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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 

 (C8-0260/2016 – 2016/0809(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 (C8-0260/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του, 

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

0259/2016), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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 5 Σεπτεμβρίου 2016, η 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου 

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, 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 

 

6/2008-2016 Δικαστής στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Πορτογαλίας 

Συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης της γνωμοδότησης επί των 

γενικών λογαριασμών του πορτογαλικού κράτους. 

Ελέγχει τη νομιμότητα των συμβάσεων που συνάπτονται 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. 

Διενεργεί ελέγχους για την εκτέλεση των συμβάσεων και τον 

καθορισμό χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Εφαρμόζει 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. 

Συμβάλλει στην κατάρτιση σχεδίων και εκθέσεων 

δραστηριοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΠ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Μέλος της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

3/2005-6/2008 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 γενικών 

λογαριασμών και προϋπολογισμών του κράτους, προγραμμάτων 

ανάπτυξης και σταθερότητας, και βασικής πορτογαλικής 

νομοθεσίας για τα δημόσια οικονομικά. 

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της κεντρικής 

διοίκησης του κράτους (PRACE), που είχε αντίκτυπο σε όλα τα 
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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. Δημιούργησε την 

κεντρική βάση δεδομένων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας 

διοίκησης. 

Υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων απασχόλησης 

των δημόσιων υπαλλήλων: εργασιακές σχέσεις, σταδιοδρομίες 

και αποδοχές όλων των δημόσιων υπαλλήλων· μεταρρύθμιση 

του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημόσιων υπαλλήλων με 

βάση το γενικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει για τους 

πορτογάλους εργαζομένους· μεταρρύθμιση των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης 

επιδόσεων της δημόσιας διοίκησης (SIADAP), το οποίο 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, των 

προϊσταμένων και άλλων υπαλλήλων. 

Προέβη σε διαπραγματεύσεις με τις ομοσπονδίες 

συνδικαλιστικών οργανώσεων δημόσιων υπαλλήλων. 

9/2003-3/2005 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 στις οποίες συμμετείχαν 

ξένα ανώτατα όργανα ελέγχου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το INTOSAI και το EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Επικεφαλής του Τμήματος Κατάρτισης 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων – Υπουργείο Οικονομικών – 

Πορτογαλία 
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Ανέπτυξε και παρακολουθούσε πολιτικές, σχέδια και εκθέσεις 

αξιολόγησης σχετικά με την κατάρτιση των πορτογάλων 

τελωνειακών υπαλλήλων όσον αφορά την εφαρμογή των 

πορτογαλικών και ενωσιακών τελωνειακών καθεστώτων. 

Σχεδίαζε και παρακολουθούσε πρωτοβουλίες κατάρτισης για 

τους τελωνειακούς υπαλλήλους της Πορτογαλίας. 

4/2001-11/2002 Γενικός Διευθυντής 

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, ενός προϋπολογισμού λειτουργίας 

ύψους 188 000 000 EUR και ενός προϋπολογισμού επενδύσεων 

ύψους 55 400 000 EUR (στοιχεία του 2002). 

Είχε την τελική ευθύνη για την επιβολή των στερητικών της 

ελευθερίας ποινών των δικαστηρίων για τους 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 ένα 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 ένα πρόγραμμα κατασκευής και ανακαίνισης 

φυλακών (Carregueira, Paços de Ferreira, Δικαστική Αστυνομία 

του Porto, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra 

και Πόρτο). 

Εκδότης της εφημερίδας «Temas Penitenciários». 

2/1999-4/2001 Πρόεδρος 

Εθνική Υπηρεσία Δικαστικής Επιτήρησης – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 
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Είχε την τελική ευθύνη για την υπηρεσία, 

συμπεριλαμβανομένων των 115 διοικητικών μονάδων σε 104 

δήμους, των 1 700 υπαλλήλων, και ενός προϋπολογισμού ύψους 

37 500 000 EUR (στοιχεία του 1999). 

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 ανά έτος), και 

αφετέρου για τη θέσπιση διαδικασιών δυνάμει διεθνών 

συμβάσεων σχετικά με τους ανηλίκους, για τις οποίες η 

υπηρεσία αποτελούσε την κεντρική αρχή. 

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 

εκτελούσαν 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). 

11/1995-2/1999 Διευθυντής Γραφείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Προετοίμαζε τις αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

αναφορικά με: τη δικαστική αστυνομία, τη σωφρονιστική 

υπηρεσία, τη δικαστική επιτήρηση, την έρευνα και τον 

προγραμματισμό, τη διαχείριση περιουσιακών και 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, και τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις.  

Μεριμνούσε για την επαφή μεταξύ του Γραφείου του 

Υπουργείου και των αρμόδιων για τους εν λόγω τομείς οργάνων, 

καθώς και μεταξύ του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Ανώτατου 

Διοικητικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου Δικαστικού 

Συμβουλίου, του Ανώτατου Συμβουλίου των Διοικητικών και 

Φορολογικών Δικαστηρίων, της Γενικής Εισαγγελίας και του 

Δικηγορικού Συλλόγου. 

Συνέβαλε στην προετοιμασία νομοθετικών διατάξεων σε 

βασικούς τομείς πολιτικών δικαίου, όπως: ο νόμος για τη 
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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 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, δικαστική επιτήρηση, 

πρόσληψη και κατάρτιση δικαστών, προγραμματισμός και 

συντονισμός της καταπολέμησης των ναρκωτικών, 

ιατροδικαστική, μηχανοργάνωση της νομοθεσίας, συνεργασία με 

τις πορτογαλόφωνες χώρες της Αφρικής, ιθαγένεια, εκούσια 

θεσμική διαιτησία, προστασία του καταναλωτή, περιβαλλοντική 

προστασία, συμβούλια προστασίας του παιδιού. 

Μεριμνούσε για τις σχέσεις μεταξύ του Γραφείου του 

Υφυπουργού και των αρμόδιων στους εν λόγω τομείς οργάνων. 

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 
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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 Δικαστικής Επιτήρησης – Υπουργείο 

Δικαιοσύνης – Πορτογαλία 

Διευθυντικό στέλεχος της επιχειρησιακής δραστηριότητας της 

υπηρεσίας, την οποία διεξήγαγαν 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 στήριξης 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 στήριξης 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 και την κοινωνική επανένταξη. 

02/1987-11/1987 Επικεφαλής Τμήματος Έρευνας και Προγραμματισμού, 

Διοικητική Περιοχή Μακάο 

Ίδρυμα Κοινωνικής Δράσης 

Παρείχε νομικές συμβουλές αναφορικά με 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 1100 

κατοικίες). 

Σχεδίασε σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης και εγκαταστάσεις 

κοινωνικής πρόνοιας που τελούσαν υπό τη διαχείριση ιδιωτικών 

ιδρυμάτων. 

Σχεδίασε το σύστημα προγραμματισμού του Ιδρύματος. 
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02/1985-02/1987 Επικεφαλής Τμήματος Οργάνωσης και Τεχνολογίας 

Πληροφοριών, Διοικητική Περιοχή Μακάο 

Κεντρικό Γραφείο Δημόσιων Υπηρεσιών 

Εξέδιδε γνωμοδοτήσεις σχετικά με: βασικούς κανόνες στον 

τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, διαδικασίες για τις αγορές ΤΠ 

και την παραγωγή μικροφίλμ από τις δημόσιες υπηρεσίες, και 

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 Δικαστικής Επιτήρησης, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Πορτογαλία 

Συντόνιζε τις δραστηριότητες δημοσίευσης μελετών σχετικά την 

κοινωνική επανένταξη των παραβατών. 

Καθόρισε τον μορφότυπο των εκθέσεων καλής μεταχείρισης σε 

σχέση 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. 

Επεξεργάστηκε το σχέδιο δραστηριότητας της υπηρεσίας το 

1984. 
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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 και 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 τους Διευθύνοντες 

Συμβούλους, στη γραμματεία στις Κάτω Χώρες, και σε 

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 ΕΕ. 

Επόπτευε τη διαχείριση του προϋπολογισμού και το 

ενημερωτικό δελτίο της CEP. 

 1999-2002 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Δικαιοσύνης 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πορτογαλία 

Καθόριζε πολιτικές, σχέδια και δράσεις για την επαγγελματική 

κατάρτιση των φυλακισμένων και άλλων πολιτών στους οποίους 

είχαν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις. 
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Προετοίμαζε τους προϋπολογισμούς κατάρτισης. 

Εκπονούσε τις εκθέσεις αξιολόγησης της παρεχόμενης 

κατάρτισης. 

 1994-2003 Μέλος της Επιτροπής Πρόσβασης στα Διοικητικά Έγγραφα 

– Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας 

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, υπέβαλε και αξιολογούσε τροπολογίες. 

Αξιολογούσε τις καταγγελίες πολιτών σχετικά με την άρνηση 

πρόσβασης στα έγγραφα εκ μέρους υπηρεσιών και φορέων της 

δημόσιας διοίκησης. 

Διοργάνωνε δράσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση και 

προγράμματα 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 Εφαρμογή 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 την 

πρόσληψη υπαλλήλων και τοπικών 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 
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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 

 Προφορικού 

λόγου 

Γραπτού 

λόγου 

Προφορική 

επικοινωνία 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

 

Γαλλικά Γ1  Γ2 Γ1 Γ2 B2 

Αγγλικά B2 B2 B2 B2 B2 

Ισπανικά Γ1 Γ1 A2 A2 A1 

 Επίπεδα: A1 και A2: βασικός χρήστης· B1 και B2: ανεξάρτητος χρήστης· Γ1 και 

Γ2: ικανός χρήστης 

(Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες) 

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 πολλές δημόσιες 

δηλώσεις, συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές συζητήσεις, εμφανίσεις στην 

τηλεόραση και σε ραδιοφωνικά προγράμματα και επαφή με άλλα μέσα, καθώς και 

συμμετοχή σε αμέτρητα 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. 

  

Ψηφιακή 

ικανότητα 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Επεξεργασία Επικοινωνία Δημιουργία Ασφάλεια Επίλυση 
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δεδομένων περιεχομένου προβλημάτων 

 Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

Ανεξάρτητος 

χρήστης 

 Ψηφιακή ικανότητα – Πίνακας αυτοαξιολόγησης 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΙΡΑ 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). 
 

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 – 
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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 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· 

"Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social», δημοσίευση στο «Prisões e Reinserção Social», Δελτίο 

αριθ. 37, Δεκέμβριος 1983- Φεβρουάριος 1984, του Centro de 

Reflexão Cristã (Κέντρο Χριστιανικού Προβληματισμού), σ. 

13-26· 

«Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania», 

δημοσίευση στο «Mercado Social de Emprego – Encontro 

Nacional de Interlocutores – 2000» από την Comissão para o 

Mercado Social de Emprego (Επιτροπή για την Κοινωνική 

Αγορά Απασχόλησης), σ. 121-124· 

«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: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Επαγγελματική πείρα 

1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια 

οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η 

εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο 

λογιστικός έλεγχος. 

 

1.1. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα διευθυντικές θέσεις στον τομέα των 

δημόσιων υπηρεσιών – κάτι το οποίο στη δική μου επαγγελματική σταδιοδρομία 

έγινε σχετικά νωρίς, το 1982 – ασκούσα καθήκοντα στον τομέα των δημόσιων 

οικονομικών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε τέσσερις συγκεκριμένες 

εμπειρίες, μεταξύ των πιο σημαντικών. 

 

1.2. Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος και λογιστικός έλεγχος ως Δικαστής 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το 2008.  

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήτοι του οργάνου που ασκεί εξωτερικό και 

ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό έλεγχο στα δημόσια οικονομικά της 

Πορτογαλίας, και συνδράμει τη Συνέλευση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στον 

τομέα του πολιτικού ελέγχου, συμμετείχα στην έγκριση της γνωμοδότησης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τους γενικούς λογαριασμούς του 

κράτους από το 2009 έως το 2014. Η εν λόγω γνωμοδότηση αφορά τους 

γενικούς λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς όλων των 

φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς και τον 

λογαριασμό της κοινωνικής ασφάλισης. Στην εν λόγω γνωμοδότηση, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε σχετικά με τη νομιμότητα και τη 

δημοσιονομική ορθότητα των υποκείμενων πράξεων των γενικών λογαριασμών, 

η οποία συνοδεύεται από πράξεις δημοσιονομικού και λογιστικού ελέγχου που 

εκτελούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίδιο 

ελέγχου και διαδικασιών και λαμβανομένων υπόψη των διεθνών προτύπων 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). 

Συνεπώς, παρά την πείρα που είχα ήδη στο επίπεδο της διοίκησης και της 

κυβέρνησης (δηλαδή στον τομέα της εκτελεστικής και της νομοθετικής 

εξουσίας) σε θέματα προγραμματισμού, εκτέλεσης και ελέγχου των δημόσιων 

οικονομικών, απέκτησα πείρα και στον εξωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο 

που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (δηλαδή στον τομέα της δικαστικής 

εξουσίας, δεδομένου ότι σε αυτήν εντάσσεται δυνάμει του πορτογαλικού 

συντάγματος). 

Πέραν της ανωτέρω αναφερόμενης συμμετοχής μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διενήργησα επίσης λογιστικούς ελέγχους, κυρίως όσον αφορά τη διοικητική και 

χρηματοοικονομική νομιμότητα κατά την εκτέλεση συμβάσεων, σε υπηρεσίες 

της κρατικής και της τοπικής διοίκησης. Ήμουν επίσης αρμόδιος για τη 

διενέργεια λογιστικών ελέγχων με σκοπό τη διερεύνηση οικονομικών 

παραβάσεων. 
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1.3. Προγραμματισμός και έλεγχος των δημόσιων οικονομικών του 

πορτογαλικού κράτους κατά την περίοδο 2005-2007. 

Το 2005, το δημοσιονομικό έλλειμμα του πορτογαλικού κράτους, που 

εκτιμήθηκε από την Τράπεζα της Πορτογαλίας τον Μάιο, για εκείνο το έτος, 

ανήλθε στο 6,2 % του ΑΕΠ. Αυτό οδήγησε στην αθέτηση των υποχρεώσεων που 

είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειωτέον επίσης ότι τα έτη πριν από το 2005 (2002 έως 

2004) το δημοσιονομικό έλλειμμα είχε διατηρηθεί σε μη συμβατά με το ΣΣΑ 

επίπεδα, παρά τη λήψη εφάπαξ ή προσωρινών μέτρων για σημαντικά ποσά.  

Σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία ανέλαβα διοικητικά καθήκοντα ως Υφυπουργός 

Δημόσιας Διοίκησης της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Έπρεπε, λοιπόν, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Οικονομικών της 

Πορτογαλίας, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, να χαράξουμε μια στρατηγική 

δημοσιονομικής εξυγίανσης για τα δημόσια οικονομικά της Πορτογαλίας. Η 

στρατηγική αυτή είχε ως θεμελιώδη στόχο τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος 

σε ποσοστό χαμηλότερο του 3 % του ΑΕΠ το 2008, με μείωση του μεριδίου των 

δαπανών, ιδίως των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών. 

 

Η στρατηγική εξυγίανσης επιδιώχθηκε κυρίως με τα εξής μέσα, στην κατάρτιση 

των οποίων συνέβαλα και εγώ: 
α) Πολυετές Πρόγραμμα Μείωσης των Τρεχουσών Δαπανών, το οποίο 

περιελάμβανε το σύνολο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη 

δημόσια διοίκηση, καθώς και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

της, στην κοινωνική ασφάλιση και στις υπηρεσίες υγείας και 

εκπαίδευσης, που συνιστούσαν τον σημαντικότερο όγκο των δαπανών, 

ενόψει της στρατηγικής για εξυγίανση, με πρόβλεψη των αντίστοιχων 

δημοσιονομικών επιπτώσεων. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που 

επιχειρήθηκαν στις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, για τις οποίες είχα αρμοδιότητα, θα 

αναφερθώ σε αυτές στις απαντήσεις στις ερωτήσεις 2 και 6. 

 

β) Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα έτη 2005-2009, 

2006-2010 και 2007-2011. Τα συγκεκριμένα έγγραφα, που 

ακολουθούσαν τις κατευθυντήριες γραμμές των κοινοτικών κανονισμών, 

καθόρισαν τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους 

δημοσιονομικούς στόχους και περιελάμβαναν τις προαναφερθείσες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για δημοσιονομική εξυγίανση καθώς και τα 

μέτρα απλούστευσης του φορολογικού συστήματος, περιστολής της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, και μείωσης της παρουσίας 

του κράτους στην οικονομία, μέσω ενός προγράμματος 

ιδιωτικοποιήσεων. 

 

γ) Κρατικοί προϋπολογισμοί του 2006, 2007 και 2008, βάσει των οποίων 

τέθηκε σε εφαρμογή η εν λόγω στρατηγική, και στο πλαίσιο των οποίων 

οι στόχοι που καθορίστηκαν για το ισοζύγιο προϋπολογισμού ανέρχονταν 

στο -4,8 %, -3,7 % και -2,4 % του ΑΕΠ. 
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Συνεπώς, χάρη στη διαμόρφωση των εν λόγω προγραμμάτων, των νόμων περί 

κρατικού προϋπολογισμού και των νομοθετικών διαταγμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, διαδικασία στην οποία συμμετείχα και εγώ ως μέλος της 

κυβέρνησης και στην υποβολή της προς έγκριση από το πορτογαλικό 

κοινοβούλιο, ιδίως ως προς τις δαπάνες, απέκτησα πείρα στον μεσοπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, ο οποίος επηρέαζε όλα τα δημόσια οικονομικά 

της Πορτογαλίας, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και στην προώθηση 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

Στον ίδιο πλαίσιο, αλλά τη φορά αυτή σε επίπεδο δημοσιονομικού ελέγχου, 

συμμετείχα επίσης στη διαδικασία έγκρισης των γενικών λογαριασμών του 

κράτους για τα έτη 2005, 2006 και 2007.  

Σημειωτέον ότι η τότε χαραχθείσα στρατηγική για δημοσιονομική εξυγίανση 

πέτυχε τους καθορισθέντες στόχους, ως προς τις σημαντικότερες πτυχές τους, 

και μάλιστα τους υπερέβη, δεδομένου ότι το 2006 το έλλειμμα μειώθηκε στο 4,3 

% του ΑΕΠ και το 2007 στο 3 %. Τον Ιούνιο του 2008, το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήργησε την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για 

την κίνηση διαδικασίας κατά της Πορτογαλίας λόγω υπερβολικού ελλείμματος. 

 

 

1.4. Προγραμματισμός και έλεγχος των οικονομικών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας από το 1991 έως το 1999. 

Την περίοδο κατά την οποία ανέλαβα καθήκοντα επικεφαλής του ιδιαίτερου 

γραφείου μελών της κυβέρνησης (του Υφυπουργού και του Υπουργού) 

συμμετείχα στην κατάρτιση των προϋπολογισμών και των λογαριασμών του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, διαδικασία στην οποία εμπλέκονται σημαντικά 

όργανα και υπηρεσίες, όπως τα δικαστήρια, η γενική εισαγγελία, τα ανώτατα 

δικαστικά συμβούλια, οι υπηρεσίες μητρώων και συμβολαιογράφων, η δικαστική 

αστυνομία, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες, το Ίδρυμα Δικαστικής Επιτήρησης και 

οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή μου αυτή συνίστατο στην 

αξιολόγηση των προτάσεων που υπέβαλλαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, σε 

συνεργασία με τα όργανα που ασκούσαν καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου, και 

στην προπαρασκευή της απόφασης των μελών της κυβέρνησης. Πέραν της 

συμμετοχής μου στα αρχικά και τελικά στάδια του κύκλου της δημοσιονομικής 

διαχείρισης, συμμετείχα και σε πολλές περιπτώσεις εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των εν λόγω υπηρεσιών, κάθε φορά που δυνάμει της 

νομοθεσίας έπρεπε να ληφθεί απόφαση από τα μέλη της κυβέρνησης. 

 

1.5. Προγραμματισμός, εκτέλεση και έλεγχος των προϋπολογισμών του 

Ιδρύματος Δικαστικής Επιτήρησης και των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, 

από το 1999 έως το 2002. 

Κατά την εν λόγω περίοδο, ως επικεφαλής του Ιδρύματος Δικαστικής 

Επιτήρησης και της Γενικής Διεύθυνσης των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, ήμουν 

υπεύθυνος για την κατάρτιση των αντίστοιχων προϋπολογισμών και 

λογαριασμών, και είχα επίσης την τελική ευθύνη για την εκτέλεσή τους: ετήσιοι 

προϋπολογισμοί ύψους 37 500 000 EUR και 243 400 000 EUR (το 1999 και 

το 2002). Για την επιτέλεση των καθηκόντων αυτών είχα ευθύνη έναντι της 

κυβέρνησης στην οποία υπαγόμουν, της Συνέλευσης της Πορτογαλικής 
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Δημοκρατίας –ενώπιον της οποίας μπορούσα να κληθώ να λογοδοτήσω–, καθώς 

και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει του εκ των προτέρων ελέγχου της 

διοικητικής και δημοσιονομικής νομιμότητας των δημόσιων συμβάσεων, καθώς 

και του λογιστικού ελέγχου της διαχείρισης και των προηγούμενων οικονομικών 

ετών. 

 

2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας 

σταδιοδρομία; 

 

2.1. Στη σταδιοδρομία μου, ξεχωρίζω τέσσερα στάδια, ή γεγονότα, που θεωρώ ότι 

είχαν αντίκτυπο στην οργάνωση ή τη λειτουργία του κράτους, ή ακόμη και, 

άμεσα ή έμμεσα, στην πορτογαλική κοινωνία. Είχαν επίσης ισχυρό αντίκτυπο 

στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Αναγνωρίζω, ωστόσο, ότι είχα την τύχη να 

συνεργαστώ με πολλούς άλλους δημόσιους λειτουργούς – προϊσταμένους, 

συναδέλφους και υφισταμένους – και ότι, χωρίς εκείνους και τη συνδρομή τους, 

δεν θα μπορούσα να είχα επιτύχει όλα αυτά. Σε εκείνους οφείλονται, επομένως, 

πολλά από αυτά στα οποία θα αναφερθώ. Θα μνημονεύσω τα ανωτέρω γεγονότα 

πολύ συνοπτικά, γνωρίζοντας ότι η πλήρης εξιστόρηση, και ιδίως η λεπτομερής 

τεχνική περιγραφή τους θα παρήγαγε ένα μακροσκελές κείμενο. 

 

2.2. ΠΡΩΤΗ: μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση της Πορτογαλίας κατά την 

περίοδο 2005-2009.  
Η πολιτική και χρηματοοικονομική συγκυρία κατά την οποία σχεδιάστηκαν και 

εφαρμόστηκαν οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις έχει ήδη αναφερθεί στο σημείο 1.3. 

 

Ο ΟΟΣΑ, σε έκθεση που συνέταξε το 2008 με τίτλο «Αξιολόγηση της 

διαδικασίας προϋπολογισμού στην Πορτογαλία», αναφέρει (σ. 27): «[ 

]βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους 

τομείς. Η κυβέρνηση έχει προβεί σε εντυπωσιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας 

διοίκησης» (σ. 24). 

 

Για τα παραπάνω είχα εγώ την αρμοδιότητα και συγκεκριμένα: ηγήθηκα του 

πολιτικού και τεχνικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της νομικής διατύπωσης που 

υπερασπίστηκα ενώπιον της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, καθώς και της 

δημοσιοποίησης, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης – των κάτωθι μεταρρυθμίσεων: 

α) Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης από το 2005 έως το 2007: 

πραγματοποιήθηκε διαρθρωτική αξιολόγηση των 518 δημόσιων 

οργανισμών που αποτελούσαν μέρος της δημόσιας διοίκησης με στόχο τη 

λήψη αποφάσεων για την κατάργηση, συγχώνευση ή αναμόρφωσή τους. 

Στο τέλος του προγράμματος ο αριθμός των οργανισμών μειώθηκε στους 

331: ήτοι κατά 26%. Ωστόσο, το ζήτημα δεν ήταν να μειωθεί το 

οργανωτικό μέγεθος της δημόσιας διοίκησης και, αντιστοίχως, ο αριθμός 

των διευθυντικών θέσεων (που επίσης μειώθηκαν κατά 26%), αλλά να 

επιτευχθεί μεγαλύτερος εξορθολογισμός, οικονομία, αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα. Οι στόχοι αυτοί βασίστηκαν στον ορισμό ενός 

θεμελιώδους προτύπου για όλα τα υπουργεία, με γνώμονα τις 

ιδιαιτερότητές τους, και επικεντρώθηκαν κυρίως σε τρεις τομείς: ενίσχυση 
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των λειτουργιών στήριξης της διακυβέρνησης –ιδίως όσον αφορά τις 

λειτουργίες προγραμματισμού, αξιολόγησης και ελέγχου–, 

αναδιοργάνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης και μεταρρύθμιση των 

λειτουργιών διαχείρισης των πόρων, με τη δημιουργία και την έναρξη 

λειτουργίας επιμερισμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των 

οικονομικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού και των δημόσιων 

προμηθειών. 

 

β) Αναμόρφωση των καθεστώτων της δημόσιας απασχόλησης από το 

2006 έως το 2009: εγκρίθηκε ένα νέο εργασιακό καθεστώς για τους 

δημόσιους υπαλλήλους – περίπου 740.000 άτομα – το οποίο αφορούσε 

τρία ουσιαστικά ζητήματα:  

 το καθεστώς δέσμευσης, με την καθιέρωση ενιαίας σύμβασης 

εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, και με τη 

δυνατότητα διορισμού μόνο για θέσεις εξουσίας και 

εκπροσώπησης του κράτους·

 ένα νέο απλουστευμένο καθεστώς σταδιοδρομίας, με την 

κατάργηση εκατοντάδων υφιστάμενων σταδιοδρομιών·

 ένα νέο καθεστώς αποδοχών, βάσει ενιαίας μισθολογικής 

κλίμακας για όλες τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και βάσει 

συστήματος επιβράβευσης για τα άτομα με τις καλύτερες 

επιδόσεις.

Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις στόχευαν στην προσέγγιση του καθεστώτος 

των δημόσιων υπαλλήλων με το κοινό εργασιακό καθεστώς των 

Πορτογάλων εργαζομένων· σε ένα νέο πρότυπο διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού, στενά συνδεδεμένο με τη δημοσιονομική 

διαχείριση· σε μια ισχυρή συσχέτιση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και 

των αποδοχών και στην αξιολόγηση των επιδόσεων και την επιβράβευση 

των προσπαθειών· στην απλούστευση και τη διαφάνεια των συστημάτων 

σταδιοδρομιών και αποδοχών. 

γ) Δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών, των 

διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων το 2007: για πρώτη φορά 

στην πορτογαλική δημόσια διοίκηση εφαρμόστηκε ένα γενικό σύστημα 

αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών και των διευθυντικών στελεχών, σε 

συνδυασμό με ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων όλων των 

δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ τους και σε σχέση με τους κύκλους 

δημόσιας διαχείρισης, βάσει στόχων, δεικτών και αποτελεσμάτων. 

Καθορίστηκαν υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τον διαχωρισμό των 

καλύτερων δημοσίων υπαλλήλων από τους υπόλοιπους (καλύτεροι 

υπάλληλοι μπορούν να θεωρούνται μόνο το 25 % του συνόλου). Για τις 

χειρότερες επιδόσεις προβλέφθηκε η θέσπιση πειθαρχικής διαδικασίας 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση των επαγγελματικών 

καθηκόντων, που ενδέχεται να οδηγήσει στον τερματισμό της 

εργασιακής σχέσης. Τα μέτρα αυτά είχαν επιπτώσεις στις σταδιοδρομίες 
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και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων 

και, κατ’ επέκταση, στους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών. 

ε) Μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των 

δημοσίων υπαλλήλων το 2005, 2006 και 2007: επήλθε η μεταρρύθμιση 

των καθεστώτων συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων – του 

γενικού καθεστώτος και των 32 ειδικών καθεστώτων που ίσχυαν τότε – με 

στόχο τη σύγκλισή τους με τα γενικά καθεστώτα της κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονταν μέχρι τότε σε ένα δικό 

τους, ευνοϊκότερο καθεστώς. Συνταξιοδοτούνταν στην ηλικία των 60 

ετών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εργαζομένους που 

συνταξιοδοτούνταν στα 65 έτη. Συνεπώς, το όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης καθορίστηκε στο 65ο έτος. Το 2006, υπήρξε ένα 

στάδιο μετάβασης στο νέο καθεστώς, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση των συστημάτων ασφάλισης 

ασθενείας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της 

κατάργησης ή της αναμόρφωσης των ειδικών και περισσότερο ευνοϊκών 

καθεστώτων (στους τομείς της άμυνας, των δυνάμεων ασφαλείας και της 

Δικαιοσύνης) και των συστημάτων επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, τα 

οποία ενοποιήθηκαν και εξυγιάνθηκαν στο σύνολό τους. 

στ) Έλεγχος των προσλήψεων και κινητικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού από το 2005: μεταρρύθμιση που αφορούσε κυρίως νομικούς 

και διαχειριστικούς μηχανισμούς, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση του 

προσωπικού των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και την προώθηση της 

εσωτερικής κινητικότητας, μέσω νομικών καθεστώτων και μηχανισμών 

διαχείρισης και της συγκρότησης μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με 

στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, που μέχρι 

τότε δεν υπήρχε. Οι μηχανισμοί αυτοί παραμένουν κατά βάση σε ισχύ, 

παρέχοντας σε τριμηνιαία βάση πληροφορίες σχετικά με το ανθρώπινο 

δυναμικό. Ο αριθμός των εργαζομένων στις δημόσιες διοικήσεις 

μειώθηκε από 747 880 σε 692 279, μεταξύ του 2005 και του 2008, το 

οποίο αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 7,5% σε διάστημα 4 ετών.  
 

2.3. ΔΕΥΤΕΡΟΝ: εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συμβάσεων 

σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων.  
Το 2009, σε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της οποίας υπήρξα εισηγητής, 

επισημάνθηκε ότι οι συμβάσεις αξίας άνω των 350 000 EUR που συνάπτονται 

από τον αρμόδιο για το σύστημα οδικών υποδομών δημόσιο φορέα θα 

υπόκεινται σε προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατόπιν τούτου, 

η κυβέρνηση διαβίβασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αποφανθεί επί 

της νομικής συμμόρφωσής της, μια σύμβαση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα που είχε συναφθεί με ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό τον 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την 

εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου «Douro Interior» επί 30 έτη. Η καθαρή 

τρέχουσα αξία της σύμβασης ανερχόταν την 1η Ιανουαρίου 2009 στα 798 000 

000 EUR. Η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσε την τήρηση της 

εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και της κατάρτισης 
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συμβατικών συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την τήρηση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς, καθώς και την τήρηση της 

ισχύουσας χρηματοοικονομικής νομοθεσίας. Και σε αυτή την υπόθεση ήμουν ο 

εισηγητής της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την εν λόγω απόφαση 

επιβεβαιώθηκε ότι έλαβαν χώρα παραβιάσεις του νόμου στο πλαίσιο της 

διαδικασίας κατάρτισης της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

παραγάγει οικονομικά αποτελέσματα. Έτσι, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να 

επαναλάβει μέρος της διαδικασίας κατάρτισης της σύμβασης και να προβεί στην 

αναδιατύπωσή της. Έπειτα από αυτή την πρώτη απόφαση, τέσσερις ακόμη 

συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων αποτέλεσαν αντικείμενο παρόμοιων 

αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα ίδια αποτελέσματα. Το πλαίσιο στο 

οποίο διαμορφώθηκαν αυτές οι διαδικασίες και αποφάσεις καθώς και η 

σημαντική χρηματοοικονομική και χρονική διάσταση των συμβάσεων 

συνέβαλαν στο να αναγνωριστεί ενώπιον του κράτους και της πορτογαλικής 

κοινωνίας η σημασία της παρέμβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 

ανεξάρτητου οργάνου ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων και των 

συμβάσεων που συνεπάγονταν δημόσιες δαπάνες. 

 

2.4. ΤΡΙΤΟΝ: μεταρρύθμιση του συστήματος περιστολής της νεανικής 

εγκληματικότητας το 2000.  

Μολονότι μπορεί να μην φαίνεται σχετικό με μια διαδικασία υποβολής 

υποψηφιότητας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρώ ότι έχει σημασία να 

αναφερθώ στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση λόγω του αντίκτυπου που είχε και 

συνεχίζει να έχει στην κοινωνία, λόγω της πείρας που μου προσέφερε σε επίπεδο 

αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης και της σημασίας που είχε στα 

μεταγενέστερα στάδια της σταδιοδρομίας μου. 

Στη δεκαετία του 1990, εξακολουθούσε να ισχύει στην Πορτογαλία ένα νομικό 

καθεστώς για τη νεανική εγκληματικότητα που βασιζόταν σε ένα πρότυπο 

προστασίας, σύμφωνα με το οποίο ο νεαρός παραβάτης αντιμετωπιζόταν ως 

άτομο που έχρηζε ειδικής προστασίας ώστε να μπορέσει να απομακρυνθεί από 

την ποινική του δράση και να μην υποτροπιάσει. Το εν λόγω πρότυπο απέκλειε 

οιαδήποτε λήψη μέτρων εξαναγκασμού ή φυσικού περιορισμού.  

Ήδη τότε ήταν εμφανές ότι το πρότυπο αυτό ήταν ξεπερασμένο, δεδομένης της 

επείγουσας κατάστασης των βίαιων μορφών νεανικής εγκληματικότητας στην 

Πορτογαλία. Για τον λόγο αυτό, το 1999 θεσπίστηκε νέα νομοθεσία η οποία, 

δίχως να παραμελεί τις εκπαιδευτικές πτυχές, καθιστούσε δυνατή την παρέμβαση 

με βάση τον φυσικό περιορισμό μέσω των δικαστηρίων και των κλειστών 

ιδρυμάτων για έφηβους και νέους παραβάτες. Ωστόσο, ο νόμος δεν τέθηκε σε 

ισχύ, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων οικονομικών και υλικών πόρων και του 

αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού.  

Όμως, το καλοκαίρι του 2000, διαπράχθηκαν διαδοχικά δεκάδες σοβαρά 

εγκλήματα από νέους, τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα μέσα 

ενημέρωσης και στην κοινωνία, και ανέδειξαν την αδυναμία του κράτους να 

θέσει υπό έλεγχο την εγκληματικότητα των νέων.  

Τότε ήμουν επικεφαλής του Ιδρύματος Δικαστικής Επιτήρησης, του διοικητικού 

φορέα που έχει αρμοδιότητα για τέτοια θέματα.  
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Λόγω των σοβαρών αυτών συμβάντων και έπειτα από συνεδριάσεις με 

διάφορους κυβερνητικούς, διοικητικούς και νομικούς φορείς, πρότεινα στην 

κυβέρνηση, και εκείνη ενέκρινε, στις 19 Αυγούστου 2000, ένα βραχυπρόθεσμο 

πρόγραμμα, στο οποίο διατέθηκαν οικονομικοί πόροι, με στόχο να τεθεί σε ισχύ 

η νέα νομοθεσία σχετικά με την εγκληματικότητα των νέων, τον Ιανουάριο του 

2001. 

Από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο του 2000, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε 

συμπληρωματική νομοθεσία και ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για την προσαρμογή 

των κτιρίων που προορίζονταν για τις σοβαρότερες υποθέσεις νεανικής 

εγκληματικότητας, μέτρα για την πρόσληψη και την κατάρτιση υπαλλήλων με 

στόχο την άμεση πλαισίωση των νέων, καθώς και μέτρα για την 

ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των δικαστών. 

Δεδομένου ότι επρόκειτο για ένα αμφιλεγόμενο και λεπτό ζήτημα – ιδίως στους 

δικαστικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους – που προκαλούσε μεγάλη κοινωνική 

ανησυχία, χρειάστηκε να παρέμβω σε πολλές δημόσιες συζητήσεις, ακόμη και 

στην τηλεόραση.  

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001. Δεν προέκυψαν ξανά κρίσεις 

όπως αυτή που βιώσαμε το καλοκαίρι του 2000. Το νέο πρότυπο και τα 

συστήματα ανταπόκρισης σταθεροποιήθηκαν. 

 

2.5. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: εισαγωγή στην Πορτογαλία του συστήματος ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης των παραβατών (offenders eletronic penal monitoring) 

από το 1999. 
Οφείλω να αναφερθώ και σε αυτή την εμπειρία λόγω του αντίκτυπου που είχε 

και συνεχίζει να έχει στην πορτογαλική κοινωνία, της σπουδαιότητας που έχει 

για τον τομέα των δημόσιων και οικονομικών συμβάσεων και λόγω του ότι είχα 

εγώ την ευθύνη για την προετοιμασία και τη δρομολόγηση του συστήματος. 

Επίσης κατά τη δεκαετία του 1990, το πορτογαλικό σωφρονιστικό σύστημα 

αντιμετώπιζε το εκρηκτικό πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών. Έπρεπε 

να αναπτυχθούν περισσότερο οικονομικοί και αποδοτικοί, και εναλλακτικοί προς 

τη φυλακή, μηχανισμοί περιστολής της εγκληματικότητας. Διεξήχθη 

εκτεταμένος διάλογος στη χώρα όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, με πολλές 

πλευρές να τάσσονται κατά της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, με βασικό 

επιχείρημα ότι ήταν λιγότερο ασφαλής για την κοινωνία. Η κυβέρνηση και το 

Κοινοβούλιο εν τέλει ενέκριναν την αναγκαία βασική νομοθεσία το 1999. 

Κατόπιν τούτου, έγιναν τα εξής: μελέτη και ανασκόπηση των εμπειριών που 

αποκομίστηκαν σε άλλες χώρες, σχεδιασμός των πληροφοριακών και 

τεχνολογικών συστημάτων και καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

εξοπλισμού, διενέργεια διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση 

υπηρεσιών τηλεματικής παρακολούθησης θέσης, νομοθετικές ρυθμίσεις και 

πρόσληψη και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού. Η σύμβαση για την 

απόκτηση των υπηρεσιών παρακολούθησης, αξίας 2 704 956,05 EUR, 

ανατέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2002 και 

επεκτάθηκε σταδιακά σε όλη την εθνική επικράτεια από το 2005 και μετά. 

Σήμερα, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παραβατών είναι ευρέως αποδεκτή 

από την πορτογαλική κοινωνία, η οποία έχει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 
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σφάλματος ή αποτυχίας και εφαρμόζεται κατά μέσο όρο σε περίπου 1000 

παραβάτες ταυτόχρονα. 

 

3. Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και 

πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας 

καταγωγής σας; 

 

3.1. Μεταξύ του 1985 και του 1987 ασκούσα καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση του 

Μακάο. Καθώς πρόκειται για κινεζικό έδαφος που τελούσε υπό πορτογαλική 

διοίκηση, επικρατούσε στο περιβάλλον εργασίας η κινέζικη κουλτούρα. 

Ανέλαβα τότε την οργάνωση και τη διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας της 

διοίκησης του Μακάο σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και τεχνολογιών των 

πληροφοριών. Η υπηρεσία απαρτιζόταν από ίσο αριθμό Κινέζων και 

Πορτογάλων συναδέλφων, οι οποίοι εργάζονταν ταυτόχρονα πάνω σε κινέζικα 

και πορτογαλικά κείμενα. Δεδομένου ότι ούτε εγώ ο ίδιος, ούτε ορισμένοι 

Πορτογάλοι συνάδελφοι, γνωρίζαμε την κινεζική γλώσσα (καντονέζικα), παρά 

μόνο ορισμένες εκφράσεις καθημερινής χρήσης, και επειδή οι Κινέζοι 

συνάδελφοι δεν κατείχαν την πορτογαλική γλώσσα, χρησιμοποιούσαμε ως κοινή 

γλώσσα εργασίας τα αγγλικά.  

Αυτή η εμπειρία μου είχε ως αποτέλεσμα να διορισθώ από τον Κυβερνήτη του 

Μακάο στην Επιτροπή για την Εφαρμογή της Κινεζικής Γλώσσας, η οποία 

απαρτιζόταν από σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας διοίκησης και της 

κοινωνίας του Μακάο, τόσο Πορτογάλους όσο και Κινέζους. Η επιτροπή προέβη 

στον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων με στόχο τη σταδιακή χρήση της 

κινεζικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της Διοικητικής Περιφέρειας του 

Μακάο, σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για την πρόσληψη τοπικών στελεχών και 

διευθυνόντων, την εξέλιξη του νομικού συστήματος, τη χρησιμοποίησή της σε 

κυβερνητικά όργανα και δικαστήρια, καθώς και για τους μηχανισμούς 

μετάφρασης μεταξύ των δύο επίσημων γλωσσών. Οι εν λόγω εργασίες, καθώς 

και αυτές που ακολούθησαν, ήταν καίριας σημασίας για τη μετάβαση της 

Διοίκησης του Μακάο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε 

ομαλά τον Δεκέμβριο του 1999. 

 

3.2. Από το 1999 έως το 2004, ήμουν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (CEP - Confederation of European 

Probation) (http://www.cepprobation.org/), αρχικά ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, έως το 2001, οπότε και εκλέχθηκα Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης. Η CEP έχει την έδρα της στην Ουτρέχτη, στις Κάτω Χώρες. 

Πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό που χρησιμοποιεί ως γλώσσες εργασίας τα 

γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά, και συγκεντρώνει όργανα των 

Υπουργείων Δικαιοσύνης, πανεπιστήμια και άλλες οντότητες, από 36 

ευρωπαϊκές χώρες. Είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση μη στερητικών της 

ελευθερίας μέτρων, και έχει ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ασφαλέστερων κοινωνιών μέσω της αποκατάστασης εγκληματιών και της 

κοινωνικής τους επανένταξης. Ως Πρόεδρος, προήδρευα των συνεδριάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτιζόταν από 

εκπροσώπους 8 χωρών, και μεριμνούσα για τη συνολική δραστηριοποίηση του 

http://www.cepprobation.org/
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οργανισμού και για τις επαφές του με τις διοικήσεις των φυλακών των κρατών 

μελών και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την αποχώρησή μου από τον οργανισμό, εκλέχθηκα 

από τη Γενική Συνέλευση επίτιμο μέλος της CEP. 

 

3.3. Η διεθνής πείρα μου περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή μου σε συμβούλια και 

τεχνικές συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, του ΟΗΕ, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινότητας Πορτογαλόφωνων Χωρών, της 

Ιβηροαμερικανικής Διάσκεψης των Υπουργών Δικαιοσύνης και των Υπουργών 

Δημόσιας Διοίκησης, του INTOSAI και του EUROSAI, της Ομάδας Επαφής των 

Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της ΕΕ, και των αξιωματικών συνδέσμων της. 

 

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο 

παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία; 

 

Στο πλαίσιο προηγούμενων καθηκόντων διαχείρισης – ιδίως ως πρόεδρος δημόσιου 

οργανισμού και ως γενικός διευθυντής – τηρούσα αυστηρά όλες τις νομοθετικές 

διατάξεις περί υποβολής εκθέσεων και λογαριασμών στα αρμόδια όργανα, χωρίς ποτέ 

να έχει προκύψει κάποιο θέμα. 

 

5. Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι 

αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;  

 

Η θέση του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης, μέλους της κυβέρνησης, είναι 

αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας διορίζει και αναθέτει καθήκοντα στο πρόσωπο που προτείνει ο 

Πρωθυπουργός.  

Οι θέσεις του διευθυντού γραφείου μελών της κυβέρνησης εξαρτώνται από την 

εμπιστοσύνη που έχει ένα μέλος της κυβέρνησης προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Στη δική μου περίπτωση, οφείλω να τονίσω ότι κατείχα τις θέσεις αυτές – του 

Διευθυντού του Γραφείου του Υφυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης – σε 

κυβερνήσεις διαφορετικού πολιτικού προσανατολισμού. 

Ο διορισμός στη θέση του προέδρου δημόσιου οργανισμού και του γενικού διευθυντή 

πραγματοποιείται, στην Πορτογαλία, από τον Πρωθυπουργό, βάσει πρότασης του 

αρμόδιου υπουργού. Ωστόσο, οι διορισμοί μου βασίστηκαν κυρίως στα 

επαγγελματικά μου προσόντα, κάτι που εύκολα μπορεί να αποδειχθεί από την 

επαγγελματική μου σταδιοδρομία. 

 

6. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων 

συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής; 

 

6.1. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, όπως ζητείται, σε τρεις αποφάσεις στο πλαίσιο των 

οποίων έπρεπε, μεταξύ άλλων, να λάβω υπόψη τον αντίκτυπο που ασφαλώς θα 

είχαν και που προκάλεσαν μεγαλύτερη αντιπαράθεση απόψεων σε εθνική 

κλίμακα. 
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6.2. ΠΡΩΤΗ: αναστολή των αυτόματων μηχανισμών αύξησης αποδοχών όλων 

των δημοσίων υπαλλήλων, το 2005. 

Το 2005, οι δαπάνες προσωπικού των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης της 

Πορτογαλίας είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα: αντιστοιχούσαν σε περίπου 

14,5 % του ΑΕΠ, ποσοστό πολύ πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών 

μελών του ΟΟΣΑ. Δεδομένης της συγκυρίας που αναφέρεται στην απάντηση 

1.3, ήταν θεμελιώδους σημασίας να βρεθούν λύσεις με άμεσο αντίκτυπο για τον 

περιορισμό της αύξησης των εν λόγω δαπανών. Στο πλαίσιο του συστήματος 

σταδιοδρομιών και αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων υπήρχαν τότε 

μηχανισμοί αυτόματης μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τον χρόνο 

υπηρεσίας και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Η 

τότε απόφαση που ενέκρινε η κυβέρνηση, η κατάρτιση της οποίας ήταν δική μου 

ευθύνη, οδήγησε στην αναστολή όλων αυτών των μηχανισμών καθώς και στο 

πάγωμα πολλών άλλων συνιστωσών αποδοχών και επαγγελματικής εξέλιξης. 

Ήταν προφανώς μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη απόφαση, που επηρέαζε τις 

εισοδηματικές προοπτικές περίπου 740 000 δημοσίων υπαλλήλων και των 

οικογενειών τους. Ήρθα, συνεπώς, αντιμέτωπος με τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και τους θεμιτούς αγώνες τους, και συγκεκριμένα, με τις απεργίες. 

Έπρεπε επίσης να εμφανίζομαι πολλές φορές δημοσίως, ιδίως στα μέσα 

ενημέρωσης, για να υποστηρίξω την απόφαση αυτή. Στη συνέχεια της 

συγκεκριμένης απόφασης κρίθηκε αναγκαίο να αναθεωρηθούν προς τα κάτω τα 

συστήματα σταδιοδρομιών και αποδοχών, προκειμένου να θεσπισθούν λύσεις 

συμβιβάσιμες με τη δημοσιονομική διαχείριση. 

 

6.3. ΔΕΥΤΕΡΗ: καθορισμός του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο έτος 

για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους το 2005. 

Όπως επισημαίνεται ανωτέρω, οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονταν σε πολύ πιο 

ευνοϊκά καθεστώτα συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτικών παροχών σε σχέση με 

τους υπόλοιπους εργαζομένους. Επίσης το 2005, και με βάση την 

προαναφερθείσα συγκυρία, τέθηκε εν αμφιβόλω η διατήρηση των εν λόγω 

καθεστώτων ως προς τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του κράτους, αλλά και για 

λόγους ισότητας. Η απόφαση που εκπόνησα τότε, και η οποία εγκρίθηκε από την 

κυβέρνηση, απετέλεσε το πρώτο βήμα για τη σύγκλιση των καθεστώτων 

συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων με εκείνα των υπόλοιπων 

Πορτογάλων εργαζομένων. Το πλέον συμβολικό στοιχείο αυτής της σύγκλισης 

ήταν η μεταβολή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από το 60ό στο 65ο έτος. 

Αυτό σήμαινε ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος έπρεπε να εργαστεί, κατά κανόνα, 

πέντε επιπλέον έτη προκειμένου να δικαιούται σύνταξη λόγω συμπλήρωσης του 

ορίου ηλικίας. Ήταν συνεπώς μια πολύ αμφιλεγόμενη απόφαση με σημαντικό 

αντίκτυπο την περίοδο εκείνη, η οποία προκάλεσε παρόμοιες αντιδράσεις με 

εκείνες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σημείο. Ήταν άλλη μια απόφαση 

που συνέβαλε σχεδόν άμεσα στη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων. Την 1η 

Ιανουαρίου 2006, ξεκίνησε μια μεταβατική περίοδος που έχει πλέον 

ολοκληρωθεί. Σήμερα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται στην 

ηλικία των 65 χρόνων. Με το μέτρο αυτό και με όλα τα υπόλοιπα που 

εγκρίθηκαν το 2006 και το 2007, και άλλα μεταγενέστερα, επιτεύχθηκε η 
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σύγκλιση των καθεστώτων συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτικών παροχών. 

Σήμερα, εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς σε όλους τους Πορτογάλους. 

 

6.4. ΤΡΙΤΗ: διαπίστωση του παρανόμου χαρακτήρα, το 2009, σύμβασης που είχε 

συναφθεί από το κράτος για μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 

αξίας 798 000 000 EUR. 

Το 2008, στο πλαίσιο δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη 

επιτροπή, επιλέχθηκα ως δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και χρειάστηκε να 

αποχωρήσω από την κυβέρνηση. Αργότερα, το 2009, όπως επισημαίνεται στην 

απάντηση 2.3, όταν ήμουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μου ανατέθηκε η 

αξιολόγηση μιας σύμβασης σημαντικής χρηματικής αξίας, σχετικά με μια 

σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 

την εκμετάλλευση ενός αυτοκινητοδρόμου. Η διαδικασία χαρακτηριζόταν από 

μεγάλη νομική και οικονομική πολυπλοκότητα, ενώ διακυβεύονταν σημαντικά 

συμφέροντα και οποιαδήποτε απόφαση θα είχε πολιτικές επιπτώσεις. Κατά την 

κατάρτιση της απόφασης που ενέκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ακολούθησα 

αποκλειστικά το εφαρμοστέο δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 

αυστηρότητας αλλά και της ισορροπίας, που διέπουν τη δικαιοσύνη. Η απόφαση, 

όπως προανέφερα, ήταν μη ευνοϊκή για την κυβέρνηση της οποίας είχα 

διατελέσει μέλος. Είχε ευρεία προβολή και πολλές επιπτώσεις, δεδομένου ότι και 

άλλες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πανομοιότυπες συμβάσεις 

ελήφθησαν προς την ίδια κατεύθυνση, καθιστώντας υποχρεωτική την μερική 

επανάληψη των διαδικασιών κατάρτισης και τροποποίησης των συμβάσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της οποίας ήμουν εισηγητής δεν 

προσβλήθηκε σε δεύτερο βαθμό, όπως θα μπορούσε να είχε συμβεί. 

 

 

 

Ανεξαρτησία 

7. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα 

καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση 

αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;  

 

Ασκώ εδώ και οκτώ χρόνια καθήκοντα δικαστή σε δικαστήριο, άρα με πλήρη 

ανεξαρτησία. Δεν λαμβάνω εντολές και οδηγίες από κανέναν: αποφασίζω σύμφωνα 

με τον νόμο και τη συνείδησή μου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις, 

μεταξύ άλλων, τις τεχνικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες, αλλά 

μόνο στο πλαίσιο που ορίζεται από τον ίδιο τον νόμο, και όταν ορίζεται από αυτόν. 

Μεταξύ άλλων, η απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 6.4 ανωτέρω, αναδεικνύει το 

πνεύμα ανεξαρτησίας μου. 

Αντιλαμβάνομαι την προσωπική μου ανεξαρτησία επίσης ως συστατικό στοιχείο της 

ανεξαρτησίας των θεσμικών οργάνων στα οποία ασκώ τα καθήκοντά μου, και 

αντιστρόφως. 
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Σε περίπτωση που διοριστώ στη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, θα σέβομαι και θα μεριμνώ για τον σεβασμό των αρχών και των κανόνων 

που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στο παράγωγο δίκαιο. Ως εκ τούτου, δεν θα 

ζητώ ούτε θα δέχομαι υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή από οιονδήποτε άλλο 

φορέα, και θα αποφεύγω να προβαίνω σε οποιαδήποτε πράξη που δεν ταιριάζει με 

τον χαρακτήρα των εν λόγω καθηκόντων, όπως προκύπτει σαφώς από τη Συνθήκη 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θα αρνούμαι οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη εξωτερική δραστηριότητα που δεν 

συμβαδίζει με την αρχή της ανεξαρτησίας. Οι επαγγελματικές και προσωπικές 

σχέσεις μου με αρχές και ομάδες συμφερόντων θα διέπονται πάντοτε από την αρχή 

της ανεξαρτησίας. 

Θα τηρώ τις Δεοντολογικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, που ενέκρινε και συμπεριέλαβε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 

Κώδικα Δεοντολογίας του INTOSAI (ISSAI 30). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 

στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι οι καθημερινές αποφάσεις των μελών του ΕΕΣ, τόσο 

σχετικά με το ελεγκτικό έργο όσο και με τη διοίκηση του οργάνου, είναι σύμφωνες 

με τις αρχές που θεσπίζει ο κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, και συγκεκριμένα: 

ακεραιότητα, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, επαγγελματικό 

απόρρητο, επιμέλεια και ικανότητα.    

 

8. Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος 

σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή 

άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας 

καθήκοντα; 

 

Δεν έχω επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που 

ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα καθήκοντα του μέλους του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Οι στενοί συγγενείς μου –αδέλφια και ανίψια– δεν έχουν επιχειρηματικές ή 

χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα 

δημιουργούσαν ζητήματα ασυμβίβαστου ως προς την άσκηση των καθηκόντων του 

μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε περίπτωση που διοριστώ στη 

θέση αυτή. 

9. Είστε διατεθειμένος να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες 

δεσμεύσεις σας;   

 

Είμαι διατεθειμένος να γνωστοποιήσω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

να δημοσιοποιήσω όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις μου. 

Η απαίτηση αυτή δεν είναι πρωτοφανής για μένα. Το έχω ήδη πράξει επανειλημμένα 

στην Πορτογαλία, προκειμένου να συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις της πορτογαλικής 

νομοθεσίας, μέσω γραπτών δηλώσεων σχετικά με όλα τα οικονομικά μου 

συμφέροντα και τα περιουσιακά μου στοιχεία. Οι εν λόγω δηλώσεις έχουν 

καταχωρηθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας, και είναι προσβάσιμες 

από όλους τους πολίτες. 
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10. Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, 

παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.  

Δεν εμπλέκομαι σε καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία. 

11. Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; 

Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; 

Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία. 

 

Δεν έχω ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική, ούτε κατείχα κάποια πολιτική 

θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα οκτώ μηνών. Το νομικό καθεστώς μου 

ως δικαστή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αξίωμα που κατέχω από τον Ιούνιο του 2008, 

μου απαγορεύει να αναλαμβάνω τέτοιους ρόλους ή θέσεις. 

  

12. Θα παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με 

αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως μέλους του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου; 

 

Δεν κατέχω κανένα αιρετό αξίωμα, ούτε ασκώ ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες 

σε πολιτικό κόμμα.  

 

13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης 

και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής 

σας; 

 

Θα τηρώ αυστηρά την αρχή σύμφωνα με την οποία ο νόμος είναι ίδιος για όλους.  

Θα διασφαλίζω και θα φροντίζω να μην υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ κρατών 

μελών, ούτε μεταξύ προσώπων ή φορέων.  

Εάν προκύψει παρόμοια περίπτωση, τα πραγματικά περιστατικά θα πρέπει να 

εξετάζονται και να καταγράφονται με αντικειμενικό τρόπο. Αν τα περιστατικά 

υποδηλώνουν παρατυπίες, η υπόθεση θα πρέπει να παραπέμπεται στους διατάκτες. 

Αν τα περιστατικά υποδηλώνουν πιθανές απάτες, ή ακόμη περιπτώσεις απάτης και/ή 

δωροδοκίας, ή άλλες πράξεις που αποβαίνουν σε βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης. 

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, θα μεριμνώ για την τήρηση και τη δέουσα και έγκαιρη 

εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

όσον αφορά την επεξεργασία και την παραπομπή τέτοιων υποθέσεων. 

Εκτέλεση καθηκόντων 

14. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα 

μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της; 

 

14.1. Πρώτον και σπουδαιότερο, μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης πρέπει να στηρίζεται διαρκώς στο σκεπτικό ότι οι οικονομικοί 
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πόροι που τίθενται στη διάθεση των δημόσιων οργάνων «δεν είναι δικοί τους», 

αλλά τους έχουν δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τους πολίτες. Η δημοσιονομική 

διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει ως εκ τούτου να βασίζεται στη 

πεποίθηση ότι οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα είναι 

υπεύθυνοι για την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των 

πόρων που προέρχονται από φόρους και άλλες πηγές χρηματοδότησης, με 

σκοπό την ανταπόκριση στη νόμιμη αποστολή τους και την προσφορά των 

απαραίτητων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην κοινωνία.  

 

14.2. Αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου, 

είναι να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογοδοσία της ΕΕ. 

Έχω σαφώς κατά νου ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ορίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να εκτελείται 

σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Με τη σειρά 

του, ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει ότι: 

 Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να τηρεί τις αρχές της 

οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας: αυτό 

σημαίνει ότι τα μέσα που τίθενται στη διάθεση κάθε θεσμικού οργάνου 

πρέπει να καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμα, στην καλύτερη τιμή και στην 

ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα (οικονομία), να επιδιώκουν τη 

βέλτιστη σχέση μεταξύ του κόστους των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν 

και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί (αποδοτικότητα) και να 

καθιστούν δυνατή την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων 

(αποτελεσματικότητα). 

 Ο προϋπολογισμός πρέπει να εκτελείται με γνώμονα τον αποτελεσματικό 

και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, βάσει των διαφόρων ειδών 

δημοσιονομικής διαχείρισης (άμεση, επιμερισμένη και έμμεση). 

 Τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ενδεδειγμένοι και 

χρονικά προσδιορισμένοι, για όλες τις δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. 

14.3. Από την πλευρά μου, μόλις διοριστώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα 

εργασθώ με στόχο τον προγραμματισμό και τη διενέργεια δημοσιονομικών 

ελέγχων και ελέγχων αποτελεσμάτων που θα μπορούν: 

 όχι μόνο να παρέχουν μια δεόντως τεκμηριωμένη ελεγκτική γνώμη, όσον 

αφορά τις βασικές αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, 

όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό·

 αλλά επίσης να παρέχουν ενδεδειγμένες, πρακτικές και αποτελεσματικές 

συστάσεις, που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης και ελέγχου, αλλά και στον προσδιορισμό των στόχων των 

δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό. Τόσο οι γνωμοδοτήσεις όσο και οι συστάσεις θα πρέπει 

να αναφέρονται σε εκθέσεις (οι οποίες θα είναι σαφείς, περιεκτικές και 

εμπεριστατωμένες), που θα επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιληφθεί 
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όχι μόνο τους κινδύνους που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, αλλά και 

το επίπεδο επιδόσεων του ελεγχόμενου φορέα και τον τρόπο με τον 

οποίον μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις.

 

14.4. Τα τελευταία χρόνια, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει αυξανόμενο αριθμό 

ειδικών εκθέσεων και νέων προϊόντων, όπως ιδίως οι αποκαλούμενες 

«πανοραμικές επισκοπήσεις» και οι γνωμοδοτήσεις ιδίας πρωτοβουλίας, σε 

ειδικά θέματα διαχείρισης επιλεγμένα από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα 

οποία πέραν από ζητήματα καθαρά χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, 

καλύπτουν επίσης τομείς που εντάσσονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής 

και οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η ετήσια έκθεση επίσης 

επικαιροποιήθηκε, προκειμένου να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 

τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και τις εκθέσεις επιδόσεων που 

υποβάλλονται από την Επιτροπή.  

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκοπεύω να εργαστώ προς την 

κατεύθυνση της ενθάρρυνσης αυτών των προσπαθειών, που θεωρώ ότι, 

τηρουμένου του εφαρμοστέου δικαίου, είναι καίριας σημασίας για την 

επιδίωξη μιας χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης των δημόσιων 

κοινοτικών δαπανών.  

 

15. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το 

Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία 

μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και 

ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια 

εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι 

καλύτερες; 

 

15.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο ως προς τη 

λογοδοσία του βασικού παράγοντα της εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ, ήτοι της 

Επιτροπής. Προκειμένου να συνδράμει το Κοινοβούλιο στα ανωτέρω 

καθήκοντα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεριέλαβε στους γενικούς 

στρατηγικούς του στόχους και, γενικότερα, στη στρατηγική του για την περίοδο 

2013-2017, τη συχνότερη σύνταξη ειδικών εκθέσεων και την απόδοση 

ιδιαίτερης προσοχής στην ενίσχυση των σχέσεων εργασίας με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αυξάνοντας τις επαφές του με το Κοινοβούλιο ως αρμόδια αρχή 

για τον προϋπολογισμό και τη χορήγηση απαλλαγής. Οι εκθέσεις 

δραστηριοτήτων του ΕΕΣ αναφέρονται στην επιδίωξη των εν λόγω στόχων. Ο 

Πρόεδρός του και τα λοιπά μέλη έχουν αυξήσει τις επαφές τους με τις επιτροπές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού (CONT). 

 

15.2. Θεωρώ ότι η συνέχιση αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των δύο 

θεσμικών οργάνων συμβάλλει σημαντικά στο να δοθούν εγγυήσεις στους 

Ευρωπαίους πολίτες ότι τα δημόσια κονδύλια που διατίθενται για την επίτευξη 

των στόχων της ΕΕ χρησιμοποιούνται κατά τρόπο υπεύθυνο. Με την έννοια 
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αυτή, θα επιχειρήσω να συμβάλω ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της 

συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση η 

αρχή της ανεξαρτησίας των θεσμικών οργάνων.  

 

15.3. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος να αξιολογώ και να λαμβάνω υπόψη τις προτάσεις 

του ΕΚ, και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, με την 

οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να διεξάγει διάλογο ύψιστης 

προτεραιότητας: 

 είτε στο πλαίσιο των εργασιών δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου 

συμμόρφωσης σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης,   

 είτε στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της διενέργειας ελέγχων 

επιδόσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην κατάρτιση ειδικών 

εκθέσεων, οι οποίες ενδεχομένως να προωθήσουν την εφαρμογή αρχών 

και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

15.4. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος να ανταποκριθώ σε αιτήματα του Κοινοβουλίου που 

επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη μακροχρόνια επαγγελματική μου πείρα ως 

ανεξάρτητου διαχειριστή και ελεγκτή δράσεων που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους προϋπολογισμούς, ιδίως όσον αφορά τη διατύπωση τεχνικών 

γνωμοδοτήσεων για νομοθεσία που έχει επιπτώσεις στην κοινοτική 

χρηματοοικονομική διαχείριση, τη συμμετοχή σε σεμινάρια ή συσκέψεις 

εργασίας που συγκαλεί το Κοινοβούλιο ή σε αποστολές του Κοινοβουλίου στο 

πλαίσιο επισκέψεων σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όταν αφορούν ζητήματα τα 

οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

16. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με 

ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες 

διαχείρισης; 

 

16.1. Οι έλεγχοι επιδόσεων διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών και στην αξιοποίηση 

των δημόσιων πόρων καθώς και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών όσον 

αφορά τη χρήση των πόρων που τίθενται στη διάθεση των δημόσιων φορέων. 

Στο πλαίσιο ενός ελέγχου επιδόσεων, οι στόχοι που επιδιώκονται πρέπει να 

διαμορφώνονται σε σχέση με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας, δηλαδή να διαπιστώνεται αν οι στόχοι και οι 

επιδόσεις που έχουν καθοριστεί προηγουμένως από τους φορείς, επιτεύχθηκαν 

και με ποιο τίμημα. Προσφάτως προστέθηκαν στις αρχές αυτές η δεοντολογία, η 

ισότητα και το περιβάλλον (στην αγγλική γλώσσα αναφέρονται ως τα 6 «E’s»: 

Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality και Ecology).  

 

16.2. Παρότι συνιστά τεράστια πρόκληση, ο έλεγχος επιδόσεων πρέπει να προτείνει, 

υπό τη μορφή συστάσεων, εποικοδομητικά, τεκμηριωμένα και λογικά μέτρα, 

που απορρέουν από τους στόχους, τις παρατηρήσεις και τα πορίσματα του 
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ελέγχου, με σκοπό την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των ελλείψεων που 

διαπιστώνονται. Οι συστάσεις πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο για την 

εκτέλεσή τους φορέα, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή σχέδια δράσης 

που αφορούν τη διαχείριση και πρέπει να έχουν προηγουμένως συζητηθεί και 

συμφωνηθεί με τον ελεγχόμενο φορέα. Τέλος, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σκοπιμότητα και το κόστος της εφαρμογής τους. 

 

16.3. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων πρέπει να παρέχουν στο Κοινοβούλιο μια 

τεκμηριωμένη βάση ώστε να υποβάλλονται σε εξέταση και να συζητούνται με 

τους υπευθύνους των ελεγχόμενων φορέων, κατά τη χορήγηση απαλλαγής στους 

εν λόγω φορείς. Ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχουν στους Ευρωπαίους πολίτες 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων σε 

διάφορους τομείς, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διαφάνειας και της 

κατανόησης των πολιτικών της ΕΕ. 

16.4. Ο ελεγκτής πρέπει να καταγράφει τακτικά τον βαθμό αποδοχής των συστάσεων, 

καθώς και τον σχετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που 

εντοπίστηκαν και στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων χρηματοδοτικών 

πόρων. Η εν λόγω παρακολούθηση πρέπει να θεωρείται επίσης ως διαδικασία 

βελτίωσης των γνώσεων των ελεγκτών σχετικά με τις διαχειριστικές πρακτικές 

των δημόσιων φορέων, ώστε να μην χρειάζεται να ξεκινούν από το μηδέν σε 

οποιονδήποτε τομέα ελέγχου. 

 

 

17. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ; 

 

17.1. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι το ΕΕΣ και τα εθνικά 

ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, 

διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους. Λειτουργούν συμπληρωματικά 

διαφυλάσσοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 

17.2. Συνεπώς, θεωρώ ότι το ΕΕΣ πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στην 

Επιτροπή Επαφών των Επικεφαλής των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου 

μεταφέροντας τις γνώσεις και τις ικανότητές του στον τομέα του ελέγχου των 

πόρων της ΕΕ, προωθώντας την ανάπτυξη κοινών μεθόδων εργασίας και τη 

διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΑΟΕ, με σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο του 

ελεγκτικού έργου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης.  

 

17.3. Με αυτή την έννοια, συμφωνώ απολύτως ότι το ΕΕΣ πρέπει να συνεχίσει να 

κοινοποιεί πληροφορίες ελέγχου και να προσδιορίζει τομείς κινδύνου, 

προωθώντας τον συντονισμό με ένα ή περισσότερα ΑΟΕ για τη διενέργεια 

κοινών ελέγχων, ή ακόμη και παράλληλων ελέγχων, στο πλαίσιο των οποίων οι 

στόχοι και οι μεθοδολογίες θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, 



 

PE587.475v02-00 34/36 RR\1103835EL.docx 

EL 

αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη του ελεγκτικού έργου, και μειώνοντας ως 

εκ τούτου τον φόρτο εργασίας των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων. 

 

17.4.  Όπως ανέφερα στην απάντηση στην ερώτηση αριθ. 15, πρέπει να συνεχίσει να 

δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των σχέσεων εργασίας με το ΕΚ, μέσω 

της εμβάθυνσης των σχέσεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που το επιθυμούν, διασφαλίζοντας ότι 

οι εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστούν μια αξιόπιστη βάση για το 

Κοινοβούλιο, όχι μόνο από τη σκοπιά της λογοδοσίας της ΕΕ, αλλά και της 

χάραξης πολιτικών και της κατανομής πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ. 

 

17.5. Υποστηρίζω την άποψή μου ότι το ΕΕΣ θα πρέπει να είναι όλο και πιο πρόθυμο, 

χωρίς να διακυβεύεται η ανεξαρτησία του, να συμπεριλάβει στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του δραστηριότητες που μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ανησυχίες και τις προτεραιότητες των νομοθετών σε θέματα δημόσιων 

οικονομικών της ΕΕ.  

 

18. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ 

ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

 

18.1. Στους τομείς του προϋπολογισμού στους οποίους η διαχείριση είναι 

επιμερισμένη, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τον 

ορισμό συστημάτων εποπτείας και εσωτερικού ελέγχου, που θα έχουν ως στόχο 

να εξασφαλίζουν ότι οι πόροι δαπανώνται καταλλήλως και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες και ότι η λογοδοσία βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες. Ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει, ως εκ τούτου, μια κοινοτική διάσταση και μια εθνική 

διάσταση. Επιπλέον, πολλά εθνικά ανώτατα όργανα ελέγχου διενεργούν 

ελέγχους επί των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία διαχειρίζονται και δαπανούν 

οι διοικητικές υπηρεσίες των αντίστοιχων χωρών τους, καθώς και ελέγχους σε 

άλλους τομείς που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ.  

 

18.2. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι ο προγραμματισμός των ελεγκτικών 

εργασιών του ΕΕΣ θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανάλυση των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τη διαχείριση των κοινοτικών 

χρηματοοικονομικών ροών, ανά τομέα και/ή ανά κράτος μέλος, με κυκλική 

προοπτική και σε τομείς με υψηλό δυνητικό κίνδυνο, εστιάζοντας στη 

νομιμότητα και την κανονικότητα καθώς και στην αξιοπιστία των στοιχείων που 

υποβάλλονται για τα διαφορετικά επίπεδα ευθύνης κατά τη διαχείριση των 

κοινοτικών χρηματοοικονομικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, η εθελοντική 

συνεργασία του ΕΕΣ με τα εθνικά ΑΟΕ έχει θεμελιώδη σημασία, δεδομένης της 

πληθώρας των ελεγκτικών θεμάτων που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των ελεγκτικών εργασιών θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύνταξη ειδικών εκθέσεων που θα 

δημοσιεύονται, μεμονωμένα ή από κοινού, από τα όργανα ελέγχου. Θα 
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μπορούσαν να είναι σύντομες και επίκαιρες εκθέσεις ελέγχου, με απλή και σαφή 

διατύπωση, ώστε να παρέχουν στους αρμόδιους (εθνικούς και ευρωπαϊκούς) 

φορείς σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα χρησιμεύουν επίσης ως μέσο 

διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των 

αρχών των κρατών μελών.  

Άλλες ερωτήσεις 

19. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον 

διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική; 

Στις απαντήσεις μου σε προηγούμενες ερωτήσεις, αναγνωρίζω και δηλώνω κατ' 

επανάληψη, σύμφωνα με τις Συνθήκες, την εξέχουσα σημασία της σχέσης του ΕΕΣ 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή 

του κατά τον δέοντα τρόπο και να εκτελεί τα καθήκοντά του, έχει θεμελιώδη σημασία 

να διατηρεί το ΕΕΣ καλή σχέση με το ΕΚ. Θεωρώ επομένως ότι η διατύπωση θετικής 

γνώμης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον διορισμό μελών 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση 

για τον διάλογο και τη συνεργασία που πρέπει να εξασφαλίζονται. 

Έτσι, σε περίπτωση που η γνώμη του Κοινοβουλίου είναι αρνητική για τον διορισμό 

μου, θεωρώ ότι πρέπει να αποσύρω την υποψηφιότητά μου. 

Δεδομένου, ωστόσο, ότι ευρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, την οποία αποδέχθηκα, 

επειδή η κυβέρνηση της χώρας μου αποφάσισε να προτείνει τον διορισμό μου έπειτα 

από ακρόαση ενώπιον του πορτογαλικού κοινοβουλίου στην οποία συμμετείχαν και 

άλλοι υποψήφιοι, θα πρέπει ως εκ τούτου να συμβουλευθώ τις πορτογαλικές αρχές, 

προτού πράξω όσα ανέφερα ανωτέρω. 
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