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Κίκης Καζαµίας – Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

Απαντήσεις στο Ερωτηµατολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
 
Επαγγελµατική πείρα 
 
1. Παρακαλούµε να αναφέρετε τις κυριότερες πτυχές της 

επαγγελµατικής πείρας σας στα δηµόσια οικονοµικά, στο 
µάνατζµεντ ή στον έλεγχο του µάνατζµεντ. 

 
 

Οι εµπειρίες που έχω αποκτήσει στους τοµείς που αναφέρετε, 
αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της εξάσκησης των επαγγελµατικών 
µου καθηκόντων από το 1977 και εντεύθεν, αλλά και κατά τη διάρκεια 
της θητείας µου σε διάφορα δηµόσια αξιώµατα από το 1991 µέχρι 
πρόσφατα. 
 
Η εµπειρία στα δηµόσια οικονοµικά και στον έλεγχο, προέρχεται 
βασικά από την παρουσία µου για δέκα χρόνια στο κυπριακό 
κοινοβούλιο όπου υπηρέτησα κατά τη διάρκεια όλης της θητείας µου 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού.  
Υπηρέτησα επίσης ως µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  Για δέκα συνεχή χρόνια 
παρακολουθούσα και έλεγχα µαζί φυσικά και µε άλλους συναδέλφους 
βουλευτές, την ορθή υλοποίηση του Ετήσιου Προϋπολογισµού ο 
οποίος πέρα από τον διαχωρισµό του σε έσοδα και έξοδα, είχε ειδικό 
παράρτηµα για τον Προϋπολογισµό Ανάπτυξης.  Υπενθυµίζω ότι στην 
Κύπρο λόγω του συστήµατος της Προεδρικής ∆ηµοκρατίας που 
επικρατεί, ο ρόλος του Κοινοβουλίου εκτός από νοµοθετικός είναι 
ταυτόχρονα και ελεγκτικός για την Κυβέρνηση που είναι η 
Εκτελεστική Εξουσία.  Τον τελευταίο καιρό που υπηρέτησα ως 
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων στη δικαιοδοσία του οποίου 
ανήκουν τα ∆ηµόσια Έργα, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Μεταφορές και η 
Ναυτιλία, είχα την ευκαιρία να διευθύνω και να συντονίζω την 
ετοιµασία του προϋπολογισµού του Υπουργείου που εκτός από το 
λειτουργικό του µέρος είναι βασικά αναπτυξιακός. 
 
 Όσον αφορά το µάνατζµεντ υπηρέτησα οκτώ χρόνια ως διευθυντής 
τµήµατος εισαγωγών σε µεγάλο κυπριακό οργανισµό µε διεθνείς 
σχέσεις και ακολούθως για έξι χρόνια είχα την ευκαιρία να εργασθώ 
ως Γενικός ∆ιευθυντής στον µεγαλύτερο Κυπριακό Συνεργατικό 
Πιστωτικό Οργανισµό ο οποίος µε εκατό τριάντα πέντε υπαλλήλους και 
προϋπολογισµό 550 εκ. ευρώ είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις και 
προδιαγραφές για να µετατραπεί σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στη 
βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών µε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. 
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Αναφορικά µε τον έλεγχο του µάνατζµεντ, η εµπειρία επικεντρώνεται 
στην συµµετοχή µου ως µέλους του Συµβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου 
το οποίο δηµιουργήθηκε το 2003 µε Νόµο και σκοπός του είναι η 
Εποπτεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ηµόσιου Τοµέα.  
Ως νεοσύστατο σώµα επεξεργάστηκε τους κανονισµούς λειτουργίας του 
και δηµιούργησε την αναγκαία οργανωτική δοµή, έτσι που να αποδίδει 
στην βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Υπηρεσίας. 
 

 
 
2.  Ποιες είναι οι τρεις σηµαντικότερες αποφάσεις στη λήψη 

των οποίων συµµετείχατε κατά τη διάρκεια της 
επαγγελµατικής ζωής σας; 

 
Προτού απαντήσω ευθέως στο ερώτηµα, θεωρώ σκόπιµο να σας 
αναφέρω ότι είµαι ένθερµος θιασώτης της οµαδικής προσπάθειας και 
της συλλογικής εργασίας.  Αυτό ασφαλώς δεν έρχεται σε καµία 
περίπτωση σε αντίθεση µε την ανάγκη ο καθένας, από την έπαλξη στην 
οποία υπηρετεί οτιδήποτε, να προσπαθεί να ξεδιπλώνει τις ικανότητες 
του και µε διάφορες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες να προσφέρει 
τόσο στον εργασιακό του χώρο όσο και στην κοινωνία γενικότερα ότι 
καλύτερο µπορεί. 
 
Από τις σηµαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συµµετείχα 
κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας µου ήσαν: 
 

• Αποφάσεις για τη δηµιουργία τµηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου.  
Ως Υπουργός έλαβα ενεργά µέρος ως µέλος διυπουργικής 
επιτροπής για τη δηµιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
της Κρατικής Μηχανής.  Ταυτόχρονα µε απαίτηση µου 
ενισχύθηκε αποφασιστικά η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων όπου υπηρέτησα και του 
οποίου η σηµασία είναι πολύ µεγάλη αφού καλύπτει το 
µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων υλοποίησης του 
Κρατικού Προϋπολογισµού Ανάπτυξης (∆ηµόσια Έργα, Οδικό 
∆ίκτυο, Λιµάνια, Αεροδρόµια κ.α.). 

 
Ο Συνεργατικός Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός στον οποίο 
υπηρέτησα, ήταν ο πρώτος ο οποίος µε δική µου πρωτοβουλία 
απέκτησε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ενώ το σχετικό 
εγχειρίδιο οδηγιών που ετοιµάσθηκε χρησιµεύει πλέον ως 
πρότυπο για πολλούς άλλους παρόµοιους µικρότερους 
οργανισµούς.     Η  ουσιαστική   συµµετοχή   µου  σ’ αυτές    τις  
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δραστηριότητες έγινε γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ο εσωτερικός 
έλεγχος είναι βασικό εργαλείο ορθής και αποτελεσµατικής 
διεύθυνσης ενός οργανισµού.   Με απαίτηση µου ως Γενικός 
∆ιευθυντής, ο Εσωτερικός Ελεγκτής δεν ήταν υπόλογος 
πρωτίστως στη Γενική ∆ιεύθυνση αλλά απ’ ευθείας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού µεταξύ άλλων στον έλεγχο 
περιλαµβάνεται και η ορθή υλοποίηση από την ∆ιεύθυνση των 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
 

• Απόφαση για εκσυγχρονισµό του θεσµού των Συνεργατικών 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων.  Ως Γενικός ∆ιευθυντής του 
Συνεργατικού Ταµιευτηρίου Λεµεσού (Limassol Co-Operative 
Savings Bank) πρωτοστάτησα έτσι που τα συνεργατικά 
πιστωτικά ιδρύµατα από µη κερδοσκοπικοί συνεργατικοί 
οργανισµοί, αφού εκσυγχρονισθούν και ενισχυθούν µε 
κατάλληλο προσοντούχο προσωπικό και αφού χρησιµοποιήσουν 
τα αποτελέσµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας, όπως είναι 
βασικά η µηχανογράφηση, µέσα σε µια µεταβατική περίοδο 
επτά χρόνων και αφού θα πληρούν πλέον τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Τραπεζικές Οδηγίες, µετατραπούν σε πλήρη 
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα που το κέρδος τους, πέραν από την 
ενίσχυση και ανάπτυξη τους, θα το χρησιµοποιούν για 
εκπλήρωση των συνεργατικών τους στόχων. 

 
 

• Αποφάσεις για την υλοποίηση της διακίνησης Τουρκοκυπρίων 
και Ελληνοκυπρίων από τις κατεχόµενες στις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου και αντίστοιχα. 

 
Η απόφαση για τη διακίνηση πάρθηκε τον Απρίλιο του 2003.  
Από µόνη της όµως η απόφαση δεν µπορούσε να υλοποιηθεί 
αφού εκτός από ένα οδόφραγµα από το οποίο διακινούντο 
µονάχα πεζοί δεν υπήρχε ουσιαστική υποδοµή.  Στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων υπαγόταν η ευθύνη λήψης και 
υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων.  Έτσι µαζί µε τους 
συνεργάτες µου στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων που υπάγεται στο 
Υπουργείο, καταφέραµε µέσα σε λιγότερο από τρία 
εικοσιτετράωρα, σε µη εργάσιµο χρόνο λόγω των εορτών του 
Πάσχα, να κάνουµε δυνατή την υλοποίηση της πολύ σηµαντικής 
πολιτικής απόφασης.  Ανοίχθηκαν δίοδοι για τη διακίνηση 
αυτοκινήτων σε περιοχές που παρέµειναν κλειστές και 
εγκαταλειµµένες για τριάντα χρόνια ενώ δροµολογήθηκαν 
λεωφορεία για δωρεάν µεταφορά Τουρκοκυπρίων.  
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Ανεξαρτησία 
 
3. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ασκούν τα καθήκοντά τους «µε πλήρη ανεξαρτησία».  Πως 
θα εφαρµόζατε την υποχρέωση αυτή στα µελλοντικά σας 
καθήκοντα; 

 
 

Είναι γεγονός ότι η «πλήρης ανεξαρτησία» είναι εκείνο το 
χαρακτηριστικό που η Συνθήκη ορίζει ρητά για τα Μέλη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Αυτό και µόνο το γεγονός, από τη στιγµή που 
όλοι αναγνωρίζουµε ότι οι αναγκαίες προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν τα Μέλη είναι πολύ περισσότερες, αποδεικνύει ξεκάθαρα 
πόσο µεγάλη σηµασία προσδίδεται στην ανεξαρτησία που πρέπει να 
έχουν και να επιδεικνύουν τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
Ασφαλώς η ανεξαρτησία από µόνη της δεν καλύπτει πλήρως το 
ζητούµενο, ούτε µπορεί να καθορίζεται ως αυτοσκοπός.  Είναι όµως 
ένα πάρα πολύ ουσιαστικό συστατικό στην ορθή εξάσκηση των 
καθηκόντων του κάθε Μέλους που µαζί µε τη γνώση του αντικειµένου 
και την δίκαιη κρίση θα δύναται ευκολότερα και αποτελεσµατικά να 
εκπληρεί τα καθήκοντα του. 
 
Από τη στιγµή που θα έχω την τιµή να διορισθώ ως Μέλος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχω πρόθεση να εξασκήσω τα καθήκοντα µου 
µε βάση τις προδιαγραφές που σας περιέγραψα, δηλαδή µε πλήρη 
ανεξαρτησία, δίκαια και µε πλήρη διαφάνεια.  Η διαφάνεια είναι 
ουσιαστικό στοιχείο εξωστρέφειας, χαρακτηριστικό το οποίο απαιτείται 
από τους ευρωπαίους πολίτες και που τα θεσµικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να προσφέρουν. 
 
Ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουµε ότι ως Μέλη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς επίσης οι ενέργειες και οι αποφάσεις µας θα 
βρίσκονται πάντοτε υπό κρίση.  Προς χάριν συζήτησης θα δεχόµουν 
πιθανώς µία ενέργεια ή µία απόφαση µου να θεωρηθεί λανθασµένη 
στη βάση συγκεκριµένων δεδοµένων, όµως ποτέ δεν θα προσφέρω σε 
κανένα την ευκαιρία να αµφισβητήσει καν την ανεξαρτησία µου όπως 
φυσικά και την εντιµότητα µου ως µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
 

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για τα καθήκοντα 
µάνατζµεντ που εκτελέσατε προηγουµένως, αν 
προβλέπεται τέτοια διαδικασία; 
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∆εν προβλέπεται τέτοια διαδικασία από οποιανδήποτε νοµοθεσία ή 
οποιουσδήποτε κανονισµούς. 

 
 
5. Έχετε επιχειρηµατικές ή χρηµατοοικονοµικές συµµετοχές 

ή οποιεσδήποτε άλλες δεσµεύσεις που ενδεχοµένως θα 
συγκρούονταν µε τα µελλοντικά σας καθήκοντα;  Είστε 
διατεθειµένος να γνωστοποιήσετε όλα σας τα οικονοµικά 
συµφέροντα και τις άλλες δεσµεύσεις προς τον Πρόεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τα δηµοσιοποιήσετε;  Σε 
περίπτωση που εµπλέκεστε σε οποιαδήποτε υπό εξέλιξη 
δικαστική διαδικασία, θα µπορούσατε να αναφέρετε 
λεπτοµερή στοιχεία; 
 
∆εν έχω επιχειρηµατικές ή χρηµατοοικονοµικές συµµετοχές ή 
οποιεσδήποτε άλλες που ενδεχοµένως θα συγκρούονταν µε τα 
µελλοντικά µου καθήκοντα.  Είµαι διατεθειµένος να γνωστοποιήσω 
προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα οικονοµικά µου 
συµφέροντα καθώς και της οικογένειας µου όπως και άλλες 
δεσµεύσεις µου και να τις δηµοσιοποιήσω, όπως ακριβώς έπραξα όταν 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε είχε διορίσει Υπουργό.  
∆εν εµπλέκοµαι σε καµιά δικαστική διαδικασία. 

 
 
 
6. Είστε διατεθειµένος να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε 

αιρετό αξίωµα, ή από οποιοδήποτε ενεργό λειτούργηµα µε 
αρµοδιότητες σε πολιτικό κόµµα, µετά τον διορισµό σας ως 
Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου; 

 
∆εν κατέχω πλέον κανένα αιρετό αξίωµα ή ενεργό λειτούργηµα µε 
αρµοδιότητες σε πολιτικό κόµµα. 

 
 
 
7. Πως θα αντιµετωπίζατε ένα σηµαντικό κρούσµα  

παρατυπίας, ή ακόµη απάτης και/ή δωροδοκίας, µε 
ενεχοµένους από το κράτος µέλος καταγωγής σας; 

 
Επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να είναι αλλά και να 
φαίνεται τίµια, υπολογίζω ότι σε περίπτωση σηµαντικού κρούσµατος 
παρατυπίας  ή  ίσως  και απάτης µε ενεχόµενους από το κράτος-µέλος  
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της καταγωγής µου, θα εξαντλήσω όλη την αυστηρότητα που προνοούν 
οι σχετικές ρυθµίσεις στη λειτουργία του Σώµατος και της Ε.Ε. 
γενικότερα.  Μου είναι ξεκάθαρο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η άσκηση 
των καθηκόντων µου πρέπει να είναι αµερόληπτη και ο χειρισµός 
πρέπει να καθορίζεται από το είδος και το µέγεθος της πιθανής 
παρατυπίας και όχι από την προέλευση και την καταγωγή της.  

 
 
 
Εκτέλεση των καθηκόντων 
 
8. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει µια 

νοοτροπία υγιούς δηµοσιονοµικής διαχείρισης σε 
οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία; 

  
Προτού απαντηθεί αυτή η ερώτηση έχει πολύ µεγάλη σηµασία τι είναι 
το όραµα και οι προσδοκίες του καθενός.  Αν στις προσεγγίσεις µας 
αρκούµεθα απλά στην ορθή συµπεριφορά ανθρώπων µε κλασσική 
δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, τότε δεν έχουµε παρά να µελετήσουµε 
το σύνταγµα, τους νόµους και κανονισµούς, εγχειρίδια και εγκυκλίους 
για να καθορίσουµε το ζητούµενο.  Αν όµως αποδεχόµεθα ότι 
δικαιούµαστε να απαιτούµε το κάτι περισσότερο γιατί απλά η δηµόσια 
υπηρεσία και τα τεκταινόµενα µέσα και γύρω από αυτή µας αφορούν 
ως πολίτες που ανήκουµε σε µια κοινωνία της οποίας η ποιότητα σε 
καθοριστικό βαθµό εξαρτάται από την παραγωγικότητα της δηµόσιας 
υπηρεσίας, τότε οι προδιαγραφές του ζητούµενου διευρύνονται. 
 
Μέσα σ’ αυτά λοιπόν τα πλαίσια τα κυριότερα χαρακτηριστικά µιας 
νοοτροπίας υγιούς δηµοσιονοµικής διαχείρισης, πέραν από τις 
πρόνοιες του συντάγµατος, των νόµων και των κανονισµών, σε 
οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι: 
 

 Η διαφάνεια τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των προθέσεων 
που υπάρχουν ή καθορίζονται.  Ο δηµόσιος απολογισµός των 
πεπραγµένων είναι δικαίωµα του πολίτη να του παρέχεται 
συχνά, µε επάρκεια και µε απλό τρόπο και µε µέσα που να µην 
αφήνουν αναπάντητα ουσιαστικά ερωτήµατα. 

 
 Η στοχοπροσήλωση δεν πρέπει να απουσιάζει όπως και ο 
έγκαιρος καθορισµός των µέσων για υλοποίηση των στόχων.  Η 
δηµοσιονοµική πειθαρχία όµως δεν πρέπει να αποτρέπει 
αναγκαίους ελιγµούς και χειρισµούς σε απρόσµενες 
καταστάσεις όπως είναι έκτακτες και ξαφνικές κρίσεις, όταν 
αυτές µάλιστα επηρεάζουν αρνητικά και αποφασιστικά κυρίως 
ευάλωτα κοινωνικά στρώµατα. 
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 Ο έλεγχος των πολιτικών προϊσταµένων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
πρέπει να είναι διακριτικά αυστηρός και διαρκής και να µην 
επιτρέπει παρεκκλίσεις που να προέρχονται από αδράνεια, 
αδιαφορία ή άλλους λόγους που παρουσιάζουν αυθαίρετα οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι σε όποια βαθµίδα και αν βρίσκονται αλλά 
κυρίως οι υψηλόβαθµοι. 

 
 Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εξαντλείται ποσοτικά και 
ποιοτικά και να χρησιµοποιείται συνεχώς ως εργαλείο βελτίωσης 
της απόδοσης της ∆ιεύθυνσης. 

 
 Ουσιαστικό µέρος της απόδοσης της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
εξαρτάται από την έγκαιρη ανταλλαγή και εφαρµογή 
κεκτηµένων εµπειριών στα διάφορα τµήµατα. 

 
 Είναι ανεπίτρεπτο να επαναλαµβάνονται λάθη και αδυναµίες 
όπως διαπιστώνονται και υποδεικνύονται τεκµηριωµένα από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία. 

 
 Απαραίτητο είναι να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος µεταξύ 
Εκτελεστικής από τη µια και Νοµοθετικής και Ελεγκτικής 
Εξουσίας από την άλλη.  Ο διάλογος αυτός πρέπει να µην είναι 
ανταγωνιστικός αλλά µέσα σε πνεύµα συναντίληψης ότι η 
∆ηµόσια Υπηρεσία πρέπει να είναι στη διάθεση του κοινωνικού 
συνόλου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

 
 Τέλος, όµως όχι έσχατο σε σηµασία αλλά πρωτεύων, πρέπει να 
τίθεται η αταλάντευτη διαφύλαξη όλων των δηµοκρατικών 
θεσµών έτσι που η οποιαδήποτε απόφαση για εναλλαγή στην 
εξουσία να µη δηµιουργεί οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα 
στο κοινωνικό σύνολο. 

 
 

 
9. Στην τελευταία της έκθεση παρακολούθησης σχετικά µε τις 

υπό προσχώρηση χώρες, η Επιτροπή επισήµανε 
καθυστερήσεις της δηµόσιας διοίκησης των περισσότερων 
χωρών όσον αφορά την εγκαθίδρυση κατάλληλων 
συστηµάτων δηµοσιονοµικού ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένου του εκ των προτέρων ελέγχου και 
του ανεξάρτητου εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού 
ελέγχου.  Σε ποια µέτρα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις χώρες αυτές; 
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Οι επισηµάνσεις της Επιτροπής για τις καθυστερήσεις της δηµόσιας 
διοίκησης των περισσοτέρων χωρών όσον αφορά την εγκαθίδρυση 
κατάλληλων συστηµάτων δηµοσιονοµικού ελέγχου, 
συµπεριλαµβανοµένου του εκ των προτέρων ελέγχου και του 
ανεξάρτητου εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, ήσαν 
ορθές.  Οι καθυστερήσεις υπήρξαν αν και η Ε.Ε. διέθεσε αρκετά 
κονδύλια για τη δηµιουργία των αναγκαίων διαρθρωτικών ρυθµίσεων 
ή/και αλλαγών.  Ασφαλώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι βασικά οι 
ρυθµίσεις που έγιναν έπρεπε να αντιµετωπισθούν µέσα σε ένα κλίµα 
αναζήτησης αφού τόσον η µέχρι τότε ισχύουσα κατάσταση όσον και η 
υπάρχουσα νοοτροπία στις τότε υπό ένταξη χώρες ήταν από λίγο µέχρι 
πάρα πολύ διαφορετική. 
 
Οι προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στις 
χώρες αυτές είναι: 
 
- Να γίνει αποδεκτή ως θέµα πολιτικής προτεραιότητας η ανάγκη 

ύπαρξης, εύρυθµης λειτουργίας και ενίσχυσης του ανεξάρτητου 
εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. 

- Η λειτουργία των θεσµών αυτών πρέπει να στηρίζεται πάνω σε 
σαφείς κανονισµούς και ρυθµίσεις που να είναι 
προκαθορισµένοι ενώ οι ακολουθούµενες διαδικασίες πρέπει να 
είναι γρήγορες και αποτελεσµατικές. 

- Άσχετα από το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι εργαλείο 
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της διεύθυνσης, ο 
εσωτερικός ελεγκτής όπως και ο εξωτερικός, πρέπει να είναι 
πλήρως αποδεκτός ως ανεξάρτητος και να µη υπόκειται σε 
προϊστάµενη πολιτική αρχή αφού και αυτή τίθεται υπό κρίση 
και έλεγχο. 

 
 
10. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί 

το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί 
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού.  Πως θα 
χαρακτηρίζατε τα καθήκοντά σας όσον αφορά την υποβολή 
εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, 
ειδικότερα, προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισµού; 

 
Έχοντας υπόψη τις πρόνοιες της συνθήκης που αναθέτει στο ΕΕΣ το 
βασικό έργο του ελέγχου της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
της Ε.Ε. εξάγεται εύκολα το συµπέρασµα πόση σηµασία έχουν οι 
εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ειδικότερα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισµού αφού αποτελούν πολύ σηµαντικό 
στοιχείο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την 
περαιτέρω διαχείριση του προϋπολογισµού. 
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Πέραν από την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των λογαριασµών και 
της ∆ήλωσης Αξιοπιστίας πολύ σηµαντικό είναι να συνοδεύονται µε 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις για τυχόν αναγκαία βελτίωση και αύξηση 
της παραγωγικότητας στην υλοποίηση του προϋπολογισµού.  Επίσης 
πρέπει να σηµειώνεται κατά πόσον κατά την τελευταία χρήση των 
κονδυλίων του προϋπολογισµού λήφθηκαν υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που έκανε το Κοινοβούλιο ή η αρµόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην εξέταση του αµέσως προηγούµενου 
προϋπολογισµού. 
 
Επιπλέον όµως της Ετήσιας Έκθεσης ουσιαστικής σηµασίας πρέπει να 
είναι η υποβολή εκθέσεων επί ειδικών θεµάτων µεγάλου ενδιαφέροντος 
και ειδικών εκθέσεων για ορισµένους κοινοτικούς οργανισµούς ή για 
κοινοτικά προγράµµατα.  Θεωρώ περιττό να τονίσω ότι όλες οι εκθέσεις 
αλλά και οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι σαφείς, τεκµηριωµένες και 
να υποβάλλονται στη βάση των διεθνώς αποδεκτών προτύπων. 
 
Εκτός όµως της νενοµισµένης διαδικασίας, ουσιαστικά αποτελέσµατα 
δύνανται να εξάγονται από µια αµφίδροµη, συνεχή ανοικτή 
επικοινωνία µεταξύ της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και 
του ΕΕΣ.  Με αυτό τον τρόπο το ΕΕΣ µέσα αλλά και πέρα από τους 
ετήσιους σχεδιασµούς του  θα έχει υπόψη του τις προτεραιότητες 
πολιτικής αλλά και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες του Κοινοβουλίου. 

 
 
 

11. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή αλλάζει το λογιστικό της 
σύστηµα.  Ποια θα µπορούσε να είναι η προστιθέµενη 
αξία µιας τέτοιας αλλαγής; 

 
Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΕΣ για το 2002 που 
παρουσιάσθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού τον Νοέµβριο του 2003, η Επιτροπή υιοθέτησε 
από τον ∆εκέµβριο του 2002 ένα σχέδιο δράσης για εκσυγχρονισµό 
του λογιστικού συστήµατος αναµένοντας ότι τα πρώτα θετικά 
αποτελέσµατα θα παρουσιασθούν από το 2005.  Ο Πρόεδρος του 
ΕΕΣ στην παρουσίαση της Έκθεσης κρίνει ότι τέτοιο σενάριο είναι 
πολύ αισιόδοξο και ότι το χρονοδιάγραµµα πλήρους υλοποίησης 
του µάλλον πρέπει να επεκταθεί χρονικά. 
 
Ανεξάρτητα όµως της πιο πάνω προσέγγισης κρίνεται ότι η απόφαση 
µετατροπής της λογιστικής βάσης από ταµειακές εισροές και 
εκροές στη βάση των δεδουλευµένων θα παρουσιάζει στους 
αξιολογητές, είτε αυτοί είναι η ίδια η Επιτροπή είτε άλλοι, 
περισσότερα στοιχεία µε καταγραφή του κόστους των 
δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα θα είναι ευκολότερη η µέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας της κάθε δαπάνης. 
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Συµπερασµατικά γίνεται αποδεκτό ότι η προστιθέµενη αξία της 
αλλαγής που τροχιοδροµήθηκε είναι ότι δίνεται πιο ξεκάθαρη και 
αντιπροσωπευτική εικόνα των τεκταινόµενων µε αναλυτικότερη 
πληροφόρηση για την αποτελεσµατικότητα των δαπανών. 

 
 
12. Είσθε υπέρ της δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας;  Ποια θα έπρεπε να είναι η φύση των 
σχέσεων της µε τα άλλα όργανα ελέγχου στον ίδιο τοµέα, 
όπως π.χ. µε την OLAF; 
 
Έχοντας υπόψη από την µια το µέγεθος και τη διαρθρωτική δοµή της 
Ε.Ε. καθώς επίσης το εύρος του προϋπολογισµού της και από την 
άλλη τα θεσµικά όργανα που είναι αναγκαία για την εύρυθµη 
λειτουργία της, και υπενθυµίζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης για την απονοµή νοµικής 
προσωπικότητας στην Ένωση αλλά ταυτόχρονα και για την ανάγκη 
ύπαρξης περισσότερης διαφάνειας κλίνω κατ’ αρχάς υπέρ της 
δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας νοουµένου ότι πρώτα θα 
ξεκαθαρίσουν πλήρως οι αρµοδιότητες και η δικαιοδοσία της καθώς 
επίσης η σχέση της µε τα θεσµικά όργανα και άλλες υπηρεσίες της 
Ένωσης όπως είναι η OLAF.  Σε καµιά όµως περίπτωση δεν πρέπει να 
υπάρξει επικάλυψη δραστηριοτήτων τόσο σε θεσµικό πλαίσιο όσο και 
σε εθνικό επίπεδο στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. όταν πρόκειται για εξέταση 
δραστηριοτήτων σε αυτές µε κοινοτικό αντικείµενο. 

 
 
Άλλες Ερωτήσεις 
 
13.  Θα αποσύρατε την υποψηφιότητά σας αν η γνώµη του 

Κοινοβουλίου για τον διορισµό σας ως Μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν δυσµενής; 

 
∆ιερµηνεύω την έκφραση θετικής γνώµης του Κοινοβουλίου για το 
διορισµό ενός µέλους του ΕΕΣ ως προσέγγιση κατ’ αρχήν 
εµπιστοσύνης για την ύπαρξη ανεξαρτησίας και δυνατοτήτων από 
µέρους του µέλους για την ορθή διεκπεραίωση των σοβαρών 
καθηκόντων του.  Τούτου λαµβανοµένου υπόψη καθώς επίσης της 
διαδικασίας που ακολουθείται µέχρι το διορισµό των µελών του ΕΕΣ 
και την καθοριστική σηµασία που έχει η γνώµη του Κοινοβουλίου για 
την απόφαση καθώς επίσης και το γεγονός ότι για την εύρυθµη 
εξάσκηση των υποχρεώσεων τους, τα µέλη του ΕΕΣ πρέπει να είναι σε 
τακτική επαφή µε το Ευρωκοινοβούλιο και τα µέλη του, σε περίπτωση 
δυσµενούς γνώµης του Κοινοβουλίου για το διορισµό µου ως µέλους 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου φρονώ ότι θα απέσυρα την υποψηφιότητα 
µου. 
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∆εν θα µου ήταν καθόλου ευχάριστο να τοποθετηθώ υπό πίεση σε 
κάποια θέση από την οποία να κληθώ να αποδώσω µέσα σε ένα εξ’ 
αρχής δυσµενές κλίµα.  Όλοι γνωρίζουµε ότι το σωστό εργασιακό 
κλίµα είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την ποιότητα αλλά και την 
ποσότητα της προσφοράς εργασίας του καθενός µας. 

 
∆εν σας αποκρύβω ότι πέραν από τη λύπη µου, σε µια τέτοια 
περίπτωση θα µε ενδιέφερε να µου γνωστοποιηθεί έστω και 
ανεπισήµως το σκεπτικό της µη αποδοχής της υποψηφιότητας µου. 
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Κίκης Καζαµίας – Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
Υποψήφιο Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

____________________________________________________________ 
 

 
Βιογραφικό Σηµείωµα 

 
 
Λυπάµαι που είµαι υποχρεωµένος να σας παρουσιάσω τον εαυτό µου όµως 
φαίνεται ότι δεν γίνεται διαφορετικά όταν ζητείται µια αυτοβιογραφική 
παρουσίαση.  Πέραν από τους κυριότερους σταθµούς της ζωής µου θα 
προσπαθήσω να σας ενηµερώσω για κάποιες βασικές δραστηριότητες µου µε 
τον ελάχιστο επιτρεπτό υποκειµενισµό.  Αν δεν τα καταφέρω παρακαλώ 
συγχωρέστε µε θέτοντας τον εαυτό µου στην κρίση σας.  Όσο είναι δυνατό θα 
αποφύγω να επαναλάβω εκτενώς στοιχεία που αναφέρονται στις απαντήσεις 
µου στο ερωτηµατολόγιο σας που προηγείται. 
 
Γεννήθηκα στις 27 Αυγούστου 1951 στο Λευκόνοικο της Μεσαορίας στην 
Επαρχία Αµµοχώστου.  Μαζί µε τους γονείς µου µετοικήσαµε το 1954 στην 
Αµµόχωστο όπου αποφοίτησα από το Οικονοµικό Γυµνάσιο το 1969.  
Ακολούθως υπηρέτησα στην Εθνική Φρουρά ενώ αµέσως µετά το 1971 
µετέβηκα στο Βερολίνο όπου σπούδασα στην Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών 
Επιστηµών από όπου πήρα το πτυχίο µου µε ειδίκευση στο ∆ιεθνές Εµπόριο 
και τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις.  Κατά τη διάρκεια των σπουδών µου 
διετέλεσα πρόεδρος των κυπρίων φοιτητών στη χώρα όπου σπούδασα. 
 
Με την αποπεράτωση των σπουδών µου επέστρεψα στην Κύπρο το 1977 ενώ 
ήµουν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Φοιτητών και Νέων Επιστηµόνων.  Από το 1977 εργάσθηκα σε µεγάλο 
οικονοµικό οργανισµό ως διευθυντής του τµήµατος εισαγωγών ενώ από το 
1984 αποχώρησα και ανέλαβα την διεύθυνση οικογενειακής εµπορικής 
επιχείρησης. 
 
Το 1997 µου προτάθηκε και αποδέχθηκα τη θέση του γενικού εκτελεστικού 
διευθυντή του Συνεργατικού Ταµιευτηρίου Λεµεσού (Limassol Co-Operative 
Savings Bank), του µεγαλύτερου Συνεργατικού Χρηµατοπιστωτικού 
Οργανισµού στην Κύπρο.  Από το 1999 ήµουν επίσης πρόεδρος του 
Επενδυτικού Συγκροτήµατος Συνεργατικών Εταιρειών.  Αποχώρησα από τις 
δύο τελευταίες θέσεις ταυτόχρονα µε τον υπουργικό µου διορισµό αφού ήταν 
ασυµβίβαστο µε τις υπουργικές µου υποχρεώσεις.  Κατά καιρούς διετέλεσα 
ενεργός αξιωµατούχος σε διάφορους επαγγελµατικούς, αθλητικούς και 
κοινωνικούς φορείς. 
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Το 1991 εκλέγηκα και το 1996 επανεκλέγηκα βουλευτής µε το ψηφοδέλτιο 
του Ανορθωτικού Κόµµατος Εργαζοµένου Λαού (ΑΚΕΛ) µε τους 
περισσότερους ψήφους στην περιφέρεια Αµµοχώστου.  Το 2001 δεν 
επαναδιεκδίκησα την έδρα µου επειδή έχω την άποψη ότι για λόγους αρχής  
τα δηµόσια πρόσωπα δεν πρέπει να παραµένουν στην ίδια θέση πέραν των 
δύο θητειών. 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκάχρονης βουλευτικής µου παρουσίας διάφορες 
κατά καιρούς µετρήσεις τόσο της κοινής γνώµης όσο και των 
κοινοβουλευτικών συντακτών και δηµοσιογράφων µε κατέγραφαν ως τον 
βουλευτή που διεκπεραίωνε καλύτερα τα καθήκοντα του. 
 
Για δέκα χρόνια διετέλεσα µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, όπου ένα από τα κυριότερα καθήκοντα 
ήταν η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του ετήσιου κρατικού 
προϋπολογισµού.  Υπήρξα επίσης µέλος της Επιτροπής Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής.  Για τρία χρόνια ήµουν µέλος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.  Από το 1996 µέχρι το 2001 ήµουν 
επίσης µέλος της Μικτής Επιτροπής της Κυπριακής Βουλής µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου συζητούντο όλα τα θέµατα εναρµόνισης της 
Κύπρου µε την Ε.Ε.    Εκπροσώπησα την Κυπριακή Βουλή σε πολλές 
διεθνείς συναντήσεις στο εξωτερικό. 
 
Το ∆εκέµβριο του 2001 εκλέγηκα ∆ήµαρχος Αµµοχώστου.  Ήµουν πρόεδρος 
της Επιτροπής των Κατεχοµένων ∆ήµων και Α΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης 
∆ήµων Κύπρου.  Αποχώρησα από τη θέση του ∆ηµάρχου τον Φεβράρη του 
2003 όταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε διόρισε Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων.  Αµέσως µετά τον υπουργικό διορισµό µου ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µε επέλεξε ως ένα από τα πέντε µέλη του 
νεοσύστατου Συµβουλίου Εσωτερικού Ελέγχου.  Υπέβαλα κατόπιν δικής µου 
επιλογής την παραίτηση µου ως Υπουργός τον Απρίλιο του 2004. 
 
Κατά την διάρκεια της υπουργικής µου θητείας παρακολούθησα ενεργά όλες 
τις υπουργικές συνόδους της Ε.Ε. για θέµατα Ανάπτυξης, Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Τηλεπικοινωνιών. 
 
Είµαι νυµφευµένος από το 1979 και έχω τρία αγόρια, 23, 21 και 17 ετών 
από τους οποίους οι δύο πρώτοι είναι φοιτητές ενώ ο τρίτος τελειώνει εφέτος 
το Λύκειο. 
 
Ελπίζω να κατάφερα να σας δώσω µια σύντοµη αντικειµενική εικόνα του 
προσώπου και των δραστηριοτήτων µου.  Αν δεν το κατάφερα απολογούµαι 
και σας παραπέµπω σε όσους µε γνωρίζουν. 
 
Λευκωσία – Κύπρος, 17 Σεπτεµβρίου 2004  
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