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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο 

να γνωμοδοτήσει (C8-0333/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0343/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την 

άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο 

υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

1. εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο João 

Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, 

προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΙΡΑ 

 

10/2016 – σήμερα Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Μέλος του ΕΕΣ, Τμήμα I – Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

Υπεύθυνος για τους ελέγχους στον τομέα της κοινής γεωργικής 

πολιτικής. 

Συμμετέχει στη χάραξη στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και στην 

εκπόνηση εγγράφων σχεδιασμού και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων 

του ΕΕΣ. 

Μέλος της επιτροπής δεοντολογίας του ΕΕΣ. 

 

06/2008 – 09/2016 Σύμβουλος στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πορτογαλίας 

Συμμετείχε στη διαδικασία έγκρισης της γνωμοδότησης επί των γενικών 

λογαριασμών του πορτογαλικού κράτους. 

Έλεγχε τη νομιμότητα των συμβάσεων που συνάπτονταν από τις 

διοικητικές ή εταιρικές οντότητες της κεντρικής διοίκησης του κράτους, 

τις αυτόνομες περιφέρειες και τις τοπικές αρχές: δάνεια και μισθώσεις, 

παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, προμήθεια αγαθών, αγορές ακίνητης 

περιουσίας, συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης, συμβάσεις παραχώρησης 

υπηρεσιών και έργων, συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, συγχωνεύσεις τοπικών επιχειρήσεων. 

Διενεργούσε ελέγχους για την εκτέλεση των συμβάσεων και τον 

καθορισμό χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Εφάρμοζε τη νομοθεσία για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 

στον δημόσιο και τον επιχειρηματικό τομέα, την εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, και τη βασική διοικητική 

νομοθεσία. 

Συνέβαλλε στην κατάρτιση σχεδίων και εκθέσεων δραστηριοτήτων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΠ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Μέλος της συντακτικής ομάδας του δελτίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

03/2005 – 06/2008 Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείο Οικονομικών, 

Κυβέρνηση της Πορτογαλίας 

Συμμετείχε σε υπουργικά συμβούλια και σε συνεδριάσεις υφυπουργών. 

Συνέβαλε σε συνόδους ολομέλειας της Συνέλευσης της Δημοκρατίας και 

σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

Συμμετείχε σε Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ. 

Την εν λόγω περίοδο συμμετείχε στην κατάρτιση των γενικών 

λογαριασμών και των προϋπολογισμών του κράτους, των 

προγραμμάτων ανάπτυξης και σταθερότητας, και της βασικής 

πορτογαλικής νομοθεσίας για τα δημόσια οικονομικά. 

Προέβη σε αναθεώρηση των σημαντικότερων νομοθετικών πράξεων της 

δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, και 

ειδικότερα στους τομείς των συμβατικών σχέσεων, των σταδιοδρομιών 

και των αποδοχών, της αξιολόγησης των επιδόσεων, της κοινωνικής 
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προστασίας και των συντάξεων. Δημιούργησε την κεντρική βάση 

δεδομένων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης. Υπεύθυνος για 

το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της κεντρικής διοίκησης του κράτους 

(PRACE), που είχε αντίκτυπο σε όλα τα υπουργεία, σε κεντρικό και 

αποκεντρωμένο επίπεδο, και αποσκοπούσε στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισης, 

μειώνοντας κατά 26% τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις και δομές.  

Δημιούργησε τις επιμερισμένες υπηρεσίες του κράτους. 

 

09/2003 – 03/2005 Επικεφαλής ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πορτογαλίας 

Εξέδωσε νομικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με: 

τροποποιήσεις στον νόμο για το δημοσιονομικό πλαίσιο (LEO)· την 

εφαρμοσιμότητα των δημοσιονομικών κανόνων και αρχών του LEO στις 

τοπικές αρχές· την ανάθεση κρατικών πιστώσεων και πιστώσεων 

κοινωνικής ασφάλισης για τιτλοποίηση· την ανεξαρτησία των 

ελεγκτικών συνεδρίων· τη σχέση των ελεγκτικών συνεδρίων με τον 

εσωτερικό έλεγχο· τον νόμο για την οργάνωση και τον εσωτερικό 

κανονισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου· το νομικό καθεστώς της 

εξωσυμβατικής αστικής ευθύνης του κράτους· τις αρχές και τα πρότυπα 

που πρέπει να τηρεί η άμεση και έμμεση κρατική διοίκηση. 

Τεχνική και νομική στήριξη ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας των 

δημόσιων συμβάσεων και ως προς τους οικονομικούς ελέγχους, τους 

ελέγχους συμμόρφωσης και τους ελέγχους επιδόσεων. 

Έλαβε μέρος σε διεθνείς συνεδριάσεις με τα ανώτατα όργανα ελέγχου 

του εξωτερικού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, INTOSAI και 

EUROSAI. 

 

11/2002 – 09/2003 Επικεφαλής του Τμήματος Κατάρτισης 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων – Υπουργείο Οικονομικών – 

Πορτογαλία 

Κατάρτισε και παρακολουθούσε πολιτικές, σχέδια και εκθέσεις 

αξιολόγησης σχετικά με την κατάρτιση των πορτογάλων τελωνειακών 

υπαλλήλων όσον αφορά την εφαρμογή των πορτογαλικών και 

ενωσιακών συνοριακών τελωνειακών καθεστώτων. Εφάρμοσε 

πρωτοβουλίες κατάρτισης για τους τελωνειακούς υπαλλήλους της 

Πορτογαλίας. 
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04/2001 – 11/2002 Διευθύνων Σύμβουλος 

Γενικός Διευθυντής της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Είχε την τελική ευθύνη για την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

κεντρικών υπηρεσιών και 54 φυλακών, 6.300 υπαλλήλων, 

προϋπολογισμού λειτουργίας ύψους 188.000.000 ευρώ και 

προϋπολογισμού επενδύσεων ύψους 55.400.000 ευρώ (στοιχεία του 

2002). 

Είχε την τελική ευθύνη για την επιβολή των στερητικών της ελευθερίας 

ποινών των δικαστηρίων για 13.500 φυλακισμένους (στοιχεία του 2002). 

Καθόρισε τις επιλογές στρατηγικής ανάπτυξης για το σωφρονιστικό 

σύστημα της Πορτογαλίας και για τις εκθέσεις και τα σχέδια 

δραστηριοτήτων. 

Συνέταξε νέο νομοσχέδιο για τις στερητικές της ελευθερίας ποινές και 

σχέδιο νομοθετικής διάταξης για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Ελέγχου 

και Επιθεώρησης της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας, με στόχο τη 

διασφάλιση της εποπτείας και της νομικής συμμόρφωσης των 

σωφρονιστικών και διοικητικών πρακτικών της. 

Εκπόνησε την πρώτη μελέτη στην Πορτογαλία για τις τάσεις και την 

κατανάλωση ναρκωτικών στις φυλακές για λογαριασμό του Κέντρου 

Έρευνας και Κοινωνιολογικών Μελετών του Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου της Λισαβόνας (ISCTE). 

Ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της ασφάλειας 

στις φυλακές, καθώς και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη των 

αυτοκτονιών. 

Υλοποίησε πρόγραμμα κατασκευής και ανακαίνισης φυλακών 

(Carregueira, Paços de Ferreira, Δικαστική Αστυνομία του Porto, Tires, 

Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra και Πόρτο). 

Εκδότης του περιοδικού «Temas Penitenciários». 

 

02/1999 – 04/2001 Πρόεδρος 

Εθνική Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Είχε την τελική ευθύνη για την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων 115 

διοικητικών μονάδων σε 104 δήμους, των 1.700 υπαλλήλων, και 

προϋπολογισμού ύψους 37.500.000 ευρώ (στοιχεία του 1999). 

Είχε την τελική ευθύνη για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα 

ποινικά δικαστήρια και για τις μη στερητικές της ελευθερίας ποινές 

(16.000 αιτήματα ετησίως). 

Είχε την τελική ευθύνη αφενός για τη στήριξη των δικαστηρίων κατά 

την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων, με βάση το δίκαιο ανηλίκων και 

το οικογενειακό δίκαιο, στα 14 κέντρα κράτησης ανηλίκων της 

υπηρεσίας (26.000 αιτήματα ετησίως), και αφετέρου για τη θέσπιση 

διαδικασιών δυνάμει διεθνών συμβάσεων σχετικά με τους ανηλίκους, 

για τις οποίες η υπηρεσία αποτελούσε την κεντρική αρχή. 

 



 

RR\1138316EL.docx 7/17 PE610.920v02-00 

 EL 

 Εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2000-2003 και 

σχεδίασε και ανέπτυξε ένα σύστημα προγραμματισμού. 

Συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του νόμου περί ανηλίκων (νόμος αριθ. 

147/99 της 1ης Σεπτεμβρίου 1999 και αριθ. 166/99 της 14ης 

Σεπτεμβρίου 1999). 

Δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα δικαστήρια να μπορούν 

να επιβάλλουν ποινή κοινωφελούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

σύναψης συμφωνιών με 440 δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πρόθυμα να 

προσλάβουν άτομα που έκτιαν τέτοιου είδους ποινές. 

Ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

στην Πορτογαλία για την εποπτεία των ανήλικων παραβατών στο σπίτι 

(νόμος αριθ. 122/99 και υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 

26/2001). 

 

11/1995 – 02/1999 Προϊστάμενος του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Προετοίμαζε τις αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με: 

τη δικαστική αστυνομία, τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικών 

Υπηρεσιών, τη Γενική Διεύθυνση Μητρώου και Συμβολαιογραφικών 

Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τη Γενική 

Γραμματεία, την Υπηρεσία Έρευνας και Σχεδιασμού, την Υπηρεσία 

Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, τις κοινωνικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Ευρωπαϊκή Νομική Υπηρεσία, και τη 

διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ως σύνδεσμος με τη 

Γενική Εισαγγελία· 

Μεριμνούσε για την επαφή μεταξύ του Γραφείου του Υπουργείου και 

των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και με το Ανώτατο Δικαστήριο και το 

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το 

Ανώτατο Συμβούλιο των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων, 

τη Γενική Εισαγγελία και τον Δικηγορικό Σύλλογο. 

Συνέβαλε στην προετοιμασία νομοθετικών διατάξεων σε βασικούς 

τομείς πολιτικών δικαίου, όπως: ο νόμος για τη θρησκευτική ελευθερία, 

ο νόμος για τη διακίνηση και κατανάλωση ναρκωτικών, ο νόμος για την 

εφαρμογή ποινών κοινωφελούς εργασίας, ο νόμος για την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των παραβατών στο σπίτι, η μεταρρύθμιση του νόμου 

περί ανηλίκων, ο νόμος για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του 

συμβολαιογράφου, νομοθετικά διατάγματα για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, αγαθών και υπηρεσιών και για την πρόσληψη προσωπικού στις 

σωφρονιστικές υπηρεσίες, η ίδρυση φυλακών, και η οργάνωση και 

λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας. 

Συνέβαλε στην κατάρτιση προϋπολογισμών και σχεδίων για το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Ασχολήθηκε με διεθνή θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και 

συγκεκριμένα με τις προετοιμασίες για τη συμμετοχή του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΥ της ΕΕ 

και σε άλλες διεθνείς συνεδριάσεις, ιδίως στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων 

Χωρών (CPLP) και της Διάσκεψης των Υπουργών Δικαιοσύνης των 

Ιβηροαμερικανικών Χωρών, καθώς και με τις προετοιμασίες για τα 
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ταξίδια στελεχών του Υπουργείου στο εξωτερικό. 

Επόπτευε τις σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου. 

 

11/1991 – 11/1995 Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Προετοίμαζε τις αποφάσεις του Υφυπουργού στους εξής τομείς: 

υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων, εθνική Υπηρεσία Επιμελητών 

Κοινωνικής Αρωγής, Κέντρο Δικαστικών Μελετών, Υπηρεσία 

Σχεδιασμού και Συντονισμού της Καταπολέμησης των Ναρκωτικών, 

υπηρεσίες ιατροδικαστικής, Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της 

Δικαιοσύνης, γενικός συντονισμός της συνεργασίας με τις 

πορτογαλόφωνες χώρες της Αφρικής στα πεδία της ιθαγένειας, της 

εκούσιας θεσμικής διαιτησίας, της προστασίας των καταναλωτών, της 

περιβαλλοντικής προστασίας, και των συμβουλίων προστασίας του 

παιδιού. 

Συνέβαλε στην προετοιμασία νομοθετικών διατάξεων, όπως είναι, 

ειδικότερα, ο κώδικας για τις ειδικές διαδικασίες επιχειρηματικής 

ανάκαμψης και πτώχευσης, το νομικό πλαίσιο για την κατανάλωση και 

τη διακίνηση ναρκωτικών, το νομικό πλαίσιο για την υιοθεσία, οι 

διεθνείς νομικές πράξεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές και αστικές υποθέσεις, και η συνεργασία με τις αφρικανικές 

χώρες που έχουν επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά (PALOP) και με τα 

συμβούλια προστασίας του παιδιού από το 1992 έως το 1995. 

Προετοίμαζε τις δημόσιες παρουσιάσεις και τα ταξίδια του υφυπουργού 

στο εξωτερικό, ιδίως για τους σκοπούς της συμμετοχής του σε 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΥ της ΕΕ, του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, του ΟΗΕ, της CPLP και της Διάσκεψης των Υπουργών 

Δικαιοσύνης των Ιβηροαμερικάνικων Χωρών. 

Εκπόνησε τη μελέτη «Contributos para uma reforma orgânica do 

Ministério da Justiça». 

 

11/1987 – 11/1991 Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

Εθνική Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Ανώτερο στέλεχος του επιχειρησιακού σκέλους της υπηρεσίας, στο 

οποίο δραστηριοποιούνταν 300 υπάλληλοι στις δικαστικές περιφέρειες 

της Λισαβόνας και στο νότιο τμήμα της χώρας, τις Αζόρες και τη 

Μαδέρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά: την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στα δικαστήρια σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, 

σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων, σχετικά με τους ανηλίκους και τις 

οικογένειες· την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη διοίκηση των 

φυλακών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τους φυλακισμένους 

(συγκεκριμένα, εγκρίσεις για απελευθέρωση και καθεστώτα ανοιχτών 

φυλακών)· την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε 

ανηλίκους, νέους και ενηλίκους που υπόκειντο σε νομικές διαδικασίες, 

και στις οικογένειές τους· την ανάπτυξη δεσμών με άλλους δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνταν με την πρόληψη του εγκλήματος 
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και την κοινωνική επανένταξη. 

02/1987 – 11/1987 Επικεφαλής Τμήματος Έρευνας και Προγραμματισμού, Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Δράσης, Διοικητική Περιοχή Μακάο 

Υπηρεσίες νομικού συμβούλου για την κοινωνική δράση του Ιδρύματος. 

Κατάρτισε διαδικασίες για τη σύνταξη και τη σύναψη συμβάσεων έργων 

για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (οικισμός κοινωνικής 

στέγασης Mong-Há, με 650 κατοικίες, αξίας 48 εκατομμυρίων MOP, και 

οικισμός Fai Chi Kei, με 1.100 κατοικίες). 

Μελέτες για τη σχεδίαση συστήματος χρηματοδοτικής υποστήριξης και 

εγκαταστάσεων κοινωνικής πρόνοιας που τελούσαν υπό τη διαχείριση 

ιδιωτικών ιδρυμάτων. 

Μελέτες για τη σχεδίαση του συστήματος σχεδιασμού του Ιδρύματος. 

 

02/1985 – 02/1987 Επικεφαλής Τμήματος Οργάνωσης και Τεχνολογίας Πληροφοριών, 

Διοικητική Περιοχή Μακάο 

Κεντρικό Γραφείο Δημόσιων Υπηρεσιών 

Εξέδιδε γνωμοδοτήσεις σχετικά με βασικούς κανόνες δημόσιων 

υπηρεσιών, διαδικασίες δημόσιων προμηθειών ΤΠ, και για τον 

εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. 

Ανέλαβε την τυποποίηση εντύπων στην Διοικητική Περιοχή του Μακάο. 

Σχεδίασε και ανέπτυξε ένα σύστημα για τις αγορές εξοπλισμού ΤΠ και 

μικροφίλμ από τις δημόσιες υπηρεσίες του Μακάο. 

Εκπόνησε σχέδιο για τη μηχανογράφηση των κοινών πεδίων διοίκησης 

και διαχείρισης των δημόσιων υπηρεσιών του Μακάο. 

Πρώτη καταγραφή των ανθρώπινων πόρων της Διοικητικής Περιοχής 

του Μακάο (συνολικό εργατικό δυναμικό: 8 500 άτομα). 

Μηχανοργάνωση του Τμήματος Διοίκησης και Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων σχέσεων στη 

Διοικητική Περιοχή του Μακάο. 

Σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για το Τμήμα 

Διοίκησης και Δημόσιων Υπηρεσιών. 

 

06/1983 – 02/1985 Διευθυντής Υπηρεσιών Τεχνικού Συντονισμού, Έρευνας και 

Προγραμματισμού 

Εθνική Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Συντόνιζε τις δραστηριότητες δημοσίευσης μελετών σχετικά την 

κοινωνική επανένταξη των παραβατών. 

Καθόρισε τον μορφότυπο των εκθέσεων καλής μεταχείρισης σε σχέση 
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με την επιβολή ποινών και τα ατομικά σχέδια κοινωνικής επανένταξης, 

στο πλαίσιο του συστήματος δικαστικής επιτήρησης. 

Σχεδίασε το σύστημα στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες της 

υπηρεσίας. 

Επεξεργάστηκε το πρωτόκολλο που συμφωνήθηκε με τις σωφρονιστικές 

υπηρεσίες δια του οποίου ρυθμιζόταν η λειτουργία της Υπηρεσίας στις 

φυλακές. 

Κατάρτισε το σχέδιο δραστηριότητας της υπηρεσίας το 1984. 

04/1979 – 06/1983 Εξειδικευμένος Τεχνικός Υπάλληλος Δημόσιας Διοίκησης 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, Πορτογαλία 

Συνέταξε γνωμοδοτήσεις για βασικούς κανόνες στον τομέα των 

δημόσιων υπηρεσιών. 

Παρείχε τεχνικές συμβουλές σχετικά με τα δημοτικά συμβούλια και την 

αναδιοργάνωσή τους. 

Τεχνικές συμβουλές για την αναδιάρθρωση του Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εξαγωγών. 

Τεχνικές συμβουλές προς τη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου. 

Μελέτες για δημοτικές δομές και τη διαχείρισή τους. 

Συγκριτική μελέτη των μακροδομών των διοικήσεων στα κράτη μέλη 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

1999 – 2004 Πρόεδρος (2001-2004) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1999-

2001) της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Επιμελητών Κοινωνικής 

Αρωγής (CEP) 

Άσκηση της προεδρίας σε Γενικές Συνελεύσεις και σε συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της CEP (οργάνωση που συγκεντρώνει φορείς 

των Υπουργείων Δικαιοσύνης 36 ευρωπαϊκών χωρών, επιφορτισμένους 

με την επιβολή ποινικών κυρώσεων μη στερητικών της ελευθερίας, η 

οποία εδρεύει στις Κάτω Χώρες). 

Άσκηση της προεδρίας σε άλλες συνεδριάσεις με τους Αντιπροέδρους, 

τον Γενικό Γραμματέα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στη γραμματεία 

στις Κάτω Χώρες, και σε εκδηλώσεις και εργαστήρια που διοργάνωνε η 

CEP. Αρμόδιος για την αναπτυξιακή στρατηγική, τον προγραμματισμό, 

την κατάρτιση προϋπολογισμού και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

της CEP. 

Συναντήσεις με εκπροσώπους των σωφρονιστικών συμβουλίων των 

κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

Επόπτευε τη διαχείριση του προϋπολογισμού και το ενημερωτικό δελτίο 

της CEP. 

 

1994 – 2003 Μέλος της Επιτροπής Πρόσβασης στα Διοικητικά Έγγραφα – 

Συνέλευση της Δημοκρατίας, Πορτογαλία 

Προωθούσε την αρχή της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και την 

ελεύθερη πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα. 

Παρακολουθούσε την εφαρμογή του νόμου περί πρόσβασης στα 

διοικητικά έγγραφα, υπέβαλλε και αξιολογούσε τροπολογίες. 

Αξιολογούσε τις καταγγελίες πολιτών σχετικά με την άρνηση 
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πρόσβασης στα έγγραφα εκ μέρους υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας 

διοίκησης. 

Οργάνωνε δραστηριότητες δημοσιότητας και κατάρτισης για τη 

διαφάνεια των δημόσιων υπηρεσιών και την πρόσβαση στα διοικητικά 

έγγραφα. 

Ενέκρινε σχέδια και εκθέσεις δραστηριότητας της επιτροπής. 

 

1992 – 1993 Μέλος της Επιτροπής για την Ποιότητα και τον Εξορθολογισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης, Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, 

Πορτογαλία 

Συμμετείχε στο έργο της επιτροπής, η οποία δημιουργήθηκε από τον 

Πρωθυπουργό και είχε ως αποτέλεσμα την εκπόνηση έκθεσης με μέτρα 

για την απεμπλοκή του κράτους, τις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και 

πολιτών, την παροχή διαρθρωτικών λύσεων και την εξασφάλιση 

ευελιξίας στη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. 

 

1985 – 1986 Μέλος της Επιτροπής για την Καθιέρωση της Κινέζικης Γλώσσας – 

Διοικητική Περιοχή Μακάο 

Συμμετείχε στο έργο της επιτροπής, που συστάθηκε από τον Κυβερνήτη 

του Μακάο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση έκθεσης με μέτρα 

για την προοδευτική χρήση της κινεζικής γλώσσας ως επίσημης 

γλώσσας της διοίκησης της επικράτειας σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τον διορισμό τοπικών υπαλλήλων και ηγετών, την 

ανάπτυξη του νομικού συστήματος, τη χρήση της γλώσσας από τους 

κυβερνητικούς φορείς και τα δικαστήρια, και τα μεταφραστικά 

συστήματα κινέζικων-πορτογαλικών. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

09/1973 – 07/1978 Πτυχίο Νομικής 

Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, Πορτογαλία 

Συμμετείχε ως λέκτορας ή ως εκπαιδευτής, καθώς και ως 

εκπαιδευόμενος, σε πολλές εθνικές και διεθνείς διασκέψεις, συνέδρια, 

σεμινάρια και εργαστήρια για πληθώρα θεμάτων, ιδίως για τη 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη δημόσια διαχείριση, τα 

δημόσια οικονομικά, το διοικητικό δίκαιο, τον εξωτερικό και 

ανεξάρτητο δημοσιονομικό έλεγχο, τα ελεγκτικά συνέδρια, την ποινική 

δικαιοσύνη, τη δικαστική επιτήρηση και την επανένταξη στην κοινωνία, 

τη δικαιοσύνη για ανηλίκους, την πρόληψη και την εξάλειψη της 

διακίνησης και κατανάλωσης ναρκωτικών, και την εγκληματικότητα των 

νέων (βλέπε συνημμένο). 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Μητρική γλώσσα Πορτογαλική 

Άλλες γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ 
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Προφορικού 

λόγου 

Γραπτού 

λόγου 

Προφορικ

ή 

επικοινων

ία 

Προφορι

κή 

έκφραση 

 

Γαλλικά C1 C2 C1 C2 B2 

Αγγλικά B2 B2 B2 B2 B2 

Ισπανικά C1 C1 A2 A2 A1 

  

Επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

Καλή ικανότητα επικοινωνίας, η οποία αναπτύχθηκε με την πάροδο του 

χρόνου σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις μέσα σε καίριες δημόσιες 

υπηρεσίες και μέσω της πολιτικής δράσης του ως Υφυπουργού, που 

συνεπαγόταν πληθώρα δημόσιων δηλώσεων, συμμετοχή σε 

κοινοβουλευτικές συζητήσεις, εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε 

ραδιοφωνικά προγράμματα και επαφή με άλλα μέσα, καθώς και 

συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια, εργαστήρια, κ. ά. και την ανάληψη 

ηγετικού και συντονιστικού ρόλου στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών 

συνεδριάσεων. 

 

Οργανωτικές 

δεξιότητες 

Καλές συντονιστικές, οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες, που 

αναπτύχθηκαν μέσω της καθοδήγησης και της αναδιοργάνωσης 

δημόσιων υπηρεσιών και της ανάληψης πολιτικού ρόλου, στενά 

συνδεδεμένου με μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης. 

Ψηφιακές δεξιότητες ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επεξεργασία 

πληροφοριών 
Επικοινωνίες 

Δημιουργία 

περιεχομένου 
Ασφάλεια 

Επίλυση 

προβλημάτων 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτη 

τος 

χρήστης 

Ανεξάρτητο

ς χρήστης 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΙΡΑ Μέλος του ΕΕΣ από τον Οκτώβριο του 2016. 

Εκτός από την άσκηση της προεδρίας και τη συμμετοχή του στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Συνομοσπονδίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (CEP), που 

αναφέρεται ανωτέρω, της οποίας είναι σήμερα επίτιμο μέλος, έχει λάβει 

μέρος σε πολυάριθμες συνεδριάσεις φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινότητας 

Πορτογαλόφωνων Χωρών, σε διασκέψεις των Υπουργών Δικαιοσύνης 

και των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης των Ιβηροαμερικάνικων 

Χωρών, του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου 

(INTOSAI) και της ευρωπαϊκής περιφερειακής ομάδας του (EUROSAI), 

της Επιτροπής Επαφών των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της ΕΕ και 

των αξιωματικών συνδέσμων της, και του Λατινοαμερικάνικου Κέντρου 

για την Ανάπτυξη της Διοίκησης (CLAD). 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ “Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários», Secretariado da 

Modernização Administrativa, Νοέμβριος 1988· 

 

«A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices», δημοσίευση στο Revista do Tribunal de 

Contas, αριθ. 43, Ιανουάριος-Ιούνιος 2005, Λισαβόνα, σ. 41-71· 

 

“Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para 

dirigentes públicos: a proposta de Portugal», με τον Valadares Tavares, 

Luis, δημοσίευση στο «Revista do Serviço Público», τόμος 57, αριθ. 1, 

Ιανουάριος/Μάρτιος 2006, Escola Nacional de Administração Pública, 

Μπραζίλια Βραζιλίας· 

 

«Eficiência e Legalidade na Administração Pública», δημοσίευση στο 

«Revista do Tribunal de Contas», αριθ. 51, Ιανουάριος/Ιούνιος 2009, 

δημοσιεύθηκε αρχικά από τον ΟΟΣΑ με τίτλο «Efficiency and Legality 

in the Performance of the Public Administration», Διάσκεψη για τη 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

Budva, Μαυροβούνιο, 26-27 Μαρτίου 2009· 

 

«Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas», δημοσίευση στο «Revista do Tribunal de Contas», 

αριθ. 51, Ιανουάριος/Ιούνιος 2009· 

 

“Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos 

desafios», δημοσίευση στο «Colóquio Internacional – A moderna gestão 

financeira pública: uma resposta à crise económica?», που δημοσιεύθηκε 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Πορτογαλίας με την ευκαιρία της 160ής 

επετείου του, Λισαβόνα, 2009· 

 

«As reformas na Administração Pública», πρόλογος στο Regime Geral 

da Função Pública. Coletânea de Legislação, που διοργανώθηκε από τη 

Maria Laura Veríssimo Dias και τον Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, 

Ιούλιος 2009· 

 

“As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos 

fundamentais», δημοσίευση στο «Revista do Tribunal de Contas», αριθ. 

52, Ιούλιος/Δεκέμβριος 2009. 

 

«As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 

2009», πρόλογος στο «A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções 

Públicas», της Isabel Viseu και του Vasco Hilário, Coimbra Editora, 

Ιούλιος 2011. 

 

«Conflito de interesses e ética do serviço público», από κοινού 

συντάκτης με τον Augusto Santos Silva, επιστημονικό άρθρο για 

δημοσίευση στο Εγχειρίδιο περί Απάτης στην Πορτογαλία, που 

πρόκειται να δημοσιευθεί το 2016 από τη Σχολή Οικονομικών του 
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Πανεπιστημίου του Πόρτο. 

 

«SIDA, Direito e Ética», δημοσίευση στο «Criminalidade e Cultura – 

Cadernos do Centro de Estudos Judiciários», αριθ. 2/90, σ. 225-240· 

 

«Antecedentes Legislativos da Reinserção Social», δημοσίευση στο 

«Cidadão Delinquente: Reinserção Social», Υπουργείο Δικαιοσύνης της 

Πορτογαλίας, 1983, σ. 17-47· 

 

«A Justiça de Menores na Europa», δημοσίευση στο Infância e 

Juventude, αριθ. 01-1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2001, σ. 9-20· 

 

«Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil», δημοσίευση στο 

Infância e Juventude αριθ. 01-2, Απρίλιος-Ιούνιος 2001, σ. 19-24· 

 

« Execução de Medidas Tutelares Educativas», δημοσίευση στο «Direito 

Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança», Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Coimbra και Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, 

Coimbra Editora 2002, σ. 195-210. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JOÃO ALEXANDRE 
TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΘΗΤΕΙΑ 

1. Για τη θητεία μου που άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2016, τοποθετήθηκα στο τμήμα Ι 

του ΕΕΣ (Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων). Στο τμήμα αυτό, μου ανατέθηκε η 

εκπόνηση των ακόλουθων εκθέσεων:  

 

α) «Ο νέος ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ: 

θετικό βήμα προς ένα πρότυπο ενιαίου ελέγχου, αλλά σημαντικές οι αδυναμίες 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν» (έκθεση αριθ. 07/2017). Η έκθεση αυτή, μετά 

την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της 

CONT στις 22 Ιουνίου 2017· 

β) «Το βασικό καθεστώς ενισχύσεων για τους γεωργούς» (CH 178/1/16). Η έκθεση 

ελέγχου βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένεται να εγκριθεί 

έως το τέλος του 2017· 

γ) «Οι απλουστευμένες δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αγροτικής 

ανάπτυξης» (Task 17CH1003). Το επιτόπου έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει 

αρχίσει η εκπόνηση της έκθεσης που θα παρουσιαστεί στην CONT το 2018, μετά 

τη διαδικασία αντιπαράθεσης. 

 

2. Διορίστηκα μέλος της επιτροπής δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από μέλη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους, καθώς και για κάθε θέμα επαγγελματικής δεοντολογίας που τίθεται από 

τον Πρόεδρο του ΕΕΣ ή από τα λοιπά μέλη. 

 

3. Συμμετείχα στη λήψη αποφάσεων που έλαβε το Σώμα των Μελών του ΕΕΣ, και 

συγκεκριμένα : στην έγκριση της δήλωσης αξιοπιστίας και της ετήσιας έκθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2016, στην έγκριση του στρατηγικού 

σχεδίου του ΕΕΣ για το 2018/2020, για την «Ενίσχυση της εμπιστοσύνης (των 

πολιτών στην ΕΕ) μέσω του ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου», και στην έγκριση των 

γνωμοδοτήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση 

του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, την αναθεώρηση του δημοσιονομικού 

κανονισμού της ΕΕ, την παράταση της διάρκειας ισχύος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων και την αύξηση της δημοσιονομικής εγγύησης της ΕΕ στην 

ΕΤΕπ, και τις σχέσεις μεταξύ του ΕΕΣ και της OLAF. 

 

4. Όσον αφορά τις προοπτικές για μια ενδεχόμενη μελλοντική εντολή, πέρα από τη 

διαθεσιμότητά μου να αναλάβω άλλα καθήκοντα που θα μου ανατίθεντο, οφείλω να 

δηλώσω επίσης τη σαφή πρόθεσή μου: 

 

α) να συμμετάσχω στην προετοιμασία και έγκριση των δηλώσεων αξιοπιστίας και 

των ετήσιων εκθέσεων, βελτιώνοντας την προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με τις 

δημοσιονομικές αρχές, σύμφωνα με την πάγια στρατηγική επιλογή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

β) να διασφαλίσω, ως εισηγητικό μέλος, μια παρέμβαση με γνώμονα τις αρχές της 

ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας και της αποδοτικότητας, 
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μέσω των εκθέσεων σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ και των οικονομικών 

ελέγχων, στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης και της απόδοσης στους τομείς των 

γεωργικών δαπανών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής 

αλλαγής, της ενέργειας και της προστασίας των καταναλωτών, κατά τη θητεία 

μου ως μέλους στο τμήμα Ι, καθώς και σε άλλους τομείς που μπορεί να 

αποφασίσει το Δικαστήριο· 

γ) να δώσω επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα του ΕΕΣ που συνδέονται με το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, με το νέο ΠΔΠ, και με τα νέα χρηματοδοτικά 

καθεστώτα και τους προϋπολογισμούς, με κύρια έμφαση στην επίτευξη 

αποτελεσμάτων, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και την έγκρισή τους· 

δ) να συμμετέχω ενεργά στις διαδικασίες στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω της αυξημένης κατανόησης της 

συνολικής δράσης της ΕΕ, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα θέματα που 

απασχολούν τους κύριους συμφεροντούχους του ΕΕΣ, με την αξιολόγηση της 

προστιθέμενης αξίας της δράσης της ΕΕ και την καλύτερη προβολή των 

ελεγκτικών εργασιών στις διάφορες ομάδες κοινού· 

ε) να παρίσταμαι στις συνεδριάσεις της CONT για να παρουσιάζω τις εκθέσεις του 

ΕΕΣ ή σε άλλες περιπτώσεις, όταν μου ζητείται. 

 

5. Επίσης, θα συνεχίσω να αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στο έργο μου στην επιτροπή 

δεοντολογίας του ΕΕΣ, μεριμνώντας ώστε το θεσμικό αυτό όργανο να εξακολουθήσει 

να τηρεί υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας.  
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