξνζφληα θαη 

δηεμήγαγα ζεηξά ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ) 

Γιδακηική πείπα: 

▪ καζήκαηα ινγηζηηθήο θαη θαηάξηηζεο ηζνινγηζκψλ, σο κέξνο ελφο εγθεθξηκέλνπ απφ ην 

θξάηνο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ ινγηζηή, ζην θέληξν 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ Ljudska univerza Trebnje θαη ζην θξαηηθφ Ιλζηηηνχην 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Cene Štupar, Ληνπκπιηάλα, 1998 θαη 
1999 

▪ δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη εζσηεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηλζηηηνχηα θαη 

επηρεηξήζεηο, απφ ην 1996 (Ννκηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην ηνπ Μάξηκπνξ, ινβεληθφ 
Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, LM Veritas d.o.o., Nebra d.o.o., 
Οξγαληζκφο Μάλαηδκελη, γξαθείν αλαδήηεζεο εξγαζίαο Agencija za kadre, Έλσζε 
Οηθνινγηθψλ Κηλεκάησλ ηεο ινβελίαο θ.ιπ.) 

▪ δηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλψηεξσλ ζπνπδψλ Municipal Engineer - ζεηξά 

καζεκάησλ/πξφγξακκα Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δεκνηηθή νηθνλνκία ζην 
Ιλζηηηνχην IZRAZ, 2003 

▪ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ινβελίαο γηα κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ ζηε Ληνπκπιηάλα, σο κέξνο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ 
γηα ηε δηνίθεζε κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ (2006, 2007, 2008, 2009, 2014 θαη 
2015) θαη γηα ηνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ (2009) 

▪ δηαιέμεηο σο κέξνο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ ειεγθηή, ζην ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ (2009, 2010, 2012) 

▪ δηαιέμεηο γηα ηε ινγηζηηθή θφζηνπο πξνο αλαδφρνπο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, ζηε 

ρνιή Οηθνλνκηθψλ ζηε Ληνπκπιηάλα (2015) 

 

Γλψζε εκθαλίζεσλ ζε κέζα ελεκέξσζεο (ζπλεληεχμεηο ηχπνπ φηαλ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην παξνπζίαδε εθζέζεηο, αλεμάξηεηα δειηία ηχπνπ, ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα 
εκπεηξνγλσκφλσλ θ.ιπ.)  

▪ Δμαηξεηηθή γλψζε δηεμαγσγήο νπζηαζηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο, ππνπξγεία θαη άιινπο ρξήζηεο δεκφζησλ 
πφξσλ, θαζψο θαη απνζαθήληζεο δεκνζηεπκέλσλ ζρεδίσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 

▪ Γλψζε παξνπζίαζεο επαγγεικαηηθψλ ζεκάησλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο (Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, Δπηηξνπή Γεσξγίαο θαη 
Πεξηβάιινληνο, Δπηηξνπή Οηθνλνκίαο θ.ιπ.) 

▪ Γλψζε δηεμαγσγήο εζσηεξηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ κε ππαιιήινπο. Χο 

επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Διέγρσλ, ηα θαζήθνληα πνπ άζθεζα πεξηιάκβαλαλ απφ ηελ 
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κέρξη ηηο ηαθηηθέο θαη εηήζηεο αμηνινγήζεηο απφδνζεο ησλ 
ππαιιήισλ  
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Οξγαλσηηθέο/δηνηθεηηθέο 
δεμηφηεηεο 

▪ Χο επηθεθαιήο ειεγθηηθψλ ηνκέσλ (9 έηε· επηθεθαιήο δχν ηνκέσλ γηα 5 κήλεο, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2015) θαη σο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (2 
έηε), απέθηεζα θαιή γλψζε νξγάλσζεο εξγαζίαο, δηαρείξηζεο έξγσλ, δεκηνπξγία 
νκάδσλ εξγαζίαο θαη εγεζία θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.  

▪ Σν 1996 ζπνχδαζα ζηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη έγηλα έθεδξνο ινραγφο· ζην πιαίζην 

ηεο θαηάξηηζήο κνπ απέθηεζα δεμηφηεηεο εγεζίαο επί ζηξαηησηηθήο κνλάδαο 

Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα ▪ 1997–1998: εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ ΔΛΔΓΚΣΗ. 

Τπήξμα έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηεο γεληάο κνπ πνπ νινθιήξσζε ην πξφγξακκα 
(Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 110, ηεο 24εο Μαξηίνπ 1998) 

▪ 2000–2001: εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ (Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 010 ηεο 12εο Ννεκβξίνπ 

2001)· Οη δχν ηίηινη ελνπνηήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε πεξί Λνγηζηηθήο, θαη 
εθδφζεθε έλα λέν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ ηος ΔΛΔΓΚΣΗ 

(Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 084 ηεο 15εο Ινπιίνπ 2008) 

▪ 2000: εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ ηνπ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΚΣΙΜΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Πέηπρα ζε φιεο ηηο εμεηάζεηο 

αιιά απνθάζηζα λα κελ ππνζηεξίμσ ηε δηαηξηβή κνπ δηφηη δελ ζθφπεπα λα αζθήζσ 
απηή ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

▪ 2001: θαηά ηελ 53ε ζχλνδφ ηνπ, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2001, ην πκβνχιην 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη 
Σερληθή Δθπαίδεπζε απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, γηα ηε ζεηξά καζεκάησλ/πξφγξακκα 

Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκνηηθήο νηθνλνκίαο 

▪ 2003: απέθηεζα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηνπ ΓΙΓΑΚΟΝΣΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληνπκπιηάλαο 

(Πηζηνπνηεηηθφ κε εκεξνκελία 12 Μαΐνπ 2003) 

▪ 2004: ππέβαια αίηεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ Δζυηεπικόρ Δλεγκηήρ ηος Κπάηοςρ 

θαη ηνλ απέθηεζα (Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 120-DNR-MF κε εκεξνκελία 19 Μαξηίνπ 
2004). Σν 2013 απέθηεζα ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 77-PDNR-MF κε εκεξνκελία 14 

Μαΐνπ 2013) 

▪ 2007: απέθηεζα ηνλ ηίηιν ηνπ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ (πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 88, ηεο 
26εο Ιαλνπαξίνπ 2007) θαη, ην 2012, ηνλ ηίηιν ηνπ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΚΣΗ κε ηε δηαηξηβή «Μέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο» (Πηζηνπνηεηηθφ αξηζ. 49, ηεο 
27εο επηεκβξίνπ 2012) 

▪ Σν 2009 θαη ην 2012, ήκνπλ ΓΙΓΑΚΧΝ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΝ 
ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο, σο 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή. Χο 
κέινο ηεο επηηξνπήο ζπκκεηείρα ζε ζεηξά επηηξνπψλ ππνζηήξημεο δηαηξηβψλ γηα ηελ 
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή θαη ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θξαηηθνχ ειεγθηή 

▪ 2010: Απέθηεζα Πιζηοποιηηικό βαζικήρ καηάπηιζηρ ζηο πεδίο ηηρ 

επεξεπγαζίαρ και πποζηαζίαρ πποζυπικών δεδομένυν θαη κνπ ρνξεγήζεθε 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην εκπηζηεπηηθφ επίπεδν  

▪ 2006: Απέθηεζα Πιζηοποιηηικό βαζικήρ καηάπηιζηρ υρ μέλορ εποπηικών ή 
διοικηηικών ζςμβοςλίυν 

Φεθηαθέο ηθαλφηεηεο ▪ Δθηεηακέλε γλψζε ηεο δέζκεο ινγηζκηθνχ Microsoft Office, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ Word, Excel θαη Power Point 

▪ Υξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ Lotus Notes 
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ   

 

 

 

Άδεηα νδήγεζεο B, G, H 

 Χο αλψηαηνο Διεγθηήο ηνπ Κξάηνπο θαη Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ: 

▪ εηνίκαζα έλα άξζξν ζηα αγγιηθά θαη πξαγκαηνπνίεζα κηα παξνπζίαζε ζε δηάζθεςε 

ησλ αλψηαησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο κε ζέκα ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ 
ηνκέα θαη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011  

▪ παξαθνινχζεζα ζπλάληεζε ησλ επξσπατθψλ αλψηαησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηνλ επξσπατθφ δεκφζην ηνκέα 

▪ σο αξκφδηνο αλψηαηνο ειεγθηήο ηνπ θξάηνπο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο, 

δηαρεηξίζηεθα πνιινχο δηεζλείο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία κε 
αληίζηνηρνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (θιηκαηηθή αιιαγή, δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ (πάξθα ηνπίνπ θ.ιπ.), πδάηηλεο ιεθάλεο, δάζε, πξνζηαζία κεγάισλ 
ζαξθνβφξσλ θ.ιπ.), ζηα αγγιηθά 

▪ παξαθνινχζεζα ζεκηλάξηα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ νξγαλψζεθαλ απφ άιια 

αλψηαηα φξγαλα ειέγρνπ, θαη ην ζπλέδξην ηνπ EUROSAI – Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 
Αλψηαησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ  

▪ ζπκκεηείρα ζε πνιιέο δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ αλψηαησλ 

νξγάλσλ ειέγρνπ θαη νξγαληζκψλ (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θ.ιπ.) θαη 
εθηειεζηηθά ζηειέρε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ νκνηίκνπο , πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Διέγρσλ ηνπ ΗΒ 

Άιιεο δεμηφηεηεο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ, κνπ αξέζεη λα αζρνινχκαη κε ηελ θεπνπξηθή θαη ηε 
θσηνγξαθία. ηε βάζε ηεο πείξαο κνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θήπνπ κνπ, ζπκκεηείρα 
ζηε ζπγγξαθή δχν βηβιίσλ: 

▪ Alenka Gorza, Jereb Samo, Matic Sever, Tomaž Vesel: Αεηζαιή γηα φιεο ηηο επνρέο: 

Πεηπρεκέλεο θπηεχζεηο ζε θήπνπο ζηε ινβελία Ληνπκπιηάλα: Cankarjeva založba, 
2009, 227 ζειίδεο 

▪ Alenka Gorza, Jereb Samo, Tomaž Vesel: Υαξηησκέλνη θήπνη ζηε ινβελία: 26 

ηδησηηθνί δηαθνζκεηηθνί θήπνη Ληνπκπιηάλα: Cankarjeva založba, 2010, 236 ζειίδεο. 

Άξζξα θαη θσηνγξαθίεο κνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα πεξηνδηθά Delo in Dom θαη Delo in 
dom Plus. 
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Γεκνζηεχζεηο Γηνξγάλσζα, δηεμήγαγα θαη ζπκκεηείρα (1998-2004) ζε ηαθηηθέο εηήζηεο δηαβνπιεχζεηο 
κε ζέκα «Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο», πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ 
επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηνπο δήκνπο, φπνπ θαη παξνπζίαζα ηα παξαθάησ 
άξζξα (ζηα ζινβεληθά) πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηε ζπιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο: 

1) Jereb Samo: Υξεκαηνδφηεζε ηεο αλαθαηαζθεπήο θαη αλάπηπμεο ησλ δεκφζησλ 
ππνδνκψλ ζηε ινβελία. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 
2010 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2010, ζζ. 53-72. 

2) Jereb Samo: Οηθνλνκηθέο αξρέο (θαη νη λνκηθέο βάζεηο) πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππφςε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ κειινληηθνχ θαλνληζκνχ ελφο νξγαληζκνχ θνηλήο σθέιεηαο. 
πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2009 Radenci: LM Veritas d. 
o. o., 2009, ζζ. 13-34. 

3) Jereb Samo: πκθσλία γηα ππνδνκέο κεηαμχ ηδηνθηεηψλ ππνδνκψλ θαη νξγαληζκψλ 
θνηλήο σθέιεηαο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2008 
Portorož: LM Veritas d. o. o., 2008, ζζ. 37-56. 

4) Jereb Samo: Νέεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη δεκφζησλ 
επηρεηξήζεσλ. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2007 Portorož: 
LM Veritas d. o. o., 2007, ζζ. 5– 22. 

5) Jereb Samo: Οηθνλνκηθή πιαηθφξκα γηα ηνλ νξηζκφ ηηκήο ζηηο ππεξεζίεο θνηλήο 
σθέιεηαο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2006 Radenci: LM 
Veritas d. o. o., 2006, ζζ. 37–52. 

6) Jereb Samo: Γεκφζηεο ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο αλ νη ζρεηηθέο επελδχζεηο γίλνπλ 
ππφ κνξθή ζπλεηζθνξάο ζε είδνο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο 
επηρεηξήζεηο, 2006 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2006, ζζ. 79-96. 

7) Jereb Samo: Απαμίσζε ππνδνκψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. πιινγή θεηκέλσλ - 
Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2005 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2005, ζζ. 5-32. 

8) Jereb Samo: Δθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ SRS 35 ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη 
παξαρσξεζηνχρνπο - ηψξα θαη ζην κέιινλ. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο 
επηρεηξήζεηο, 2004 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2004, ζζ. 65-80. 

9) Jereb Samo: Λνγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο επεμεξγαζίαο 
απνβιήησλ. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2004 Radenci: 
LM Veritas d. o. o., 2004, ζζ. 91-108. 

10) Jereb Samo: Πξνεηνηκαζία δήισζεο εηζνδήκαηνο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη δήκν 
ρσξηζηά γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πιινγή 
θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2003 Radenci: LM Veritas d. o. o., 
2003, ζζ. 33-59. 

11) Jereb Samo, Loncner Matej: Αλάιπζε δεδνκέλσλ εηήζησλ εθζέζεσλ ππεξεζηψλ 
θνηλήο σθέιεηαο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2003 
Radenci: LM Veritas d. o. o., 2003, ζζ. 93-127. 

12) Jereb Samo: Μέζνδνη αλάιπζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο δειψζεσλ εηζνδήκαηνο ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο αλά δξαζηεξηφηεηα θαη δήκν. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2002 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2002, ζζ. 5-42. 

13) Jereb Samo: Καηαγξαθή αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφ δηαρείξηζε ζηε 
βάζε ηεο απνηίκεζεο ησλ δηθηχσλ ππνδνκψλ. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2002 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2002, ζζ. 57-76. 

14) Jereb Samo: Δμαζθάιηζε ησλ βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. πιινγή 
θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2001 Radenci: LM Veritas d. o. o., 
2001, ζζ. 19-42. 

15) Jereb Samo: Γηακφξθσζε θαη δηάζεζε καθξνπξφζεζκσλ θξαηήζεσλ 
δπλακηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ρσκαηεξψλ. πιινγή θεηκέλσλ 
- Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2001, Radenci: LM Veritas d. o. o., 2001, ζζ. 79-
98. 

16) Jereb Samo: Καηαλνκή δαπαλψλ απφζβεζεο απφ ηνπο δήκνπο. πιινγή θεηκέλσλ 
- Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2000 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2000, ζζ. 63-
81. 

17) Jereb Samo: Καηάξηηζε ηνπ κεξηθνχ ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 
ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2000 Radenci: LM Veritas d. o. o., 2000, ζζ. 83-113. 

18) Jereb Samo: Σξνπνπνηήζεηο ζηνπο θαλνληζκνχο θαη δηεπθξηλίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ φζνλ αθνξά ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο 
σθέιεηαο. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 1999 Ληνπκπιηάλα: 
LM Veritas d. o. o., 1999, ζζ. 37-54. 

19) Jereb Samo: Καηαλνκή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. πιινγή 
θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 1999 Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 
1999, ζζ. 73-117. 

20) Jereb Samo: Ιδηαηηεξφηεηα ηεο θαηαγξαθήο αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε 
δηαρείξηζε. πιινγή θεηκέλσλ - Λνγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 1998 Ληνπκπιηάλα: 
LM Veritas d. o. o., 1998, ζζ. 117-147. 
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εκηλάξηα - δεκνζηεχζεηο ζηα 
ζινβεληθά 

Γηνξγάλσζα, δηεμήγαγα θαη ζπκκεηείρα ζε άιια ζεκηλάξηα γηα ηξέρνληα ζέκαηα φζνλ 
αθνξά ηε δηαρείξηζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη δήκσλ, φπνπ παξνπζίαζα ηα εμήο 
άξζξα: 

α) εμινάπια για ειδικά οικονομικά και νομικά θέμαηα ζε δημόζιερ επισειπήζειρ 

1) Jereb Samo: Φφξνο ζηε δηάζεζε απνβιήησλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηνθηεζία ηεο 
ρσκαηεξήο, θαη θαηάξηηζε ηνπ κεξηθνχ ηζνινγηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ). πιινγή θεηκέλσλ - Σξέρνληα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζέκαηα ζηηο δεκφζηεο 
επηρεηξήζεηο, 2003 Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2003, ζζ. 11-29. 

2) Jereb Samo: Σξνπνπνηήζεηο ζηελ Πξάμε πεξί Δπηρεηξήζεσλ θαη ην ινβεληθφ 
Λνγηζηηθφ Πξφηππν SRS 35 πνπ επεξεάδνπλ ηε ινγηζηηθή ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 
πιινγή θεηκέλσλ - Σξέρνληα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζέκαηα ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 
2002 Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2002, ζζ. 60-81. 

3) Jereb Samo: Καηαλνκή ππνρξεψζεσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ππνδνκψλ ζε 
κεκνλσκέλνπο δήκνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ δεκφζηαο επηρείξεζεο. πιινγή θεηκέλσλ - 
Σξέρνληα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζέκαηα ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, 2001 Ληνπκπιηάλα: 
LM Veritas d. o. o., 2001, ζζ. 49-69. 

β) εμινάπια ζσεηικά με ηοςρ πεπιβαλλονηικούρ θόποςρ: 

1) Jereb Samo: Έιεγρνο ηεο ζηνρνζεηεκέλεο ρξήζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ. Τιηθά ζεκηλαξίνπ - Σέιε γηα ην λεξφ θαη θφξνο δηάζεζεο απνβιήησλ 
Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2003, ζζ. 55-61. 

2) Jereb Samo: Λνγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ θφξσλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Τιηθά 
ζεκηλαξίνπ - Φφξνο δηάζεζεο απνβιήησλ Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2002, ζζ. 
33-42. 

3) Jereb Samo: Λνγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ θφξσλ θαη επηζηξνθψλ πνπ επηβάιινληαη ζε 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζηε βάζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
ινβελίαο. Τιηθά ζεκηλαξίνπ - Σέιε γηα ην λεξφ θαη θφξνο δηάζεζεο απνβιήησλ 
Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2001, ζζ. 34–53 

γ) εμινάπια για ηην καηάπηιζη ηυν εηήζιυν εκθέζευν δημόζιυν επισειπήζευν 
κοινήρ υθέλειαρ:  

1) Jereb Samo, Fekonja Benjamin, Lozej Marko, MSc: Δηήζηεο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ 
θνηλήο σθέιεηαο. Τιηθά ζεκηλαξίνπ - Δηήζηεο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο 
Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2004, 121 ζειίδεο. 

2) Jereb Samo, Fekonja Benjamin, Lozej Marko MSc: Δηήζηεο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ 
θνηλήο σθέιεηαο. Τιηθά ζεκηλαξίνπ - Δηήζηεο εθζέζεηο δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο 
σθέιεηαο Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2003, 115 ζειίδεο.  

δ) Άλλα ζεμινάπια πος διοπγανώθηκαν από ηην LM Veritas και άπθπα πος 
δημοζιεύθηκαν: 

1) Τιηθφ θαη παξνπζηάζεηο γηα κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ γηα ηε ινγηζηηθή αθίλεησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ ζε επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηλζηηηνχηα, απφ ην 1996 κέρξη ην 
2004, πιένλ πξφζθαην πιηθφ: Jereb Samo: Παξαδείγκαηα θαηαινγηζκνχ πξάμεσλ 
ζρεηηθψλ κε αθίλεηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Λνγηζηηθή αθίλεησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 
πιηθά ζεκηλαξίνπ Ληνπκπιηάλα: LM Veritas d. o. o., 2004, ζζ. 8-165. 

ε) Γιεθνή ζεμινάπια:  

Jereb Samo, Petrovič Jorg Kristijan. MSc: πκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 
ινγηζηηθφο έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Τιηθά ζεκηλαξίνπ - Λνγηζηηθφο έιεγρνο 
ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα (Κνηλή εθδήισζε θαηάξηηζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Δπαθψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ EUROSAI). Βφλλε: Bundesrechnungshof, 2011 
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Γεκνζηεχζεηο ζηα ινβεληθά: Άπθπα πος δημοζιεύθηκαν ζηη λοβενική Δθημεπίδα ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ: 

Jereb Samo: Δμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δήκσλ θαη 
ηνπ ηνκέα θνηλήο σθέιεηαο κεηά ηε ιήμε ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ππφ 
δηαρείξηζε. Δθεκεξίδα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σφκνο 44, αξηζ. 2-3, Ληνπκπιηάλα: 
Ιλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε Ννκηθή ρνιή ηεο Ληνπκπιηάλαο, 2008, ζζ. 57-84 

Άπθπα πος δημοζιεύθηκαν ζηη λοβενική Δθημεπίδα Λογιζηικήρ Revizor: 

1) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: Η ινγηζηηθή ζηηο δηάθνξεο κνξθέο 
ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα (Πξψην Μέξνο). Revizor, Δθεκεξίδα 
Λνγηζηηθήο, αξηζ. 5/08, Σφκνο IX. Ληνπκπιηάλα: Σλοβενικό Ινζηιηούηο Ελεγκηών, 2008, 
ζζ. 26-40. 

2) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: Η ινγηζηηθή ζηηο δηάθνξεο κνξθέο 
ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα (Γεχηεξν Μέξνο). Revizor, Δθεκεξίδα 
Λνγηζηηθήο, Σφκνο IX/ αξηζ. 6/08. Ληνπκπιηάλα: Σλοβενικό Ινζηιηούηο Ελεγκηών, 2008, 
ζζ. 23-40. 

3) Jereb Samo: ηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο (Γηφξζσζε ζεκειησδψλ 
ιαζψλ), Revizor, Δθεκεξίδα Λνγηζηηθήο αξηζ. 11/97, ηφκνο VIII. Ληνπκπιηάλα: Σλοβενικό 
Ινζηιηούηο Ελεγκηών, 1997, ζζ. 7-30. 
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Άιιν πιηθφ: Άπθπα πος δημοζιεύθηκαν ζε ππακηικά ζςμποζίυν ζσεηικά με ηιρ ζύγσπονερ 
μεθόδοςρ λογιζηικήρ, οικονομικών και ελέγσυν, εκθέζειρ ζσεηικά με διαζκέτειρ 
πεπί εηήζιυν λογαπιαζμών ή ςλικά ζεμιναπίυν εηήζιυν διαζκέτευν εκηιμηηών 
αξίαρ: 

1) Jereb Samo: Σηκνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 
(α)ζπκβαηφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο πξνο ηνπο ηζνινγηζκνχο, πιηθά ζεκηλαξίνπ γηα ηε 18

ε
 

εηήζηα δηάζθεςε ησλ ινγηζηψλ. Zreče: ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2015.  

2) Jereb Samo: Γεκφζηα θαζήθνληα θαη ε (κε) εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο αξρήο ηεο 
πιεξφηεηαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, πιηθά ζεκηλαξίνπ γηα ηε 17ε εηήζηα δηάζθεςε ησλ 
ινγηζηψλ. Zreče: ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2014. 

3) Jereb Samo: Η εκπεηξία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθζέζεηο ησλ 
εθηηκεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αδεηνδνηεκέλσλ εθηηκεηψλ φζνλ αθνξά ηελ 
εθηίκεζε αμίαο, πιηθά ζεκηλαξίνπ γηα ηε 17ε εηήζηα δηάζθεςε ησλ εθηηκεηψλ αμίαο. 
Rogaška Slatina: ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2014. 

4) Jereb Samo: Οη επηπηψζεηο ηεο (κε) εθαξκνγήο ηεο επαλεθηίκεζεο ησλ θξαηηθψλ θαη 
δεκνηηθψλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο 
σθέιεηαο, πιηθά ζεκηλαξίνπ γηα ηε 16ε εηήζηα δηάζθεςε ησλ ινγηζηψλ. Zreče: ινβεληθφ 
Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2013. 

5) Jereb Samo: Γηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφ δηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ιχζεηο 
ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. πιινγή θεηκέλσλ γηα ην 42ν 
ζπκπφζην ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ινγηζηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 
ειέγρνπ. Ληνπκπιηάλα: Έλσζε Οηθνλνκνιφγσλ ηεο ινβελίαο θαη Έλσζε Λνγηζηψλ, 
Διεγθηψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ινβελίαο, 2010, ζζ. 
49–88. 

6) Jereb Samo: Δξσηήζεηο ινγηζηηθήο γηα ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο δηαθφξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, ζπιινγή θεηκέλσλ, 12ε 
εηήζηα δηάζθεςε ησλ ινγηζηψλ Portorož: ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2009, ζζ. 107-
148. 

7) Jereb Samo: Αξρεία ινγηζηηθήο γηα δηάθνξεο κνξθέο ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - 
ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπιινγή θεηκέλσλ, 11ε εηήζηα δηάζθεςε ησλ ινγηζηψλ Portorož: 
ινβεληθφ Ιλζηηηνχην Διεγθηψλ, 2008, ζζ. 81-104. 

8) Jereb Samo: Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 
απνηειεζκάησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. πιινγή θεηκέλσλ γηα ην 38ν ζπκπφζην 
ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ινγηζηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ειέγρνπ. 
Ληνπκπιηάλα: Έλσζε Οηθνλνκνιφγσλ ηεο ινβελίαο θαη Έλσζε Λνγηζηψλ, Διεγθηψλ 
θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ινβελίαο, 2006, ζζ. 47-78. 

9) Jereb Samo: Λνγηζηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. πιινγή θεηκέλσλ γηα 
ην 34ν ζπκπφζην ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ινγηζηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαη ειέγρνπ. Ληνπκπιηάλα: Έλσζε Οηθνλνκνιφγσλ ηεο ινβελίαο θαη Έλσζε Λνγηζηψλ, 
Διεγθηψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ινβελίαο, 2002, ζζ. 
263-284. 

Άπθπο πος δημοζιεύθηκε ζηο εγσειπίδιο με θέμα ηιρ ζςμππάξειρ δημόζιος-
ιδιυηικού ηομέα: 

Jereb Samo: (Με) βησζηκφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα 
ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. Δγρεηξίδην κε ζέκα ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ 
ηνκέα - Δπαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη ρξήζηκεο ιχζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 
έξγσλ ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Μάξηκπνξ: Založba Forum Media d. o. o., 
2009, Κεθάιαην 16, 56 ζειίδεο. 

Άξζξα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα Gospodarski vestnik: 

1) Jereb Samo: Small Tools (Part One). Δθεκεξίδα Gospodarski vestnik – Παξάξηεκα 
Advisor, αξηζ. 7,ηφκνο 45. Ληνπκπιηάλα: Δθεκεξίδα Gospodarski vestnik, 1996, ζζ. 65–
68. 

2) Jereb Samo: Small Tools (Part Two). Δθεκεξίδα Gospodarski vestnik – Παξάξηεκα 
Advisor, αξηζ. 8,ηφκνο 45. Ληνπκπιηάλα: Δθεκεξίδα Gospodarski vestnik, 1996, ζζ. 61-
64. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ SAMO JEREB 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. 

Έρσ αθηεξψζεη φιε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ δσή (20 ρξφληα) ζηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν. Ακέζσο αθνχ 

πήξα ην πηπρίν κνπ, εληάρζεθα ζε κηα ηδησηηθή εηαηξεία ινγηζηηθψλ ειέγρσλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1995, 

θαη πέξαζα απφ φια ηα ζηάδηα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηνπ πξαθηηθνχ έξγνπ ηνπ ειεγθηή. Σα πξψηα 9 

ρξφληα πξαγκαηνπνίεζα ειέγρνπο ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπνχδαζα γηα λα 

γίλσ ειεγθηήο θαη πηζηνπνηεκέλνο ειεγθηήο ζην ινβεληθφ Ηλζηηηνχην Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ. χκθσλα 

κε ηελ Πξάμε πεξί Δηαηξεηψλ, ν πηζηνπνηεκέλνο ειεγθηήο έρεη δηθαίσκα λα ζπληάμεη έθζεζε ζρεηηθά 

κε θεθαιαηαθέο ζπλεηζθνξέο ζε είδνο. Έηζη, εγγξάθεθα επίζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή επηρεηξήζεσλ (αμηνινγεηή), ψζηε λα απνθηήζσ 

ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο γηα ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Πέηπρα ζε φιεο ηηο εμεηάζεηο αιιά απνθάζηζα 

λα κελ ππνζηεξίμσ ηε δηαηξηβή κνπ δηφηη δελ ζθφπεπα λα αζθήζσ απηή ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ ζην δηάζηεκα απηφ αθηεξψζεθε ζηνλ 

ινγηζηηθφ έιεγρν δεκφζησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. Γηνξγάλσζα επίζεο 

ζεκηλάξηα θαη ζπζθέςεηο γηα εθπξνζψπνπο δήκσλ θαη θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

θαη δεκνζίεπζα ζεηξά άξζξσλ ζρεηηθά κε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θνηλήο σθέιεηαο ζρεηηθά κε ζέκαηα ινγηζηηθήο, ππνβνιήο εθζέζεσλ, λνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά 

δεηήκαηα νξγάλσζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, δηακφξθσζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ 

θαη θφξσλ θ.ιπ. 

Δμαηηίαο ηνπ έξγνπ κνπ κε δεκφζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη δήκνπο, 

πξνζθιήζεθα ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο (ζην εμήο «COARS») σο 

αλψηαηνο θξαηηθφο ειεγθηήο, γηα λα δηεπζχλσ ην ειεγθηηθφ ηκήκα γηα ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο, ειέγρνπο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ειέγρνπο 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ (ζην εμήο «Σκήκα»). Σν Σκήκα απηφ δηεμήγαγε ειέγρνπο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δειηίσλ θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ πξάμεσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

δηελεξγήζεθαλ σο δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη επηδφζεσλ ησλ ππνπξγείσλ
1
, ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ
2
. Σν Σκήκα έιεγμε επίζεο επελδπηηθνχο θνξείο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο 

(ινβεληθή Δηαηξεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, Κξαηηθή Δηαηξεία Υαξηνθπιαθίνπ ηεο ινβελίαο θ.ιπ.) 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη 

δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο. Δθπιήξσζα ηα θαζήθνληά κνπ απηά κε επηηπρία ελφζσ δηεχζπλα ην 

Σκήκα κε 15 έσο 20 ειεγθηέο, γηα 9 ρξφληα (ζπζηάζεηο: θ. Igor Šoltes, πξψελ πξφεδξνο ηνπ COARS). 

Πξαγκαηνπνηήζακε θάζε είδνπο ειέγρνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα (ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο θαη 

επηδφζεσλ κε γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα). Ζ 

αληαπφθξηζε ησλ ειεγρνκέλσλ ζηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ δελ ήηαλ πάληνηε ε θαηάιιειε θαη, γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, πξαγκαηνπνηήζακε ζεηξά ειέγρσλ παξαθνινχζεζεο θαη ζπκβάιακε ζε ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γεδνκέλνπ φηη επηζπκνχζα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ην θαιχηεξν, εμεηάζακε 

δηεμνδηθά θάζε ζηφρν ησλ ειέγρσλ, δηαηππψζακε πνιιέο ζπζηάζεηο θαη δεηνχζακε ζπλήζσο ηε ιήςε 

ζεηξάο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ COARS κε νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή δηαηξηβήο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

                                                 
1  Ηδίσο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

    ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ή Τπνδνκψλ. 
2  DARS - Δηαηξεία Απηνθηλεηνδξφκσλ ζηε Γεκνθξαηία ηεο ινβελίαο, ινβεληθνί ηδεξφδξνκνη, ELES - Γηαρεηξηζηήο 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηζκνχ, SODO - Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο Ζιεθηξηζκνχ, GEN energija, 

πξνκεζεπηέο θπζηθνχ αεξίνπ, εηαηξείεο χδξεπζεο, εηαηξείεο απνρέηεπζεο, εηαηξείεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ θ.ιπ. 
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θξαηηθνχ ειεγθηή κε ζέκα «Μέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο».  

Δθηφο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηκήκαηνο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, 

ελεξγνχζα επίζεο σο αλαπιεξσηήο ηνπ αλσηάηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή ζηε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ησλ δηθαζηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

ην 2013. Σελ πεξίνδν απηή δηεχζπλα ηνλ έιεγρν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012 (δήισζε 

αμηνπηζηίαο ε νπνία βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα 

ησλ ππνθείκελσλ πξάμεσλ). 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ην ζινβεληθφ Κνηλνβνχιην κε εμέιεμε δεχηεξν αλαπιεξσηή πξφεδξν ηνπ 

COARS. Δίκαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην πκβνχιην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φζνλ 

αθνξά φινπο ηνπο ειέγρνπο ηνπ COARS γηα ηνπο νπνίνπο έρεη δηαηππσζεί θάπνηα αληίξξεζε ζε 

έθζεζε ειέγρνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ κνπ 

ηψξα αθνξά: ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ· δηαηχπσζε ζπγθαηάζεζεο ζε ιεπηνκεξή 

ζρέδηα ειέγρσλ, ζρέδηα θαη πξνηάζεηο εθζέζεσλ ειέγρνπ· ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 

γηα ειεγθηέο θαη επηηξνπέο ππεξάζπηζεο δηαηξηβψλ γηα πηζηνπνηεκέλνπο θξαηηθνχο ειεγθηέο· 

παξνπζίαζε εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο θαη ζε άιια 

ελδηαθεξφκελα αθξναηήξηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σν πεδίν ηνπ έξγνπ κνπ δελ 

έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη γηα θάζε είδνπο 

ειέγρνπο (νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο, ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο/ζπκκφξθσζεο ή ειέγρνπο απφδνζεο), 

ηαπηφρξνλα κε ηελ άκεζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ κηζνχ έξγνπ ηνπ COARS. Σν 2015 είρα 

ηδίσο ηελ επζχλε λα παξαθνινπζψ ζηελά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ζέζπηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Σξαπεδηθψλ ηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνχ θαη ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο κεγαιχηεξεο επέλδπζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (θαηαζθεπή 

ηεο Μνλάδαο 6 ηνπ Θεξκνειεθηξηθνχ ηαζκνχ ηνπ Šoštanj), φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

άπνςε ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ Slovenske elektrarne 

(ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηεο ινβελίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο) θαη ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 

ζπκκεηνρψλ ηεο ινβελίαο. 

Χο αλψηαηνο ειεγθηήο ηνπ θξάηνπο αξκφδηνο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο, δηαρεηξίζηεθα 

πνιινχο δηεζλείο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

(θιηκαηηθή αιιαγή, δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πάξθα ηνπίνπ θ.ιπ.), πδάηηλεο ιεθάλεο, 

δάζε, πξνζηαζία κεγάισλ ζαξθνβφξσλ θ.ιπ.), ζηα αγγιηθά. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο 

δηεμήρζεζαλ σο θνηλνί έιεγρνη κε επξσπατθά Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ (ΑΟΔ), ελψ άιινη σο 

παξάιιεινη έιεγρνη κε επξσπατθά θαη άιια ΑΟΔ, κε απνηέιεζκα λα είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηε 

δηεζλή ζπλεξγαζία κε άιια ΑΟΔ. Χο ππεχζπλνο γηα ηνπο ειέγρνπο ηδησηηθνπνηήζεσλ, εθπξνζσπνχζα 

ην COARS ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αλψηαησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (INTOSAI) 

γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Δηνίκαζα έλα άξζξν ζηα 

αγγιηθά θαη πξαγκαηνπνίεζα κηα παξνπζίαζε ζε δηάζθεςε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Bundesrechnungshof γηα εθπξνζψπνπο ΑΟΔ ζηε Βφλλε κε ζέκα ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011. Με ελδηαθέξεη 

επίζεο πνιχ ην ζρέδην ΔΛΠΓΣ. Παξαθνινχζεζα κηα ζπλάληεζε επξσπατθψλ ΑΟΔ ζρεηηθά κε ηε 

ζέζπηζε Δπξσπατθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηνλ Γεκφζην Σνκέα (ΔΛΠΓΣ), θαζψο θαη ην 

ζεκηλάξην ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα «θαιχηεξνη ινγαξηαζκνί, θαιχηεξνη 

πξνυπνινγηζκνί, θαιχηεξεο δαπάλεο», ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. 

Πέξα απφ ηελ απφθηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ (πηζηνπνηεκέλνπ) ειεγθηή, πηζηνπνηεκέλνπ 

θξαηηθνχ ειεγθηή θαη πηζηνπνηεκέλνπ θξαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, κε ελδηαθέξεη επίζεο πνιχ λα 

κεηαδψζσ ηηο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεηο κνπ ζε άιινπο· γηα ηνλ ιφγν απηφλ φρη κφλν δηνξγάλσζα 

πνιιά ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζπκκεηείρα ελεξγά ζηε δηδαζθαιία 

ειεγθηψλ, δηαρεηξηζηψλ, δεκάξρσλ, ινγηζηψλ, ζπνπδαζηψλ θ.ιπ. Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζή κνπ ζηε 

κεηαβίβαζε γλψζεσλ, απέθηεζα δηδαθηηθά πξνζφληα σο δηδάζθσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Απέθηεζα επίζεο ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάζθνληα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζεηξά 

καζεκάησλ/πξφγξακκα «Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκνηηθήο νηθνλνκίαο». Σν 2009 θαη ην 2012, 

ζην COARS, ήκνπλ νξγαλσηήο θαη δηδάζθσλ γηα ην ζέκα «Λνγηζηηθή ζηνλ δεκφζην ηνκέα», σο κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή. Χο κέινο ηεο επηηξνπήο 

ζπκκεηείρα ζε ζεηξά επηηξνπψλ ππνζηήξημεο δηαηξηβψλ ππνςήθησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ 

θξαηηθνχ ειεγθηή θαη ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θξαηηθνχ ειεγθηή. 

Πηζηεχσ φηη ε ζεκαληηθή πείξα κνπ ζηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη δηεπζπληηθέο θαη 

δηδαθηηθέο εκπεηξίεο κνπ, θαζψο θαη νη θνηλνί ή παξάιιεινη έιεγρνη πνπ δηεμήγαγα κε άιια ΑΟΔ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά πξνηεξήκαηα φζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (ζην 

εμήο «ΔΔ»). 

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

Δξγάζηεθα ζε νιφθιεξε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία ζηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη 

πάληα πξνζπαζνχζα λα ρξεζηκνπνηψ ηελ ειεγθηηθή πείξα κνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ινγνδνζίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηελ νξζή ρξήζε ησλ δεκφζησλ θεθαιαίσλ 

θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο επηδφζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

απνθάζηζα λα παξνπζηάζσ ηξία πεδία ειέγρνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

α) Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, 

δηακφξθσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ησλ θφξσλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

θαη αηηήζεηο επηζηξνθήο πφξσλ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο αδηθνπξαμίεο ησλ ειεγρνκέλσλ δηνξζψλνληαη ζπλήζσο κφλν 

γηα ην κέιινλ, έρσ θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο λα επαηζζεηνπνηήζσ ην COARS, ην 

θνηλνβνχιην θαη ηνπο ειεγρφκελνπο φηη πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ πφξσλ ηνπο νπνίνπο 

επηβαξχλζεθαλ ρσξίο λνκηθή αηηηνιφγεζε νη πνιίηεο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε επηβνιήο ηειψλ ή 

θφξσλ γηα ηα πξνεγνχκελα έηε, αλ απηνί δελ έρνπλ ζπιιεγεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξαγκαηνπνηήζακε 

ειέγρνπο γηα: 

- ππεξθνξνιφγεζε: ν Γήκνο ηνπ Μάξηκπνξ θαη νη πεξηζζφηεξνη άιινη δήκνη επέβαιιαλ ζηνπο πνιίηεο 

ππεξβνιηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θφξνπο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζε ρσκαηεξέο, δηφηη ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο δελ πξνέβε ζε ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ. Εεηήζακε απφ ηνλ Γήκν ηνπ Μάξηκπνξ λα επηζηξέςεη ηνπο ππεξβνιηθνχο 

θφξνπο θαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο λα εμαζθαιίζεη φηη ην ζχλνιν ησλ 8 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε ππεξβνιηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θφξνπο πνπ επηβιήζεθαλ ζε φιε ηε ινβελία 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ειεγρζέληνο έηνπο ζα επηζηξαθεί ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Ο Τπνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο δελ έιαβε ηα κέηξα πνπ δεηήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα εθδψζνπκε 

αίηεζε απφιπζεο απφ ηε ζέζε ηνπ ππνπξγνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ COARS. 

- επηβνιή ηειψλ γηα άδεηεο ρξήζεο: ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο έπξεπε λα 

ρνξεγήζεη άδεηεο ρξήζεο ζηηο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λεξφ γηα βηνκεραληθνχο ή φπνηνπο άιινπο 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε πεξί πδάησλ, πνπ εγθξίζεθε απφ ην θνηλνβνχιην ην 

2002 θαη φξηδε κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξνηαμίαο ρνξήγεζε θάπνηεο άδεηεο ζε εηαηξείεο ην 2005 θαη νη εηαηξείεο απηέο άξρηζαλ λα 

θαηαβάιινπλ ηέιε αδεηψλ ρξήζεο γηα ην λεξφ, απνηεινχζαλ φκσο έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ λεξφ. Πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν γηα ην έηνο 2006 θαη δεηήζακε απφ 

ην Τπνπξγείν λα ρνξεγήζεη φιεο ηηο άδεηεο θαη λα ρξεψζεη ηα ηέιε αδεηψλ ρξήζεο ζε φιεο ηηο 

εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ λεξφ. Όηαλ πξαγκαηνπνηήζακε έιεγρν παξαθνινχζεζεο γηα ηα έηε 

2010-2012, δηαπηζηψζακε φηη ην Τπνπξγείν δελ είρε ρνξεγήζεη θακία πξφζζεηε άδεηα θαη, ζπλεπψο, 
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νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχζαλ λεξφ ρσξίο λα θαηαβάιινπλ ηέιε. Απηή ε απξαμία ηνπ 

Τπνπξγείνπ πξνζέθεξε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ πιήξσλαλ ηέιε γηα ην 

λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. ηε βάζε ησλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο, δεηήζακε λα επηβάιεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηέιε άδεηαο ρξήζεο γηα νιφθιεξε ηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχζαλ λεξφ. Μεηά απφ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζέζεο καο, ην θνηλνβνχιην ηειηθά έθαλε δεθηή ηελ ηξνπνπνηεηηθή Πξάμε πεξί 

πδάησλ, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ ζαθψο ε ππνρξέσζε πιεξσκήο ηειψλ άδεηαο ρξήζεο γηα νιφθιεξε 

ηελ πεξίνδν ρξήζεο λεξνχ. Σα δπλεηηθά νθέιε γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απφ ηνλ έιεγρν απηφλ 

ήηαλ πεξίπνπ 25 εθαηνκκχξηα επξψ, ην θνηλνβνχιην φκσο κείσζε ηα ηέιε θαη ην πξαγκαηηθφ θέξδνο 

πεξηνξίζηεθε ζηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ. 

- δηακφξθσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο: πξαγκαηνπνηήζακε κηα 

ζεηξά ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθέιεηαο. Δπηηχρακε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαηά ηνλ 

έιεγρν ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ. ηνλ έιεγρν απηφλ, δεηήζακε λα 

επαλππνινγηζηεί ε ηηκή κε δηφξζσζε 17 εθαηνκκπξίσλ επξψ φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ θνξέα, πξνο 

φθεινο ησλ ρξεζηψλ. Εεηήζακε επίζεο απφ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ινβελίαο λα 

αμηνινγήζεη θαηά πφζν ε Πξάμε γηα ηελ ελέξγεηα είλαη ζχκθσλε κε ην χληαγκα. Σελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν θαηαβάιισ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα πείζσ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ηνπο 

δεκνηηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη λένπο 

θαλφλεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη φηη ζα 

πξέπεη λα ηνπο εθαξκφζνπλ. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, έρσ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηε λφκηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή επηβνιή θφξσλ θαη ηειψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

β) Γεκφζην ρξένο  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ην COARS ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ απηφ ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο. Παξφηη ε ινβελία είρε ρακειφ πνζνζηφ δεκφζηνπ ρξένπο πξηλ απφ ηελ θξίζε (33% ηνπ 

ΑΔγρΠ ζην ηέινο ηνπ 2007), απνθαιχςακε κε ηνπο ειέγρνπο καο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο θξαηηθέο ή 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ ιαλζαζκέλα γηα λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ρξένο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο. Μεηά απφ κεξηθνχο απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο, ην 

COARS απνθάζηζε λα δψζεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη αξρίζακε 

λα παξαθνινπζνχκε θαη λα ειέγρνπκε ην δεκφζην ρξένο απφ φιεο ηηο πιεπξέο πξηλ ηελ έλαξμε θαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. Γπζηπρψο, νη πνιηηηθνί δελ αληέδξαζαλ ζηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο καο κε ζνβαξέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη, ζπλεπψο, ην δεκφζην ρξένο 

ηεο ινβελίαο έρεη αλέιζεη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ ΑΔγρΠ. 

Τπφ ηελ εγεζία κνπ, ην Σκήκα έιεγμε επηρεηξήζεηο φπσο ε ινβεληθή Δηαηξεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

(ηψξα έρεη κεηαηξαπεί ζε Κξαηηθή Δηαηξεία Υαξηνθπιαθίνπ ηεο ινβελίαο), πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα 

θξαηηθέο επηζηξνθέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνηήζεσλ ηνπ 1991, ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη ηηο κεηαπνιεκηθέο δεκίεο, ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα ηειεπηθνηλσληψλ θ.ιπ. Διέγμακε 

επίζεο επηρεηξήζεηο ππνδνκψλ πνπ θαηαζθεχαδαλ ηηο ππνδνκέο χδξεπζεο (ππνδνκέο γηα ηε 

δηεπζέηεζε πνηακψλ, ιεθαλψλ απνξξνήο θ.ιπ.), ηε ινβεληθή Δηαηξεία Απηνθηλεηνδξφκσλ, ηνλ 

θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη νξηζκέλεο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα (ζην εμήο «ΓΗΣ») γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

θνηλήο σθέιεηαο. 

Χο δεχηεξνο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο, είρα ηδίσο ηελ επζχλε λα παξαθνινπζψ ζηελά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ζέζπηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

Γηαρείξηζεο Σξαπεδηθψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, πνπ ήηαλ έλα κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αιιά αχμεζε ην δεκφζην ρξένο καδί κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ 

θαηά 5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή θαηά 13% ηνπ ΑΔγρΠ. 
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Οη ζπζηάζεηο θαη ηα αηηήκαηά καο γηα δηνξζσηηθά κέηξα είραλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο 

ινγηζηηθήο γηα ην δεκφζην ρξένο, ηελ έθδνζε νδεγηψλ γηα ηε ινγηζηηθή ησλ ΓΗΣ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ ρξένπο. Γελ 

έρνπκε αθφκε θαηαθέξεη λα πείζνπκε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα εθαξκφζεη ηε ινγηζηηθή ζε 

δεδνπιεπκέλε βάζε, ψζηε λα πξνζθέξεη κηα νπζηαζηηθφηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ην δεκφζην ρξένο, 

ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ΓΗΣ πνπ αθφκα, νξηζκέλεο θνξέο, δελ ππνινγίδνληαη ζε θαλέλαλ ηζνινγηζκφ. 

Πηζηεχσ φηη νη πξνζπάζεηέο κνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ πξνζθνξά ζαθέζηεξεο εηθφλαο φζνλ αθνξά ην 

δεκφζην ρξένο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί έλα πςειφ 

δεκφζην ρξένο πνπ ππεξβαίλεη ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη. Πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο αθφκα ζην πεδίν απηφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ηηο 

δειψζεηο ησλ ΓΗΣ θαη, θπξίσο, ηηο κεηαξξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά θαζεζηψηα. 

γ) Αλάπηπμε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ  

Σν COARS θαηέβαιε θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ πξηλ 

απφ ην 2004, αιιά κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή κνπ νη ειεγθηέο αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία 

ηνπ ηνκέα απηνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα επηηπρίεο ζην πεδίν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ. ηα ελληά 

ρξφληα ηεο ζεηείαο κνπ σο αλψηαηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή ειέγρζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, δηαρείξηζε αζηηθψλ απνβιήησλ θαη αλαθχθισζε 

απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο, παξάλνκε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο 

απνβιήησλ, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, αλαθχθισζε απνζπξφκελσλ 

νρεκάησλ θ.ιπ.). Πνιινί απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο δηελεξγήζεθαλ σο εγθάξζηνη έιεγρνη, πνπ 

αμηνινγνχζαλ ηελ επίδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, ησλ δήκσλ θαη ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ή άιισλ απνδεθηψλ δεκφζησλ θνλδπιίσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

ησλ ειέγρσλ επέηξεςε ζηνπο ειεγθηέο λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο φιεο ηηο πηπρέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε επηιεγκέλσλ πεδίσλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ζπζηάζεσλ πνπ ήηαλ νξζέο θαη 

εππξφζδεθηεο. Υάξε ζην έξγν απηφ, ην COARS έρεη εμαηξεηηθή θήκε κεηαμχ φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κέρξη ηηο ΜΚΟ θαη δηαδξακαηίδεη δξαζηήξην 

ξφιν ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ INTOSAI θαη ηνπ EUROSAI γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο. 

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

νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ζαο; 

Ζ ινβελία απνηεινχζε κέξνο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη ε θαζεκεξηλή δσή καο πεξηιακβάλεη 

επαθέο κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, ζξεζθεηψλ θαη γισζζψλ απφ φιεο ηηο δεκνθξαηίεο 

ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. Παξά ηηο νκνηφηεηεο ησλ γισζζψλ καο (λνηηνζιαβηθή γισζζηθή νκάδα), 

ππάξρνπλ αθφκε ιεπηέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ 

εξγαδφκαζηε κε νξγαληζκνχο θαη ηλζηηηνχηα ζε άιιεο δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, παξά 

ην «θνηλφ» παξειζφλ καο. Ζ εξγαζία ζε θάζε πνιηηηζηηθά πνηθηιφκνξθν πεξηβάιινλ απαηηεί 

δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, δειαδή κηα δηάζεζε λα αθνχο, καδί κε κηα ζνβαξή δφζε ζεβαζκνχ, 

ππνκνλήο θαη θαηαλφεζεο. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, σο αλψηαηνο ειεγθηήο ηνπ θξάηνπο, δηαρεηξίζηεθα 

πνιινχο δηεζλείο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρα δηεζλή φξγαλα ειέγρνπ, 

ζηα αγγιηθά. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο δηεμήρζεζαλ σο θνηλνί έιεγρνη κε επξσπατθά 

Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ (ΑΟΔ), ελψ άιινη σο παξάιιεινη έιεγρνη κε επξσπατθά θαη άιια ΑΟΔ, 

κε απνηέιεζκα λα είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηε δηεζλή ζπλεξγαζία κε άιια ΑΟΔ. Πέξα απφ ην πεδίν 

απηφ, έρσ κηα πεξηνξηζκέλε επαγγεικαηηθή πείξα ζε πνιππνιηηηζκηθνχο θαη πνιπγισζζηθνχο 

νξγαληζκνχο. Αλππνκνλψ λα εξγαζηψ ζην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην γηα λα απνθηήζσ 

κεγαιχηεξε πείξα ζην επξχηεξν επξσπατθφ επίπεδν. 
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Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ έλα πξφζσπν αλνηθηφ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη δελ έρσ δηζηαγκνχο φζνλ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ ζξεζθεηψλ ή γελεηήζησλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ θ.ιπ. Πηζηεχσ φηη ε ζπλεξγαζία θαη ε αλαδήηεζε ιχζεσλ καδί κε δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο κάο επηηξέπεη λα δηακνξθψζνπκε θαη λα δερηνχκε ηελ θαηάιιειε ιχζε γηα ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πηζηεχσ φηη ε εξγαζία ζε έλαλ ηέηνηνλ νξγαληζκφ ζα κε βνεζήζεη λα 

βειηηψζσ ηηο δεμηφηεηέο κνπ θαη ηηο γλψζεηο κνπ ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε δσή θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ, κηα βειηίσζε θαη κηα 

γλψζε πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί κφλν κέζσ εκπεηξηψλ δσήο. 

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

παξειζφλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία; 

ηε ινβελία δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία. 

Χζηφζν, ην πιεζηέζηεξν ζε κηα απαιιαγή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ ζα ήηαλ α) κηα 

πξφηαζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο γηα ηνλ δεχηεξν αλαπιεξσηή Πξφεδξν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ε εθινγή κνπ απφ ην ζινβεληθφ Κνηλνβνχιην γηα ηε ζέζε απηή, πνπ 

βαζίζηεθε ζην έξγν κνπ σο αλψηαηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή θαη β) ν νξηζκφο κνπ σο ππνςεθίνπ Μέινπο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ρσξίο θακία αληίξξεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ή ην 

Κνηλνβνχιην ηεο ρψξαο, πνπ βαζίζηεθε ζην έξγν κνπ σο αλψηαηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή θαη σο 

αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ COARS. 

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

πνιηηηθνχ δηνξηζκνχ; 

Ζ παξνχζα ζέζε κνπ (δεχηεξνο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ COARS) ήηαλ απνηέιεζκα πνιηηηθνχ 

δηνξηζκνχ, θαζψο θαη ε ππνςεθηφηεηά κνπ γηα ηε ζέζε Μέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. 

Γηα ηελ παξνχζα ζέζε κνπ έγηλε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ην 2013, απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο. Ο Πξφεδξνο κε επέιεμε κεηαμχ 9 ππνςεθίσλ θαη 

παξνπζίαζε ηελ πξφηαζε ζην ζινβεληθφ Κνηλνβνχιην φπνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εμειέγελ σο 

δεχηεξνο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο. 

Ζ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ Μέινπο ηνπ ΔΔ ήηαλ απνηέιεζκα δεκφζηαο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Δπειέγελ κεηαμχ 7 

ππνςεθίσλ θαη πξνηάζεθα γηα ηε ζέζε απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε επηβεβαίσζε ηελ 

ππνςεθηφηεηά κνπ θαη ε Δπηηξνπή Θεκάησλ ΔΔ ηνπ ζινβεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ςήθηζε γηα ηελ 

ππνςεθηφηεηά κνπ θαη έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο ζηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. 

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

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δσήο; 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο κνπ ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα ηξία 

ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε 2, ηηο ζπλνςίδσ 

ζχληνκα εδψ: 

- απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξζή επηβνιή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηηκψλ απφ 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο (επηζηξνθή ππεξβνιηθψλ θφξσλ ζηνπο πνιίηεο, ρξέσζε ηειψλ 

άδεηαο ρξήζεο γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ρξήζεο λεξνχ, επαλππνινγηζκφο ηεο ηηκήο 

πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θ.ιπ.), 

- πεξηνξηζκφο ηεο ιαλζαζκέλεο απνθπγήο εγγξαθήο ζην δεκφζην ρξένο κέζσ θξαηηθψλ ή 
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δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

- αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ. 

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; 

Ζ αλεμαξηεζία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο Γήισζεο ηεο Λίκα γηα ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ηνπ INTOSAI, ησλ επηπξφζζεησλ αξρψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Μεμηθνχ πεξί Αλεμαξηεζίαο, θαη πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 286 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζην εμήο «πλζήθε»). Ζ πλζήθε πξνζθέξεη βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Μειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηα νπνία 

«επηιέγνληαη κεηαμύ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ππεξεηνύλ ή έρνπλ ππεξεηήζεη ζηα θξάηε ηνπο ζε όξγαλα 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ή δηαζέηνπλ εηδηθά πξνζόληα γηα ην ιεηηνύξγεκα απηό. Οθείινπλ λα παξέρνπλ 

πιήξε εγγύεζε αλεμαξηεζίαο. 

Καηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ηα κέιε ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ δελ δεηνύλ νύηε 

δέρνληαη ππνδείμεηο από θακία θπβέξλεζε ή άιινλ νξγαληζκό. Απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα αζπκβίβαζηε 

κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Τα κέιε ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ δελ δύλαληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, λα αζθνύλ 

νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ακεηβόκελε ή κε. Αλαιακβάλνπλ επηζήκσο ηελ 

ππνρξέσζε, θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, λα ηεξνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη 

κεηά ηε ιήμε απηήο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ εθ ηεο ζέζεώο ηνπο, θαη ηδίσο ηηο ππνρξεώζεηο 

εληηκόηεηαο θαη δηαθξηηηθόηεηαο σο πξνο ηελ απνδνρή, κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο, νξηζκέλσλ ζέζεσλ ή 

νξηζκέλσλ πιενλεθηεκάησλ.» 

Δπηπιένλ, ην άξζξν 1 ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηα Μέιε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλαθέξεη φηη 

ηα Μέιε ηνπ πλεδξίνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

πξνθχπηεη ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηηο αξρέο θαη κε νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη αλεμάξηεην ζεζκηθφ φξγαλν, ε αλεμαξηεζία ησλ Μειψλ 

ηνπ απνηειεί απαξάβαηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί ην πλέδξην λα ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ άζθεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θαζεθφλησλ κνπ σο Μέινπο ηνπ ΔΔ ζα ζπλερίζσ λα ηεξψ ηα ίδηα εζηθά πξφηππα 

πνπ εθαξκφδσ ηψξα ζην COARS. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ππήξμα πνηέ κέινο 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή άιιεο πνιηηηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο νκάδαο. Ζ δηδαζθαιία κνπ πάληνηε 

πεξηνξίζηεθε ζε αλνηθηά ζεκηλάξηα κε ηελ ηήξεζε εζηθψλ αξρψλ θαη δελ είρε πνηέ ηνλ ραξαθηήξα 

ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο πξνο ζπγθεθξηκέλν θφκκα γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελδερφκελεο εληνιήο κνπ σο Μέινπο ηνπ ΔΔ ζα απνθεχγσ θάζε θαηάζηαζε 

πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη ζα ελεξγψ θαηά ηξφπν αλεμάξηεην 

ζηηο ζρέζεηο κε ηα άιια ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα δερφκνπλ ππνδείμεηο 

απφ θπβεξλήζεηο ή άιινπο θνξείο. ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ, ζα πηνζεηνχζα νπδέηεξε 

ζέζε αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ν έιεγρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο κνπ). Θα βάζηδα ηηο δξαζηεξηφηεηέο κνπ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο απφ ηνλ 

έιεγρν κφλν ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη δεδνκέλα θαη ζε θαηάιιεια, επαξθή θαη αμηφπηζηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξφηππα ειέγρνπ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία κνπ. Θα 

απείρα επίζεο απφ θάζε άιιε επαγγεικαηηθή ή αθφκε θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Θα ζηακαηνχζα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη ζα πεξηνξηδφκνπλ ζε παξνπζηάζεηο πνξηζκάησλ απφ ηηο εθζέζεηο 
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ειέγρσλ ηνπ πλεδξίνπ πξνο ην Δπξσπατθφ θαη ην ινβεληθφ Κνηλνβνχιην, ην COARS θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε (παλεπηζηήκηα θ.ιπ.), εάλ απηφ ζα ήηαλ ζπκβαηφ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΔ θαη 

κεηά απφ ηε ιήςε άδεηαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

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; 

Οχηε εγψ, νχηε νη ζηελνί ζπγγελείο κνπ έρνπκε επηρεηξεκαηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπκκεηνρέο ή άιιεο δεζκεχζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηα κειινληηθά κνπ 

θαζήθνληα. 

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

θαη λα δεκνζηνπνηήζεηε φια ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο άιιεο δεζκεχζεηο 

ζαο; 

Γελ έρσ θαλέλαλ ελδνηαζκφ θαη ζα απνθαιχςσ φια ηα νηθνλνκηθά κνπ ζπκθέξνληα θαη 

άιιεο δεζκεχζεηο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζα ηα δεκνζηνπνηήζσ. Σα 

ηειεπηαία 11 ρξφληα είρα (θαη εθπιήξσλα) ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα δειψλσ ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο κνπ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Γηαθζνξάο ζηε 

ινβελία θαη ε ππνρξέσζε απηή δηαηεξείηαη θαη γηα ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Μέινπο ηνπ ΔΔ. 

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

λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Γελ εκπιέθνκαη ζε θακία δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

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 εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή. 

Γελ ππήξμα πνηέ κέινο πνιηηηθνχ θφκκαηνο, νχηε είρα πνηέ πνιηηηθή ζέζε ή εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ 

πνιηηηθή. 

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

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

Σπλεδξίνπ; 

Γελ θαηέρσ θαλέλα αηξεηφ αμίσκα, νχηε ελεξγφ αμίσκα κε αξκνδηφηεηεο ζε πνιηηηθφ θφκκα. Γελ 

είκαη θαη νπδέπνηε ππήξμα κέινο νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ θφκκαηνο. 

Μεηά ηνλ δηνξηζκφ κνπ σο Μέινπο ηνπ ΔΔ ζα παξαηηεζψ απφ ηε ζέζε ηνπ δεχηεξνπ αλαπιεξσηή 

Πξνέδξνπ ηνπ COARS, ζηελ νπνία κε εμέιεμε ην ινβεληθφ Κνηλνβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο, ην 2013. 

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

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

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ σο αλψηαηνπ θξαηηθνχ ειεγθηή (9 έηε) θαη ησλ θαζεθφλησλ 
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ηνπ δεχηεξνπ αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ COARS (ηα ηειεπηαία 2 έηε) δηαπίζησλα ζπρλά ζνβαξέο 

παξαηππίεο, πνιιέο θνξέο ζε ππνζέζεηο πνπ έδεηρλαλ ζεκάδηα απάηεο θαη/ή δηαθζνξάο. Πνηέ δελ 

δίζηαζα λα αλαθέξσ φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη πξνο ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ (ζπλεξγαδφκελνο επίζεο κε ηελ αζηπλνκία ή ηνπο εηζαγγειείο, φηαλ ρξεηαδφηαλ) ή άιιεο αξρέο 

(φπσο ε Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Γηαθζνξάο, ην Γξαθείν γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.). Όζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε Πξάμε γηα 

ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζε επηά πεξηπηψζεηο πξφηεηλα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεδξίνπ λα δηαηππψζεη 

αίηεκα απφιπζεο ηνπ ππεχζπλνπ αμησκαηνχρνπ. Διπίδσ πσο απηφ θάλεη ζαθή ηε γλψκε κνπ πσο έλαο 

ειεγθηήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξέπεη λα δηαθπιάζζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη φρη ηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ ηεζεί επηθεθαιήο, αλαιφγσο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, ηεο εζληθφηεηαο, ηνπ θχινπ, 

ηεο ζξεζθείαο ή φπνηνπ άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο. Πξνζσπηθά, ηάζζνκαη ππέξ ηεο αξρήο ηεο 

κεδεληθήο αλνρήο έλαληη ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο. 

Πξνηίζεκαη λα θάλσ ην ίδην θαη σο κέινο ηνπ ΔΔ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(εθδίδνληαο δήισζε αμηνπηζηίαο) θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο (ζπκκφξθσζεο) ή επηδφζεσλ 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δαπαλήζεθαλ ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αλ είρα λα αληηκεησπίζσ κηα πνιχ ζνβαξή ππφζεζε παξαηππίαο, απάηεο θαη/ή δηαθζνξάο, ζα 

αλέθεξα απηή ηελ ππφζεζε εζσηεξηθά θαη ζηελ OLAF κεηά ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ ΔΔ. 

Καη ζα ην έπξαηηα αλεμάξηεηα απφ ην πνην είλαη ην ζηγφκελν πξφζσπν ή θξάηνο κέινο. Αλ θάπνηε 

κνπ αλαηεζεί λα ζπλεξγαζηψ κε ηελ OLAF ζηηο έξεπλέο ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο 

δηαθζνξάο θαη άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βιάπηνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο 

Έλσζεο, ζα πξνζθέξσ ηελ πιήξε ππνζηήξημή κνπ ζηηο έξεπλεο απηέο. 

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; 

Ζ πνιηηηθή ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

γλψζε φηη νη θπβεξλήζεηο θαη άιινη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νηθνλνκηθή, 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ θφξνπο θαη άιιεο 

πεγέο, γηα ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ινηπνχο απνδέθηεο. Ο 

ππέξηαηνο ζηφρνο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

(πνιίηε). 

Γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ απνηειέζκαηνο, θάζε νξγαληζκφο πξέπεη λα ζεζπίδεη «καιαθά» θαη 

«ζθιεξά» ζηνηρεία πνιηηηθήο γηα ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Σα «καιαθά» ζηνηρεία πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ηε γεληθή πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, φπσο ν δεκνθξαηηθφο ηξφπνο δξάζεο θαη 

ζθέςεο, πνπ νδεγεί ζε δηαθαλή θαη πξνβιέςηκε δξάζε θαη αλαθνξά, πξνσζεί ηηο εζηθέο αμίεο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ επνπηεία. ηα «ζθιεξά» ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζαθείο ιεηηνπξγηθνί 

ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο, ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα πεδία αξκνδηφηεηαο θαη επζπλψλ, ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ, απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη έλα ζχζηεκα ππνβνιήο 

αλαθνξψλ πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαθαλή αλαθνξά θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί θαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Κάζε νξγαληζκφο 

πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηε λνκηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία ησλ δαπαλψλ ηνπ, 

θαζψο θαη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ. 

Ζ εληνιή ηνπ ΔΔ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν επηδφζεσλ δεηεί (ζε ζρέζε κε ηνπο επηιεγκέλνπο ζηφρνπο) 

απφ ηνπο ειεγθηέο λα εμεηάδνπλ ηδίσο ηα «ζθιεξά» ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο γηα ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε. ε θάπνηεο εθζέζεηο ειέγρσλ ην ΔΔ ηνλίδεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ελφο ειεγρνκέλνπ θαη πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε βειηηψζεηο ζηα κέξε απηά ηεο 

δηαδηθαζίαο. Απηή είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 
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δηαρείξηζεο. Οη εθζέζεηο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ζαθψο ζε πνην ζεκείν 

ε απφδνζε ηνπ ειεγρφκελνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί θαη πψο. ηε βάζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ην 

ΔΔ ζα κπνξνχζε, κε παξνπζηάζεηο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηδίσο ε 

CONT, εζληθά θνηλνβνχιηα, εζληθά ΑΟΔ, κέζα ελεκέξσζεο ...), λα επηηχρεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε 

γηα ηελ επηβνιή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, εάλ δελ ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ ν ειεγρφκελνο. 

Αλ αθφκα θαη απηφο ν ηξφπνο ελέξγεηαο δελ βνεζήζεη, ην ΔΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ζε άιιεο εθζέζεηο πξνο ην Κνηλνβνχιην (ζσξεπηηθέο εθζέζεηο, εθζέζεηο ηνπίνπ 

...) ή λα δηεμαγάγεη έιεγρν παξαθνινχζεζεο θαη λα επαλαιάβεη ηη πξέπεη λα δηνξζσζεί. 

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; 

Ζ εληνιή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φπσο θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηεο πλζήθεο, παξέρεη ην πιαίζην γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ σο αλεμάξηεηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Ζ εληνιή παξέρεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην έλα ζεκαληηθφ πεδίν επειημίαο 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα εθπιεξψζεη θαιχηεξα ην έξγν ηνπ θαη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ επίδξαζή ηνπ. Έλαο ζεκαληηθφο ζθνπφο ηνπ ΔΔ είλαη λα πξνζθέξεη εθζέζεηο 

ειέγρνπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ζεκαληηθά γηα ην 

Κνηλνβνχιην, ζα είλαη επίθαηξεο θαη ζρεηηθέο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. 

Όκσο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηδίσο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (ζην εμήο «CONT») ππεξβαίλεη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη μεθηλά 

ζηελ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ζεκάησλ. Ζ CONT ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη 

ζέκαηα πξνο έιεγρν πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (νη πξνηάζεηο απηέο, 

πνπ δελ είλαη δεζκεπηηθέο, ζπλήζσο εθαξκφδνληαη απφ ην ΑΟΔ). Σν ΔΔ ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ CONT φζνλ αθνξά ηε δηεπθξηληζηηθή ζπλάληεζε κεηαμχ κειψλ ηεο CONT θαη ηνπ 

ΔΔ, πξηλ ζπδεηεζεί ε έθζεζε ειέγρνπ ζηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο CONT. Σν ΔΔ ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππψζεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο, ζηε βάζε ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ, 

πνπ ζα βνεζνχζε ηα κέιε ηεο CONT λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σα κέιε ηεο CONT, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ην ΔΔ θάλνληαο δεθηέο 

ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε εθζέζεηο ειέγρνπ, ηδίσο φηαλ ππάξρεη αλάγθε αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία. 

Γηα λα απνδερζνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΔ, νη ειεγρφκελνη ζπλήζσο ρξεηάδνληαη 

επαλεηιεκκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηεο CONT κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα. Οη ειεγρφκελνη ππνρξεψλνληαη 

λα αλαθέξνπλ ηη έρεη γίλεη ζε ζρέζε κε ηηο ζπζηάζεηο, είηε ζην ΔΔ είηε απεπζείαο ζηελ CONT. Ζ 

ππνρξέσζε απηή απνηειεί πνιχ θαιφ θίλεηξν γηα λα ζπδεηήζνπλ νη ειεγρφκελνη ζνβαξά ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη, θπξίσο, γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη θαη ε 

δηεμαγσγή ειέγρσλ παξαθνινχζεζεο, κε ηνπο νπνίνπο ην ΔΔ ελεκεξψλεη ηελ CONT ζρεηηθά κε 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ σο απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ ηνπ ΔΔ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηεο CONT 

πνπ έγηλαλ δεθηά, φζνλ αθνξά ζπζηάζεηο ηνπ ΔΔ. Απηφ ζα πξνζέθεξε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν νη ειεγρφκελνη έρνπλ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή αλ 

ππάξρεη αλάγθε γηα απζηεξφηεξα κέηξα ή ελέξγεηεο φπσο κηα ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ή ε 

πξνεηνηκαζία αιιαγψλ ζηε λνκνζεζία. 

Χο αλψηαηνο θξαηηθφο ειεγθηήο θαη δεχηεξνο αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ζπκκεηείρα ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ηνπ COARS θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ ζσκάησλ ζην ινβεληθφ Κνηλνβνχιην θαη επηδνθηκάδσ πιήξσο ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ηεο CONT. 
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16. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα πνξίζκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο; 

Ο έιεγρνο επηδφζεσλ είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζν νη 

επηρεηξήζεηο, ηα ζπζηήκαηα, νη πξάμεηο, ηα πξνγξάκκαηα ή νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο θξάηνπο ή ηεο ΔΔ 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σν φθεινο ή ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ 

επίδνζεο είλαη νη ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, έλαο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη 

ιεπηνκεξεηαθά ηε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, λα επηιέμεη κηα ζπγθξίζηκε βέιηηζηε 

πξαθηηθή γηα ηε δηαδηθαζία απηή θαη/ή λα βξεη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαιχηεξα. Με ηηο ζπζηάζεηο 

πνπ δηαηππψζεθαλ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, ην ΑΟΔ ζπληζηά ζηνπο ειεγρφκελνπο φρη κφλν πψο λα 

βειηηψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ηνπο γηα λα απνθεχγνπλ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο (κε 

νηθνλνκηθά νθέιε), αιιά θαη πνχ ππάξρνπλ ελδερφκελεο εμνηθνλνκήζεηο, ή πψο λα επηηεπρζνχλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα (νηθνλνκηθά νθέιε). Οη ελδερφκελεο εμνηθνλνκήζεηο γηα ηνπο ειεγρφκελνπο 

ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγεζνχλ σο ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ έιεγρν. 

Μία απφ ηηο πξψηεο κεζνδνινγίεο γηα ηε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηνπο 

ειέγρνπο ηνπ ΑΟΔ δηακνξθψζεθε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Διέγρσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη 

αδπλακίεο ηεο φκσο νδήγεζαλ αξγφηεξα ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο κέηξεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε δηαηξηβή κνπ γηα ηνλ ηίηιν ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ θξαηηθνχ ειεγθηή είρε ζέκα ηε «Μέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο» θαη πξφηεηλε ηε κεζνδνινγία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ αλαβαζκίδεη ηε βξεηαληθή 

κεζνδνινγία θαη είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ζινβεληθή Πξάμε γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Πηζηεχσ 

φηη είλαη ζεκαληηθφ ην ΑΟΔ λα απνδεηθλχεη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ειεγρνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπο ζπκβάιινπλ ζε ελδερφκελεο εμνηθνλνκήζεηο 

πνπ –ηνπιάρηζηνλ– είλαη πςειφηεξεο απφ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ΑΟΔ. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηηο πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο ηνπ ΑΟΔ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεψλ 

ηνπ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη επζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δπλεηηθψλ εμνηθνλνκήζεσλ βαξχλνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο. πλεπψο, σο 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ΑΟΔ κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο δεκφζησλ πφξσλ 

ή επίηεπμεο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ (έζνδα, παξαγφκελν έξγν ή απνηειέζκαηα). 

ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη ηξεηο αξρέο νξίδνληαη σο εμήο: 

▪ Ζ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ζεκαίλεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ (πιηθφ, ππεξεζίεο, 

εξγαηηθφ θφζηνο, απαμίσζε ...), απνδίδνληαο ηελ νθεηιφκελε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα. Οη 

ρξεζηκνπνηνχκελνη πφξνη πξέπεη λα είλαη έγθαηξα δηαζέζηκνη, ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα θαη ζηε βέιηηζηε ηηκή. 

▪ Ζ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Αθνξά 

ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ θαη ησλ επηηπγραλφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηελ άπνςε ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ. 

▪ Ζ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ησλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

Ο έιεγρνο ηεο εμνηθνλφκεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ή κε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε κηζζνδνζία. Γεδνκέλνπ φηη νη 

θαλνληζκνί φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε θαη πεξηιακβάλνπλ κηα 

αξρή εμνηθνλφκεζεο (κεηαμχ άιισλ αξρψλ), ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ειέγρεηαη ζπλήζσο κε 

ειέγρνπο θαλνληθφηεηαο (ζπκκφξθσζεο). 
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Ο έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηειεί ηνλ επξχηεξν ζηφρν ησλ ειέγρσλ 

επηδφζεσλ, θαζφηη πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ θαη 

επηηπγραλφκελσλ πξντφλησλ (απνηειεζκάησλ) θαη, ζπλεπψο, πεξηιακβάλεη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. Όηαλ φκσο εμεηάδεηαη κηα 

(κε) επλντθή ζρέζε, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάδεη νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ειεγρφκελνπ γηα λα βξεη πνχ θξχβνληαη νη ιφγνη ηεο ρακειήο επίδνζεο. Έλαο ηέηνηνο έιεγρνο απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν, επηηξέπεη φκσο ζηνλ ειεγθηή λα ζπζηήζεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ 

ειεγρφκελε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδνπλ είηε ηελ εμάιεηςε θηλδχλσλ, ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ ή ηεο ηηκήο ηνπο, ή 

βειηηψζεηο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξν, θαιχηεξν ή 

αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ πξντφλ πνπ ζα βειηηψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηξά ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ σο πξντφλ ή απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ν Sir John Whitmore 

εηζήγαγε έλα κνληέιν κλεκνληθψλ αξθηηθφιεμσλ φπσο SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound), PURE (Positively stated, Understood, Relevant, Ethical) ή CLEAR 

(Challenging, Legal, Environmentally sound, Appropriate, Recorded). Σν ΔΔ θαη ην COARS 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο θξηηήξηα SMART γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηφρσλ θαη 

RACER (Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεηθηψλ. 

Καηά ηε κέηξεζε ησλ ζηφρσλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη πην ζεκαληηθά απφ ηα πξντφληα, αθνχ ην ΔΔ, 

φπσο θαη ην COARS, έρνπλ νξίζεη πσο ηα πξντφληα επηηπγράλνληαη ζπλήζσο (αθφκα θαη αλ δελ είλαη 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα), ρσξίο φκσο λα επηηπγράλνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Μηα ηέηνηα 

ηππηθή δηαπίζησζε ζηε ινβελία ήηαλ φηη είραλ δαπαλεζεί φινη νη δηαζέζηκνη απφ ηελ ΔΔ πφξνη γηα 

ηε γεσξγία, νη ζηφρνη φζνλ αθνξά ηνλ «αξηζκφ λέσλ ηξαθηέξ» (πξντφλ) είραλ επηηεπρζεί, αιιά ε 

πξνζηηζέκελε αμία ζηηο επηδνηνχκελεο εθκεηαιιεχζεηο (απνηέιεζκα) ήηαλ ρακειφηεξε απφ φ,ηη πξηλ 

απφ ηελ αγνξά ησλ ηξαθηέξ. Ζ εζηίαζε ζην απνηέιεζκα παξά ζην πξντφλ είλαη πηζαλφλ ν ιφγνο (καδί 

κε ην γεγνλφο φηη ε πεξίνδνο 2007-2013, κε ηνλ θαλφλα λ+2, έρεη νινθιεξσζεί) γηα ηνλ νπνίν ην 

πξφγξακκα ειέγρσλ ηνπ ΔΔ γηα ην 2016 ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε ειέγρνπο κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ θαη ηδίσο ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

Γλσξίδσ επίζεο ηελ αξρή ησλ 6 ζηνηρείσλ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηξεηο πεξηζζφηεξν θνηλσληθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο θαη ιηγφηεξν νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο (ηζφηεηα, νηθνινγία, εζηθή). Οη ζηφρνη ηνπ 

ειέγρνπ νξίδνληαη ζπλήζσο σο νηθνλνκία, απνδνηηθφηεηα ή απνηειεζκαηηθφηεηα, εθφζνλ νη ζηφρνη 

απηνί αληηθαηνπηξίδνπλ ην κνληέιν εηζξνψλ/εθξνψλ θάζε επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Όκσο νη 

ζηφρνη ηζφηεηα, νηθνινγία, εζηθή κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ σο εμήο: 

- σο κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν ειεγρφκελνο· έηζη, γηα παξάδεηγκα, κε έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ (αλδξψλ/γπλαηθψλ) κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Ζ ίδηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ νηθνινγία θαη ηελ εζηθή· 

- κε έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαρείξηζε έξγνπ)· γηα 

παξάδεηγκα, κε ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ελφο απηνθηλεηνδξφκνπ, ην ΑΟΔ ζα 

κπνξνχζε λα εμεηάζεη αλ έλαο ειεγρφκελνο είρε ιάβεη ππφςε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαλαζηεχζεηο δψσλ, ηελ πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ κηαο νδνχ, ηα ελδερφκελα πιεκκπξψλ, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

θ.ιπ.· 

- κε έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο θαη/ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ· γηα παξάδεηγκα, κε έιεγρν 

ηνπ θαηά πφζν ε νηθνινγία θαη ε εζηθή έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο απφ ηελ 

άπνςε ησλ θαλνληζκψλ γηα πξάζηλεο πξνκήζεηεο, αγαζά απφ δίθαην εκπφξην ή ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο θ.ιπ. 
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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 άξζξν 287 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο νξίδεη φηη, φηαλ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηα θξάηε κέιε, ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα εζληθά ειεγθηηθά φξγαλα ζπλεξγάδνληαη κε πλεχκα εκπηζηνζχλεο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Σν ΔΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή απνζηνιή λα εθδίδεη 

κηα αλεμάξηεηε γλψκε φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΔ θαη λα θαηαξηίδεη εθζέζεηο 

γηα ζέκαηα ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ πξάμεσλ ζηηο 

νπνίεο βαζίδνληαη νη ινγαξηαζκνί, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγαξηαζκψλ. Δλ ησ 

κεηαμχ, ηα ΑΟΔ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο πνπ έρνπλ ιάβεη εληφο εζληθψλ λνκηθψλ 

πιαηζίσλ, ινγνδνηνχλ ζε εζληθά θνηλνβνχιηα θαη είλαη απφιπηα αλεμάξηεηα απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο ΔΔ. Σν 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ δαπαλάηαη ππφ ηελ θνηλή δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ ΑΟΔ 

νπζηψδνπο ζεκαζίαο, δελ ππάξρεη φκσο θνηλή επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ 

κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ησλ ΑΟΔ. Απηήλ ηελ αζπκκεηξία επηδεηλψλεη ε πνιπκνξθία ησλ ΑΟΔ, φζνλ 

αθνξά ηηο ειεγθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο ζε εζληθά ζπζηήκαηα ινγνδνζίαο. Καηά 

ηε γλψκε κνπ, ε Δπηηξνπή Δπαθψλ ησλ επξσπατθψλ ΑΟΔ πξνζθέξεη κηα θαιή πιαηθφξκα γηα κηα 

ηέηνηα ζπλεξγαζία. ηελ Δπηηξνπή Δπαθψλ ζπδεηνχληαη ηέηνηεο θνηλέο ειεγθηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

φπσο ε ζπλερηδφκελε ζπδήηεζε γηα ηελ ειεγθηηθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020». Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ έξγνπ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ κε εθείλν ησλ 

ΑΟΔ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ. Χζηφζν, βξίζθνληαη αθφκα ζε εμέιημε ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο εληαίαο ειεγθηηθήο πξνζέγγηζεο ή εζληθψλ 

δειψζεσλ θαη δελ έρεη αθφκε ιεθζεί ηειηθή απφθαζε. Πηζηεχσ φηη κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηαλφεζε, εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

ΑΟΔ, φηη ε πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη έιεγρνο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ αληηθαηνπηξίδεη δηθέο ηνπο 

πξνζδνθίεο θαη ζπκθέξνληα. Καη, αληίζηξνθα, κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 

αλεζπρηψλ εθ κέξνπο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. Τπάξρεη ήδε θάπνηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

ΔΔ θαη ησλ ΑΟΔ, φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ ΔΔ ζηα ΑΟΔ, 

επηηξέπνληαο έηζη ζηα ΑΟΔ λα πεξηιακβάλνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζε έλαλ έιεγρν, γεγνλφο πνπ βνεζά 

ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ θαιχηεξε ακνηβαία θαηαλφεζε. Σα 

ΑΟΔ ειέγρνπλ θνλδχιηα ηεο ΔΔ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ζε θάπνην 

βαζκφ, νη πξνζεγγίζεηο φκσο δελ είλαη αθφκε αξθεηά ζπγθξίζηκεο. Χζηφζν, απηφ επηηξέπεη ζην ΔΔ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα πην ζεκαληηθά πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ ΑΟΔ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο 

εηδηθέο εθζέζεηο θαη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ δειψζεσλ αμηνπηζηίαο (DAS). 

Τπάξρεη, σζηφζν, πάληνηε πεξηζψξην βειηίσζεο. Ζ Δπξψπε θαηεπζχλεηαη πξνο θνηλά ινγηζηηθά 

πξφηππα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα (ΔΛΠΓΣ) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εληζρχεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν. Σν ΔΔ θαη ηα εζληθά ΑΟΔ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ 

αληαιιαγή γλψζεσλ, ηελ εθηέιεζε παξάιιεισλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, ηδίσο ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηνλ ζρεδηαζκφ θνηλψλ δεηγκάησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο ηεο 

ΔΔ, αληαιιαγή ειεγθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ειέγρσλ. Σν λα καζαίλνπκε 

απφ ηελ πείξα ησλ άιισλ ζα ήηαλ πνιχ σθέιηκν γηα ηε κεηαβίβαζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα 

ΑΟΔ θαη ηε κεηάδνζε επίθαηξσλ, ζεκαληηθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

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; 



 

RR\1089906EL.doc 27/28 PE577.028v02-00 

 EL 

Απηφ είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα γηα ηνλ κειινληηθφ ξφιν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΔΔ, φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηα θξάηε κέιε θαη ηα εζληθά ΑΟΔ, θαη δελ είλαη 

θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη κφλν ηνπ ην ΔΔ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

απάληεζε, ηα ΑΟΔ είλαη αλεμάξηεηα θαη ην ΔΔ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνπο επηβάιεη ην έξγν πνπ ζα 

επηηειέζνπλ. Ζ εζεινληηθή ζπλεξγαζία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ είλαη δπλαηή, δελ είλαη φκσο 

πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη φια ηα ΑΟΔ ζε έλαλ ζπληνληζκέλν έιεγρν. Όκσο, κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο 

Δπηηξνπήο Δπαθψλ, έρνπλ γίλεη θάπνηα βήκαηα πξνφδνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δπαθψλ θαη ηηο πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή εληαίαο ειεγθηηθήο πξνζέγγηζεο ή εζληθψλ δειψζεσλ, πνπ αθφκα ζπλερίδνληαη, είλαη 

πξνθαλέο φηη ζα είλαη αλαγθαία θάπνηαο κνξθήο αλαβαζκηζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ησλ 

ΑΟΔ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ΔΔ λα δηεμάγεη ειέγρνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα ππνβάιιεη 

παξάιιειεο εθζέζεηο κε ηα εζληθά ΑΟΔ δελ ζπληζηά ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπλεπψο, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ είλαη ε νξζή ιχζε. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, θαη κε δεδνκέλν φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (θαη φρη ην ΔΔ) έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη αθξηβή ζηνηρεία απφ ηα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή είλαη ζε ζέζε 

λα πξνηείλεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα δερζεί κηα ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα θξάηε 

κέιε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ εηήζηεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή απφ ηα εζληθά ΑΟΔ ηνπο. Ίζσο δελ είλαη αλαγθαίν λα δηαβηβάδεηαη κηα 

ηέηνηα έθζεζε γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή θάζε ρξφλν (δηφηη νη ηθαλφηεηεο 

ησλ εζληθψλ ΑΟΔ δελ είλαη ηφζν κεγάιεο γηα λα ην θαηαθέξνπλ), αιιά κφλν νη εθζέζεηο εθείλεο πνπ 

ζα επηιέγνληαη θάζε ρξφλν θαη ζα δεηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα 

εληνπίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ΔΔ θαη πξνηάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

Ο ξφινο ηνπ ΔΔ πξέπεη λα είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ΑΟΔ γηα ηε 

ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ πνπ ζα δεηνχληαη, πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαθψλ. Καηαξρήλ φκσο, ν ξφινο ηνπ ΔΔ είλαη λα ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα δέρεηαη 

αθξηβή ζηνηρεία απφ ηα θξάηε κέιε θαη λα δηεμάγεη εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν ΔΔ 

επηιέγεη δείγκαηα απφ ηα θξάηε κέιε θαη πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ, κε ηνλ ηξφπν απηφλ φκσο ην ΔΔ απιψο επηβεβαηψλεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ειέγρσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη δελ έρεη σο ζθνπφ λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Δπηηξνπή ζην έξγν 

ηεο. 

Άιιεο εξσηήζεηο 

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

δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ είλαη αξλεηηθή; 

Ναη, ζα απέζπξα ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ. Πηζηεχσ φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ν ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ ΔΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (ηδίσο ηεο CONT) απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλψλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Χζηφζν, πηζηεχσ φηη, ζηε βάζε ηεο κέρξη ηψξα ζηαδηνδξνκίαο κνπ (πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζήισζή κνπ ζηνλ αλεμάξηεην θαη επαγγεικαηηθφ δεκφζην ινγηζηηθφ έιεγρν), ηεο 

νκφθσλεο ππνζηήξημεο απφ ηε ζινβεληθή θπβέξλεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Τπνζέζεσλ ΔΔ ηνπ 

ινβεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηηο παξνχζεο γξαπηέο απαληήζεηο κνπ θαη ηελ αθξφαζή κνπ απφ 

ηελ επηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πεηζηεί λα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά γηα ηελ 

ππνςεθηφηεηά κνπ θαη ζα ζηεξίμεη ηνλ δηνξηζκφ κνπ σο Μέινπο ηνπ ΔΔ. 



 

PE577.028v02-00 28/28 RR\1089906EL.doc 

EL 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο 15.3.2016    

Απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο ςεθνθνξίαο +: 

–: 

0: 

17 

3 

6 

Βνπιεπηέο παξφληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard 

Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg 

Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, 

Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, 

Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Георги 

Пирински 

Αλαπιεξσηέο παξφληεο θαηά ηελ ηειηθή 

ςεθνθνξία 

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, 

Андрей Новаков 

Αλαπιεξσηέο (άξζξν 200, παξ. 2) 

παξφληεο θαηά ηελ ηειηθή ςεθνθνξία 

Xabier Benito Ziluaga 

 
 


