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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Νικόλαου Μηλιώνη ως μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C9-0121/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0027/2019),

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 12 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο 
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1. εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο 
Νικόλαος Μηλιώνης 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 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ

• Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρόεδρος A΄ Τμήματος)

• Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Γυμνάσιο και Λύκειο Άρτας

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Νομικής)

• Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης)

• Κάτοχος διδακτορικού τίτλου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Κάτοχος D.E.A. Δημοσίου Δικαίου (Paris I)

• Κάτοχος D.E.A. Δημόσιου Λογιστικού Δικαίου (Paris VIII)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:
• Πρόεδρος Α΄ Τμήματος (Αγροτική ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική αλλαγή, Αλιεία) 

(από τον Ιούνιο του 2018)

• Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ήμουν υπεύθυνος για το κεφάλαιο της 

Ετήσιας Έκθεσης «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» (έτος 2015) και είμαι υπεύθυνος για το 

κεφάλαιο «Φυσικοί πόροι» (για τα έτη από το 2016 έως σήμερα). Υπήρξα, επίσης, 

εισηγητής για τις Ειδικές Εκθέσεις σχετικές με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το 

Περιβάλλον: No 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 (Πολλαπλή Συμμόρφωση), 25/2016 

(Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων), 25/2015 (Στήριξη αγροτικών υποδομών από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση).

• Μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου (3.2014 - 5.2018)

• Μέλος της Επιτροπής Έκδοσης του μηνιαίου περιοδικού του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου

Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο:
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• Εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1996-2004)

Σύμβουλος (2004-2014)

Αντιπρόεδρος (από το 2014)

• Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος (Μισθοδικείο) και 

του άρθρου 99 του Συντάγματος (Αγωγών Κακοδικίας) κατά το δικαστικό έτος 2008-2009

• Πρόεδρος Ζ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (προσυμβατικός έλεγχος δημόσιων 

υπηρεσιών) (2011-2013)

• Πρόεδρος I Τμήματος (2012), καθώς και του VI Τμήματος (2013) του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου

• Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2009-2011)

• Μέλος Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων 

βουλευτών, άρθρο 21 Ν. 3023/2002 (2012-2013)

• Προεδρεύων της Επιτροπής για την εισαγωγή νέων ελεγκτικών μεθόδων στο Ελληνικό 

Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της Task Force (2012-2013)

Γενικά Ελεγκτικά καθήκοντα:
• Πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (1997-

2006)

ΓΛΩΣΣΕΣ

• Αγγλική και Γαλλική

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

• Νομοσχέδιο περί Δημόσιων Κληροδοτημάτων

• Νόμος 4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και Εύλογη Διάρκεια αυτής»

• Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

• Νόμος 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Νομικό): Ανάθεση διδασκαλίας «Δίκαιο Ελεγκτικού 

Συνεδρίου» στο μεταπτυχιακό τμήμα Δημοσίου Δικαίου (2007-2010)

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Φορολογικό Δίκαιο», στο Ε΄ εξάμηνο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(π.δ. 407/1980) (2003-2005)

• Πάντειο Πανεπιστήμιο: Διδασκαλία «Ευρωπαϊκοί Δημοσιονομικοί Θεσμοί και 

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο» στο μεταπτυχιακό τμήμα του Γενικού Τμήματος 

Δικαίου (2005-2018)

• Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης: Ανάθεση εισηγήσεων και διδασκαλίας επί ειδικών 

θεμάτων του Δικαίου του Προϋπολογισμού στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δημόσιων 

Υπαλλήλων (1996-1997) 

• Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Διδασκαλία ειδικών θεμάτων του 

Δημοσιονομικού Δικαίου (1998), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού 

Δικονομικού Δικαίου, καθώς και των Κοινοτικών Ελευθεριών (2001-2013)

ΒΙΒΛΙΑ

1. Ο θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Διδακτορική διατριβή)
A΄ έκδ., 2002 (πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 557, 
Β΄ έκδ. 2006, σελ. 662

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο: Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις
Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 370

3. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 232

4. Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου
Α΄ έκδ. 2004, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 142 
Β΄ έκδ. 2008, εκδ. Αντ. Ν .Σάκκουλα, σελ. 323

5. Επισημάνσεις
Εκδόσεις των Φίλων, 2005, σελ. 208
(Δοκίμια κοινωνικού και λογοτεχνικού προβληματισμού). Τιμήθηκε με το βραβείο 
«Παναγιώτης Φωτέας» 2009

6. Χαράξεις και παλίμψηστα
Εκδ. Αναλόγιο - Ευθύνη λα΄, 2009, σελ. 136
(Συλλογή δοκιμίων), 2010
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ΑΡΘΡΑ

1. Αιτιολογία Διοικητικών Πράξεων. Προσπάθεια κριτικής προσέγγισης της 
νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των σχέσεων της με την αντίστοιχη του 
Συμβουλίου της Επικράτειας
Δελτίο Ελεγκτικού Συνεδρίου, τεύχος 11-12, 1991, σελ. 237-258

2.  Σκέψεις για τον έλεγχο της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Περιοδικό «Το Σύνταγμα» ΙΖ΄ (1991), σελ. 529-543

3. Η νομολογιακή πραγμάτευση του παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών 
πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Περιοδικό «Διοικητική Δίκη» Δ΄ (1992), σελ. 249-266

4. Ο έλεγχος των Δημόσιων Επιχειρήσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο
Περιοδικό «Διοικητική Δίκη» Ε΄ (1993), σελ. 1121-1139

5. Όργανα και μηχανισμοί ελέγχου της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων
Περιοδικό «Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση», Αφιέρωμα 1993: «Η χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων», τ. 15-16, σελ. 20-29

6. Κριτική προσέγγιση της έννοιας του Δημόσιου Υπολόγου κατά το Ελληνικό και 
Γαλλικό Δημοσιολογιστικό Δίκαιο
Περιοδικό «Διοικητική Δίκη» Ζ΄ (1995), σελ. 818-832

7. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ύφους 
ελέγχου
Σύμμεικτα προς τιμήν καθηγητή Δημ. Κόρσου, 1998, σελ. 277-311

8. Συγκριτική επισκόπηση της νομικής φύσης των Ανώτατων Ελεγκτικών 
Οργάνων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στον τόμο: «Οι δικαιοδοσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η συμβολή του στους θεσμούς», 
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1998, σελ. 65-76

9. Η απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο
Τόμος υπό τον τίτλο: «Καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών και 
υπαλλήλων», Διεθνές Συνέδριο (Αθήνα, 22-23 Οκτωβρίου 1999), Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Εφετείο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, 
σελ. 241-259

10. Ο προληπτικός έλεγχος των δημόσιων δαπανών: Αναγκαιότητες και προοπτικές
Τιμητικός τόμος: καθηγητή Π.Δ. Δαγτόγλου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 225-255

11. Ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου των Ο.Τ.Α.
Περιοδικό «Δήμος», τ. 4 (2002), σελ. 3-14
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12. Διαφθορά και Δημόσια Διαχείριση
Περιοδικό «Διοικητική Δίκη», έτος ΙE΄ (2003), τ. 2, σελ. 273-293

13. O Δημοσιονομικός Δικαστής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου» (2003), σελ. 391-412

14. Σύγχρονες όψεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Τιμητικός τόμος Ελεγκτικού Συνεδρίου (2004), σελ. 615 - 640

15. Ζητήματα εκτέλεσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων εις βάρος του Ελληνικού 
Δημοσίου
Περιοδικό Δίκη 35 (Απρίλιος 2004), σελ. 404-413

16. Η επίδραση της νομολογίας επί του κρατικού προϋπολογισμού
Περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου», 2005, σελ. 701-719

17. Η περιορισμένη αναδρομικότητα καταβολής της σύνταξης: Ζητήματα του 
άρθρου 60 παρ. 1 Σ.Κ.
Περιοδικό ΕΔΚΑ, 2005, σελ. 801-813

18. Η οικονομική ανάλυση του δικαίου ως εργαλείο διάπλασης και αναζήτησης της 
πλέον αποτελεσματικής λύσης
Περιοδικό ΕΔΚΑ, 2005, σελ. 2-9

19. Ο δημοσιονομικός έλεγχος των OTA: Το παράδειγμα της Γαλλίας
Περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου», 2006, σελ. 46-61

20. Anticorruption strategies within the competences of the Supreme Audit 
Institutions in the European Union
Τόμος: Comparative Study of the anticorruption systems within the competencies of the 
Supreme Audit Institutions of Europe, European Public Law Series, vol. LXXXII, 2006. σελ. 
25 επ., 321 επ., 443 επ.

21. Προαιρετικές και υποχρεωτικές δαπάνες των Ο.Τ.Α. και προβλήματα εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού τους
Περιοδικό «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου», 2007, σελ. 375-380

22. Ερμηνευτικά ζητήματα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1408/71 ΕΟΚ κατά τη 
νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Περιοδικό ΕΔΚΑ, 2007, σελ. 817-826

23. Ευρωπαϊκή ενοποίηση και εθνική δημοσιονομική κυριαρχία
Τόμος «Διοικητική Θεωρία και Πράξη: Διοίκηση και Κοινωνία», εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. 
245-268

24. Σχέσεις δικαστικού ελέγχου και ελεγκτικών κρίσεων
Τιμητικός τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, σελ. 677-707

25. Ζητήματα ερμηνείας των δημοσιονομικών διατάξεων: Θέσεις και ανασκευές
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Τιμητικός τόμος Λουκά Θεοχαρόπουλου και Δήμητρας Κοντόγιωργα Θεοχαροπούλου, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τόμος 1 2009, σ. 461-476

26. Η διελκυστίνδα περί του φυσικού δικαστή επί του προσυμβατικού ελέγχου των 
δημόσιων συμβάσεων
Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», 2010, σελ. 1001-1010

27. Η επίδραση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ επί του γαλλικού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου
Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», 2011, σελ. 217-228

28. Ο παρεμπίπτων έλεγχος των υπηρεσιακών μεταβολών των δημόσιων υπαλλήλων 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Τιμητικός τόμος καθηγητή Θ. Παναγόπουλου, 2011, εκδ. Σάκκουλα σελ. 505-526

29. Κοινοτικές ελευθερίες και περιβάλλον: Μια ασύμπτωτη σχέση του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Συντάγματος,
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1/2011, τόμ. 31, σελ. 1-10

30. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και τις φορολογικές 
διατάξεις της
Στον συλλογικό τόμο: Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου. Πρωτογενές και 
παραγωγό δίκαιο πριν και μετά τη Λισσαβώνα. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 38-54

31. Το (Ευρωπαϊκό) Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρα 285-287 ΣΛΕΕ)
Στον συλλογικό τόμο: Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Β. Χριστιανός, 
Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 1174-1195

32. Προς μια νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του κράτους
Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», 2012, σελ. 797-817 - Τιμητικός τόμος 
καθηγητή Νικόλαου I. Μπάρμπα, 2013, εκδ. Σάκκουλα, σ. 251-283

33. European economic governance: from fiscal self-discipline to strengthening of 
supervision
Journal of European Court of Auditors, Δεκέμβριος 2014, αριθ. 11, σ. 9-13

34. To μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής: μια πρώτη προσέγγιση
Τιμητικός τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδ. Σάκκουλα, 
2015, σελ. 793-810

35. Το μετέωρο βήμα προς ένα ευρωπαϊκό «δημοσιονομικό σύνταγμα»
Τιμητικός τόμος καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλου, εκδ. Σάκκουλα, 2015, σελ. 477-501

36. Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και εθνικές πολιτικές: από τη 
δημοσιονομική «αυτοπειθαρχία» στην ενίσχυση της εποπτείας
Τόμος προς τιμήν Βασιλείου Σκουρή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 265-282

37. Le semestre européen
Περιοδικό Gestion et Finances Publiques, 2016, σ. 124-130
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38. Το «Ευρωπαϊκό εξάμηνο» ως μέσο συντονισμού και εποπτείας των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιοδικό Δικαιώματα του Ανθρώπου No 72/2017, σελ. 383-403

39. Follow-up of audit recommendations: the ECA experience
Journal of European Court of Auditors, Νοέμβριος 2017, αριθ. 11, σελ. 32-37

40.  Regards croisés sur le financement public du monocamérisme en Grèce
Περιοδικό Gestion et finances publiques «2e symposium européen des finances publiques: Le 
financement public des Parlements en Europe en débat. No 5 — 2018, σ. 26-32 (συνέταξα το 
II τμήμα του άρθρου με τον τίτλο: «Le Contrôle de la Cour des Comptes»)



RR\1192650EL.docx 11/20 PE642.936v02-00

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Νικολάου Μηλιώνη ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εκτέλεση καθηκόντων: διδάγματα και μελλοντικές δεσμεύσεις

1. Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Ποια ήταν 
τα σημαντικότερα εμπόδια;

Υπήρξα αφοσιωμένο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς δημοσίευσα 7 ειδικές εκθέσεις 
και 4 κεφάλαια ετήσιων εκθέσεων τα τελευταία 6 χρόνια. Έλαβα θετικά σχόλια σχετικά με 
τους εν λόγω ελέγχους στο πλαίσιο των ακροάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
καθώς και κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων προς τα μέσα ενημέρωσης και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 

Οι συνάδελφοί μου μού έχουν αναθέσει σημαντικές οριζόντιες αρμοδιότητες (συντονισμός, 
προγραμματισμός, μεθοδολογία κ.λπ.). Επί του παρόντος είμαι πρόεδρος του Τμήματος Ι με 
αρμοδιότητα την εξέταση της «βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων», καθώς και μέλος της 
Διοικητικής Επιτροπής. Για πάνω από δύο χρόνια εκπροσωπούσα το Τμήμα Ι στο Τμήμα 
«Συντονισμός, Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Ανάπτυξη» (CEAD). Ήμουν επίσης μέλος της 
Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου επί δύο έτη και επί του παρόντος είμαι μέλος της 
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατά τους ελέγχους επιδόσεων χρειάστηκε να αντιμετωπίσω δύο προκλήσεις. Η πρώτη 
αφορούσε τη διαχείριση ορισμένων ιδιαίτερα τεχνικών θεμάτων, π.χ. σε σχέση με τους 
καταλόγους απογραφής των αερίων θερμοκηπίου, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων ή 
την πολλαπλή συμμόρφωση, καθώς και την εκπόνηση μιας έκθεσης ελέγχου η οποία θα 
περιλαμβάνει μεν ουσιώδεις συστάσεις για τους ειδήμονες, αλλά θα είναι παράλληλα 
προσβάσιμη και για ένα ευρύτερο κοινό. Η δεύτερη πρόκληση ήταν η προσθήκη αξίας σε 
τομείς που προσελκύουν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού και για τους οποίους 
υπάρχουν ήδη πολλές εκθέσεις, όπως τα βιολογικά προϊόντα ή το δίκτυο Natura 2000. 
Πιστεύω ότι κατορθώσαμε να δώσουμε μια νέα προοπτική εστιάζοντας στον τομέα που 
ειδικευόμαστε: την ορθή διαχείριση των πολιτικών της ΕΕ και της σχετικής χρηματοδότησης. 

Το βασικό πρόβλημα που συνάντησα ήταν η αργή πρόοδος προς την κατεύθυνση του 
«ενιαίου ελέγχου». Το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ήταν αποτελεσματικότερο αν 
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ελέγχους που πραγματοποιούν άλλοι ελεγκτές. 
Ο στόχος αυτός αποτελούσε μέρος της στρατηγικής μας για την περίοδο 2018-2020, ιδίως 
όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε σε θέση να 
βεβαιώσουμε ότι το έργο των άλλων ελεγκτών είναι αξιόπιστο. Αυτό αποδείχθηκε πιο 
δύσκολο από ό,τι αναμενόταν στον τομέα 2 του ΠΔΠ – «Φυσικοί πόροι», για τον οποίο 
ήμουν μέλος-εισηγητής. Στις ετήσιες εκθέσεις μας και στην ειδική έκθεση αριθ. 7/2017 έχουν 
επανειλημμένως επισημανθεί αδυναμίες, τόσο στο επίπεδο της Επιτροπής όσο και στο 
επίπεδο των οργανισμών πιστοποίησης στα κράτη μέλη. Διατυπώσαμε συστάσεις για τη 
βελτίωση της κατάστασης. 

2. Ποια είναι τα κύρια διδάγματα που αντλήσατε στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
σας/αποτελέσματα που επιτύχατε στο πλαίσιο των καθηκόντων σας και του ελεγκτικού 
σας ρόλου; 

Από το 2016, είμαι μέλος-εισηγητής για το κεφάλαιο 7 της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τον 
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τομέα «Φυσικοί πόροι», ο οποίος καλύπτει δαπάνες ύψους 58 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 
περίπου το 37 % του προϋπολογισμού της ΕΕ (στοιχεία για το 2018). Το 2015 ήμουν μέλος-
εισηγητής για το πρώτο έτος κατά το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο εκπόνησε ξεχωριστό 
κεφάλαιο για τον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια» στην ετήσια έκθεση.

Ήμουν επίσης μέλος-εισηγητής για τις ακόλουθες εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων:

- Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014: Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ 
για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από 
πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές;

- Ειδική έκθεση αριθ. 25/2015: Στήριξη της ΕΕ για την αγροτική υποδομή: δυνατότητα 
επίτευξης πολύ μεγαλύτερης αποδοτικότητας των δαπανών

- Ειδική έκθεση αριθ. 25/2016: Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων: χρήσιμο 
εργαλείο για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας γεωργικών εκτάσεων, με περιθώρια 
για περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισής του

- Ειδική έκθεση αριθ. 26/2016: Πρόκληση για την πολλαπλή συμμόρφωση 
εξακολουθούν να αποτελούν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της αλλά και η 
απλούστευσή της

- Ειδική έκθεση αριθ. 1/2017: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την 
εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη 
αξιοποίησή του

- Ειδική έκθεση αριθ. 4/2019: Μολονότι το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά 
προϊόντα βελτιώθηκε, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα

- Ειδική έκθεση αριθ. 18/2019 σχετικά με τους καταλόγους απογραφής των αερίων 
θερμοκηπίου (θα δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2019)

Ένα από τα βασικά διδάγματα θα ήθελα να κρατήσω είναι η σημασία του ανοικτού διαλόγου 
και της εφαρμογής μιας «μη αιφνιδιαστικής προσέγγισης» κατά τη μεθοδολογία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής 
και άμεσης σχέσης με τους ελεγχόμενους. Η σημασία της είναι καθοριστική για να 
κατανοούμε τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και για 
να διατυπώνουμε πιο συγκεκριμένες και χρήσιμες συστάσεις. Για μια αποτελεσματική 
επικοινωνία χρειάζεται εμπιστοσύνη και καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα για τον έλεγχο, αλλά κυρίως για τους πολίτες της ΕΕ. 

Ο ανοικτός διάλογος δεν αποτελεί απλώς μια καλή πρακτική προς τους ελεγχόμενους, αλλά 
έχει επίσης ουσιώδη σημασία στη σχέση που οικοδομούμε με το Κοινοβούλιο και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Ο έλεγχος είναι πιο χρήσιμος όταν ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες ή 
μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες και όταν βασίζεται σε ευρεία διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες σε ζητήματα πολιτικής και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 

3. Ποια προστιθέμενη αξία θα μπορούσατε να προσκομίσετε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο στη δεύτερη θητεία σας και/ή ιδίως στον τομέα αρμοδιότητάς σας; Θα θέλατε 
να αλλάξετε τομέα αρμοδιότητας; Τι είναι αυτό που σας παρακινεί;
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Μαζί με τους συναδέλφους μου στο Τμήμα Ι συμβάλαμε στη διαμόρφωση της μελλοντικής 
πορείας ορισμένων βασικών πολιτικών της ΕΕ. Η γνώμη μας για τη νέα ΚΓΠ επισήμανε την 
ανάγκη να βασιστεί η πρόταση σε ένα μακρόπνοο όραμα για τη γεωργία της ΕΕ, σε μια πιο 
λεπτομερή αξιολόγηση του εισοδήματος των γεωργών, σε σαφείς περιβαλλοντικές φιλοδοξίες 
και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επιδόσεων και λογοδοσίας. Οι εκθέσεις μας για θέματα 
σχετικά με το κλίμα θα πρέπει να συμβάλλουν στην εστίαση των προσπαθειών για την 
επίτευξη των φιλόδοξων μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Πιστεύω ότι θα προσδώσουμε προστιθέμενη αξία διατηρώντας 
αυτήν την πορεία, δίνοντας συνέχεια σε ζητήματα που έχουμε ήδη θέσει και εξετάζοντας τις 
συνέπειες των σημερινών και των μελλοντικών πολιτικών. 

Ως ελεγκτής, δικαστής και πανεπιστημιακός, αξιοποιώ την προηγούμενη εμπειρία μου για να 
εντάξω διαφορετικές προοπτικές στο ελεγκτικό μας έργο. Επίσης, οι τομείς που καλύπτονται 
από το Τμήμα Ι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τις μελλοντικές 
προκλήσεις. Θα επιθυμούσα να παραμείνω στο ίδιο τμήμα κατά την έναρξη μιας ενδεχόμενης 
δεύτερης θητείας. Ωστόσο, θεωρώ επίσης ότι είναι ορθή πρακτική να εναλλάσσονται οι 
ελεγκτές μετά από κάποια έτη, ώστε να εφαρμόζουν την πείρα που έχουν αποκτήσει σε νέους 
τομείς και να μπορούν διαφορετικοί ελεγκτές να εξετάζουν τα θέματα που κάποιος άλλος 
κάλυπτε προηγουμένως. 

4. Πώς θα εξασφαλίσετε την επίτευξη των προγραμματισμένων ελεγκτικών στόχων στο 
πλαίσιο ενός λογιστικού ελέγχου; Βρεθήκατε ποτέ στη θέση να μη μπορείτε να 
υλοποιήσετε το ελεγκτικό έργο και για ποιους λόγους; Πώς ενεργείτε σε προβληματικές 
καταστάσεις αυτού του είδους; 

Στους ελέγχους, όπως και σε κάθε έργο, μπορούν να εμφανίζονται δυσκολίες εφαρμογής που 
οδηγούν σε καθυστερήσεις ή σε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση του 
προγραμματισμένου αποτελέσματος. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, παρακολουθώ 
εκ του σύνεγγυς τις εργασίες ελέγχου από το στάδιο του σχεδιασμού έως την εκτέλεση και 
την υποβολή εκθέσεων. Προσπαθώ να προβλέπω τις δυσκολίες και ανταποκρίνομαι γρήγορα 
και ευέλικτα σε αυτές. Ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε ποτέ να ακυρώσω ελεγκτικό έργο που 
βρισκόταν σε εξέλιξη. Ορισμένες φορές χρειάστηκε να προσαρμόσω το αρχικό σχέδιο στις 
τρέχουσες συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις. Προτιμούσα πάντα 
να υποβάλλω εκθέσεις υψηλής ποιότητας που βασίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
και διατυπώνουν ουσιώδεις συστάσεις, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτό μπορεί να 
συνεπαγόταν μια καθυστέρηση μερικών εβδομάδων.

Εάν γινόσασταν δεκτός για μια δεύτερη θητεία και, υποθετικά, εάν είχατε εκλεγεί 
πρόεδρος τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πώς θα κατευθύνατε το έργο για τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων; Μπορείτε να μας δώσετε δυο τρία παραδείγματα 
τομέων στους οποίους θα εστιάσετε στο μέλλον;

Ως πρόεδρος του Τμήματος I, πιστεύω ότι οι προτεραιότητές μας για τα επόμενα έτη θα 
πρέπει να είναι η αξιολόγηση του μοντέλου υλοποίησης της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 
2020, οι προσπάθειες να καταστεί η γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον και το κλίμα, η 
συνοχή των πολιτικών της ΕΕ με τους στόχους μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για το 2030 
και το 2050, η αποτελεσματικότητα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει 
άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις (βιοποικιλότητα, ποιότητα του νερού και του αέρα, 
πλαστικά κ.λπ.).
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6. Αν έπρεπε να διαχειριστείτε την επιλογή ελεγκτικών καθηκόντων ενόψει της 
προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ποια 
κριτήρια θα καθόριζαν την επιλογή σας μεταξύ των προτεραιοτήτων του καταλόγου 
που έχετε λάβει από το Κοινοβούλιο και/ή την επιτροπή CONT; 
Τι θα κάνατε σε περίπτωση που μια πολιτική προτεραιότητα δεν αντιστοιχούσε στην 
αξιολόγηση κινδύνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δραστηριότητες της 
Ένωσης; 

Κατά την επιλογή ελεγκτικών καθηκόντων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι 
παράγοντες: η ελεγξιμότητα (ανάλογα με την εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών), η σημαντικότητα (από πλευράς 
προϋπολογισμού ή εκ φύσεως), ο έγκαιρος χαρακτήρας (για παράδειγμα, σύνδεση με 
πρόταση για αναθεώρηση μιας πολιτικής), η συνάφεια για τα ενδιαφερόμενα μέρη και η 
προστιθέμενη αξία. Οι προτάσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
στο πλαίσιο αυτό, καθώς καταδεικνύουν σαφείς πολιτικές προτεραιότητες. Έχουμε εντάξει 
πολλές από αυτές τις προτάσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μας. Επίσης, παρέχουμε 
ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επιλέγουμε 
διαφορετική χρονική στιγμή για τον έλεγχο ενός θέματος ή το εξετάζουμε από διαφορετική 
οπτική γωνία. 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου, μέθοδοι εργασίας και προσδοκώμενα αποτελέσματα

7. Η παραγωγή αξιόπιστων και έγκαιρων εκθέσεων υψηλής ποιότητας έχει καίρια 
σημασία: 

– Πώς θα διασφαλίζατε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
ελέγχου είναι αξιόπιστα και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ανεπίκαιρα;

Όταν γίνεται αναφορά σε εξωτερικά δεδομένα, προσέχουμε να χρησιμοποιούμε τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο του ελέγχου μας και να τις 
επικαιροποιούμε, ει δυνατόν, κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Σε γενικές γραμμές, εξαρτόμαστε 
από τον έγκαιρο χαρακτήρα των εξωτερικών πηγών. Χρησιμοποιούμε πάντοτε αξιόπιστες 
πηγές (από στατιστικές υπηρεσίες, δεδομένα που ελέγχονται από την Επιτροπή με βάση τις 
παρατηρήσεις των κρατών μελών, επιστημονικές μελέτες κ.λπ.) και εξηγούμε οποιαδήποτε 
αβεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών. 

Για τα δεδομένα που παράγει το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως και για τα αποδεικτικά στοιχεία 
που παρουσιάζουμε στις εκθέσεις μας, εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας για 
τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

– Πώς θα βελτιώνατε την ποιότητα και την ορθότητα των συστάσεων;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει τις διαδικασίες που ακολουθούμε για τη διατύπωση 
των συστάσεών μας και πλέον συμπεριλαμβάνουμε ημερομηνίες-στόχους για την υλοποίηση 
των συστάσεων, κατόπιν συζήτησης με τον ελεγχόμενο. Πραγματοποιούμε μια εσωτερική 
συνάντηση «εξαγωγής συμπερασμάτων», μαζί με το προσωπικό που δεν εμπλέκεται άμεσα 
στον έλεγχο, για να συζητήσουμε τα κύρια μηνύματα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
βήμα που μας βοηθά στη διάρθρωση της έκθεσής μας. Κατά κανόνα πραγματοποιούμε ακόμη 
μία συνάντηση για να συζητήσουμε τις συστάσεις, μόλις είναι έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο της 
έκθεσης. Στη συνέχεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ανοικτή συζήτηση με τους 
ελεγχόμενους, για να διαπιστωθεί εάν μπορούμε να βελτιώσουμε τις συστάσεις μας (για 
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παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής, την ενσωμάτωση σε τρέχουσες 
πρωτοβουλίες και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την εφαρμογή). Η ανοικτή 
συζήτηση συμβάλλει συνήθως στην αμοιβαία κατανόηση, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε 
πάντα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παραμένει υπεύθυνο να 
διαμορφώνει τη δική του ανεξάρτητη γνώμη και να δημοσιοποιεί τυχόν σημαντικές διαφορές 
απόψεων με τον ελεγχόμενο.

8. Στόχος της μεταρρύθμισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να καθιερωθεί ισχυρότερη 
σχέση λογοδοσίας μεταξύ της ομάδας ελέγχου και του μέλους-εισηγητή: 

– Με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι ο ρόλος ενός μέλους είναι να συμμετέχει 
περισσότερο στο ελεγκτικό έργο;

Το μέλος-εισηγητής έχει καθοριστικό ρόλο κατά το στάδιο του σχεδιασμού, όταν 
προσδιορίζονται οι στόχοι του ελέγχου, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, προκειμένου να 
διασφαλίζει την ποιότητα των αρχικών πορισμάτων που αποστέλλονται στους ελεγχόμενους, 
και κατά το στάδιο της υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να ελέγχει ότι τα συμπεράσματα 
και οι συστάσεις της έκθεσης είναι σαφή και επαρκώς τεκμηριωμένα. Είναι επίσης σημαντικό 
να παρέχεται ένας βαθμός αυτονομίας και ευθύνης στους ελεγκτές που αναπτύσσουν ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου. Για την κατάρτιση μιας έκθεσης 
υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητο να διαθέτει κίνητρα ολόκληρη η ομάδα.

– Θα αλλάζατε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε με μια ομάδα ελέγχου; Εάν ναι, πώς; 

Είχα πολύ ανοικτές και επαγγελματικές σχέσεις με τις διάφορες ομάδες ελέγχου με τις οποίες 
είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι 
βασικοί ελεγκτές (ιδίως το ανώτερο διοικητικό στέλεχος και ο υπεύθυνος έργου) στο σύνολο 
της διαδικασίας, από τις αρχικές συζητήσεις έως την παρουσίαση της έκθεσης στο 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα μέσα ενημέρωσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το στοιχείο 
αυτό δίνει στην ομάδα ένα πραγματικό αίσθημα ευθύνης. Βοηθά τους ελεγκτές να 
κατανοήσουν καλύτερα τις προσδοκίες των αναγνωστών και να ανταποκριθούν σε αυτές.

9. Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας για περαιτέρω βελτίωση, εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας, του προγραμματισμού και των εργασιών (κύκλος ελέγχου) του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου; Μετά την πρώτη εντολή σας, μπορείτε να αναφέρετε μια θετική και μια 
αρνητική πτυχή της εργασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει βελτιώσει σημαντικά τις διαδικασίες του για τον 
προγραμματισμό των εργασιών του. Έχουμε αναπτύξει και επικαιροποιούμε τακτικά 
αναλύσεις των διαφόρων τομέων πολιτικής με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σε 
όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ. Με βάση τις εν λόγω αναλύσεις πολιτικής και 
τις προτάσεις που λαμβάνουμε από τους ενδιαφερόμενους, αναπτύσσουμε ένα ευρύ φάσμα 
ιδεών ελέγχου τις οποίες συζητάμε σε διάφορα επίπεδα, πριν τα μέλη καταλήξουν σε 
συμφωνία για την τελική επιλογή. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση· 
πιστεύω, ωστόσο, ότι θα ήταν προτιμότερο να ενσωματωθεί σε μια πολυετή προοπτική, ώστε 
να προβλέπονται καλύτερα τα μελλοντικά σημαντικά ζητήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αναμφίβολα, ένα από τα θετικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι η ικανότητα, τα 
κίνητρα και η ποικιλομορφία του προσωπικού. Είναι χαρά μας να εργαζόμαστε σε ένα τόσο 
ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε 
διαρκώς.
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Κάτι που παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία για ένα τόσο ποικιλόμορφο ίδρυμα, με 
αρμοδιότητες στο σύνολο των πολιτικών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι να ενεργεί 
ως ενιαίο σώμα. Ως μέλη-εισηγητές επικεντρωνόμαστε στους ελέγχους στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας, ενώ τα επιμέρους τμήματα εξετάζουν μόνο τον δικό τους τομέα ελέγχου, 
με αποτέλεσμα να αποτελεί μια πρόκληση για τον καθέναν μας να παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις σε άλλους τομείς και να υιοθετούμε μια συνολική προσέγγιση. Διαθέτουμε μια 
σειρά από διαδικασίες που μας βοηθούν να εργαζόμαστε ως ενιαίο θεσμικό όργανο. 

10. Με βάση τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο 
στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με 
στόχο την ενίσχυση τόσο της δημόσιας εποπτείας των γενικών δαπανών όσο και της 
σχέσης κόστους οφέλους:

– Με την εμπειρία της πρώτης θητείας σας, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η 
συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ;

Η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων λειτουργεί ικανοποιητικά. Δίνουμε 
προσοχή στις ανάγκες της επιτροπής CONT και άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου κατά 
την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας μας (βλ. επίσης απάντηση στην ερώτηση 
6). Συντάσσουμε ουσιώδεις εκθέσεις που κατά κανόνα τυγχάνουν καλής υποδοχής και 
αποτελούν αφορμή για ενδιαφέρουσες συζητήσεις κατά την ακρόαση από την επιτροπή 
CONT. Έχουμε επίσης δημιουργήσει μια καλή σχέση με την ειδική επιτροπή του 
Κοινοβουλίου, στην οποία παρουσιάζουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις. Ωστόσο, επί του 
παρόντος υπάρχει περιορισμένη ανταλλαγή απόψεων στο στάδιο του σχεδιασμού των 
ελέγχων μας, όταν εξετάζουμε τους βασικούς κινδύνους και τα ελεγκτικά ερωτήματα που 
σκοπεύουμε να απαντήσουμε. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής τέτοιων συζητήσεων σε άτυπο επίπεδο, με την καθιέρωση επαφών σε πρώιμο 
στάδιο μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. 

– Επίσης, πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αναπτύξει την παρουσία του στο επίπεδο των κρατών μελών. 
Κατά το πρώτο έτος της θητείας μου, ήρθα σε επαφή με τη Βουλή των Ελλήνων. Πλέον 
παρουσιάζω κάθε χρόνο τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε μια 
κοινή συνεδρίαση της διαρκούς επιτροπής οικονομικών υποθέσεων και της ειδικής διαρκούς 
επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αυτό συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Πιστεύω ότι είναι επίσης ένας έμμεσος τρόπος 
για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά θέματα στα εθνικά ανώτατα όργανα 
ελέγχου (ΑΟΕ). Πραγματοποιήσαμε ορισμένους κοινούς ελέγχους, μεταξύ των οποίων και 
έναν στο Τμήμα I για την ποιότητα του αέρα (ειδική έκθεση αριθ. 23/2018), και 
επικοινωνούμε τακτικά με άλλα ΑΟΕ μέσω ομάδων εργασίας του EUROSAI για την 
ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών. Οι κοινοί έλεγχοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί 
σε τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας της ΕΕ και των κρατών μελών. Πρέπει να 
αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με τα εθνικά ΑΟΕ και να ξεπεράσουμε τις 
πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει 
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επίσης τεχνική βοήθεια στο Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως για την ανάπτυξη της 
ικανότητάς του να διενεργεί περισσότερους ελέγχους επιδόσεων. 

11. Πώς θα υποστηρίξετε το Κοινοβούλιο ώστε να επιτευχθεί η συντόμευση της 
διαδικασίας απαλλαγής; Σε ποιες ενέργειες θα μπορούσατε να προβείτε από την πλευρά 
σας;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει λάβει μέτρα για τη συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για 
την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσής του. Πλέον δημοσιεύεται στις αρχές Οκτωβρίου, έναν 
μήνα νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. 

Για να συντάξουμε τη δήλωση αξιοπιστίας, πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό 
μπορούμε να αντλήσουμε βεβαιότητα από τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και να 
αποφασίσουμε σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο ελέγχων επαλήθευσης των πληρωμών. 
Όσο πιο αξιόπιστα είναι τα συστήματα ελέγχου, τόσο λιγότερες πληρωμές χρειάζεται να 
ελέγξουμε μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους. Καθώς βελτιώνεται η ποιότητα των 
συστημάτων ελέγχου, υπάρχει επομένως δυνατότητα να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για 
την κατάρτιση της δήλωσης αξιοπιστίας.

Τα συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν μια ολόκληρη αλυσίδα παραγόντων. Στην περίπτωση, 
για παράδειγμα, των δαπανών της ΚΓΠ, η εν λόγω αλυσίδα περιλαμβάνει τους ελέγχους των 
οργανισμών πληρωμών, των οργανισμών πιστοποίησης, της Επιτροπής και, εν τέλει, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω (βλ. ερώτηση 1, όσον αφορά τον ενιαίο 
έλεγχο), τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και η Επιτροπή εξακολουθούμε να βρίσκουμε 
αδυναμίες στα διάφορα επίπεδα της εν λόγω αλυσίδας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι 
επόμενοι ελεγκτές στην αλυσίδα δεν μπορούν να βασίζονται σε επαρκή βαθμό στους 
ελέγχους που διενεργήθηκαν από άλλους σε προηγούμενο στάδιο. Οι ανεπάρκειες στην 
αλυσίδα ελέγχου παρατείνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συνολικού 
κύκλου και μπορούν να επηρεάσουν τη στιγμή κατά την οποία μπορούν να καταστούν 
διαθέσιμα βασικά έγγραφα της Επιτροπής (οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της ΕΕ, οι ετήσιες 
εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις). Πιστεύω ότι ένα πιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα 
ελέγχου έχει καθοριστική σημασία για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανεξαρτησία και ακεραιότητα 

12. Ποια εχέγγυα ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς 
θα εξασφαλίσετε ότι τυχόν παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες 
δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας στο Ελεγκτικό Συνέδριο; 

Έχω υπηρετήσει για πάνω από 20 έτη ως δικαστικός λειτουργός στο Ελληνικό Ελεγκτικό 
Συνέδριο και έφτασα μέχρι τη θέση του Αντιπροέδρου. Ως δικαστικοί λειτουργοί, έχουμε 
ισχυρή νοοτροπία ανεξαρτησίας που βασίζεται στο συνταγματικό μας πλαίσιο και στις 
καθιερωμένες παραδόσεις ενός Ελεγκτικού Συνεδρίου που συστάθηκε το 1833 ως θεσμικός 
πυλώνας για ένα νέο ανεξάρτητο κράτος. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ασπάζομαι πλήρως τον κώδικα δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα μέλη, τις 
δεοντολογικές αξίες μας και τα ελεγκτικά πρότυπα μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας μου, δεν απέφυγα ποτέ να εγείρω ζητήματα τα οποία θεωρούσα ουσιώδη για 
την προστασία των συμφερόντων των πολιτών. 
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13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σοβαρό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη και απάτης, με 
κονδύλια της ΕΕ και/ή δωροδοκίας στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος 
καταγωγής σας; Βρεθήκατε σε μια τέτοια κατάσταση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
θητείας σας;

Θα διαβίβαζα κάθε εικαζόμενη περίπτωση απάτης σε σχέση με κονδύλια της ΕΕ και/ή 
διαφθορά, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF), είτε αυτή αφορά 
την Ελλάδα είτε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Ως θεσμικό όργανο και προσωπικά ως 
μέλη, εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής.

Στην πράξη, τέτοιες περιπτώσεις εντοπίζονται αρχικά από την ομάδα ελέγχου, η οποία 
επικοινωνεί με τη νομική υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος 
διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην OLAF. Ενθαρρύνω τους ελεγκτές μας να αναφέρουν 
όλες τις εικαζόμενες περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να συμμετέχω άμεσα στη διαβίβασή τους. 
Οι ελεγκτές μας εκπαιδεύονται στον τρόπο εντοπισμού και αναφοράς πιθανών καταστάσεων 
απάτης. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι λίγα μόνο από τα σφάλματα που εντοπίζουμε μπορούν να 
θεωρηθούν περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που 
διετέλεσα μέλος-εισηγητής για το κεφάλαιο 7 της ετήσιας έκθεσης για τον τομέα «Φυσικοί 
πόροι», οι υπεύθυνοι ελεγκτές διαβίβασαν 10 υποθέσεις στην OLAF. Ορισμένες από αυτές 
αφορούσαν την Ελλάδα. 

14. Η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για το κύρος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πώς θα διαχειριζόσασταν μια σύγκρουση συμφερόντων; 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει συστήσει μια επιτροπή δεοντολογίας για την αξιολόγηση κάθε 
σχετικού ζητήματος δεοντολογικού χαρακτήρα. Αποτελείται από δύο μέλη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα. 

Ως μέλη, πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις καταστάσεις που θα συνιστούσαν σύγκρουση 
συμφερόντων ή θα μπορούσαν να εκληφθούν ως τέτοια (βλ. άρθρο 2 του κώδικα 
δεοντολογίας για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Δεν έχω αντιμετωπίσει μια τέτοια 
κατάσταση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου. Σε περίπτωση που βρεθώ αντιμέτωπος 
με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στο μέλλον, θα ενημερώσω την επιτροπή δεοντολογίας 
και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να τους ζητήσω —με πλήρη 
διαφάνεια— να λάβουν κατάλληλα μέτρα, όπως για παράδειγμα την απαλλαγή μου από 
τυχόν καθήκοντα στο συγκεκριμένο έργο. 

15. Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, τι είδους;

Δεν εμπλέκομαι σε καμία δικαστική διαδικασία.

16. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 
επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για ελέγχους; 

Η ανάλυση των αιτημάτων του Κοινοβουλίου για τη διενέργεια ελέγχων αποτελεί μέρος της 
διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. 
επίσης απάντηση στην ερώτηση 6). Η ανάλυσή μας κοινοποιείται στη συνέχεια από τον 
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των 
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Επιτροπών.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προετοιμάζει επίσης ανά σημείο απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει 
το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των ψηφισμάτων για την απαλλαγή. 

Εκτός από αυτούς τους διαύλους επικοινωνίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη 
συνεργασία μας σε πιο άμεσο και ανεπίσημο επίπεδο, μεταξύ των μελών της επιτροπής 
CONT και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και μεταξύ του προσωπικού της γραμματείας της 
επιτροπής CONT και των υπευθύνων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άλλα ζητήματα

17. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας για την ανανέωση της εντολής εάν η γνώμη του 
Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι 
αρνητική;

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου. 

Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά 
για τη βελτίωση των πολιτικών της Ένωσης και της εφαρμογής τους. Η εμπιστοσύνη σας 
στον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία μου είναι καίριας σημασίας για 
τη συνεργασία αυτή.

18. Ο διορισμός ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτεί απόλυτη προσοχή και 
προσήλωση στο ίδιο το θεσμικό όργανο και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην Ένωση:

– Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τον βέλτιστο τρόπο εκτέλεσης των 
επαγγελματικών αυτών καθηκόντων;

Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στα καθήκοντά μου ως μέλος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο καθημερινό μου επαγγελματικό περιβάλλον, αποδίδω μεγάλη 
σημασία στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μελών, με την εφαρμογή της 
αρχής της συλλογικότητας σε επίπεδο Ελεγκτικού Συνεδρίου και Τμήματος, καθώς και στο 
πλαίσιο των ομάδων ελέγχου, προωθώντας ένα ανοικτό και συμπεριληπτικό εργασιακό 
κλίμα. Όταν εκπροσωπώ το θεσμικό όργανο σε εξωτερικό επίπεδο, καταβάλλω κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθήσω την ποιότητα των εκθέσεων και των συστάσεών μας και για να 
διασφαλίσω ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας.

– Πώς έχει σήμερα η προσωπική σας κατάσταση όσον αφορά τον αριθμό των ημερών 
παρουσίας στο Λουξεμβούργο; Σχεδιάζετε αλλαγές ως προς την κατάσταση αυτή;

Ζω μόνιμα στην πόλη του Λουξεμβούργου και είμαι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να 
διαχειριστώ τις προτεραιότητες που αφορούν το έργο μας. Σκοπεύω να διατηρήσω αυτήν την 
κατάσταση σε περίπτωση που διοριστώ εκ νέου.
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