Pietro Russo
Γεννήθηκε το 1952 στις Συρακούσες (Ιταλία).

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Κατάνια με διάκριση (1975)
Μέλος του δικηγορικού συλλόγου (1977)
Επαγγελματική πείρα:
Το 1977 κατέστη μέλος του δικηγορικού συλλόγου. Από το 1977 υπηρέτησε ως τακτικός δικαστής σε
διάφορα δικαστήρια. Το 1985 διορίστηκε στο ανώτατο όργανο ελέγχου της Ιταλίας (Corte dei Conti)
και υπηρέτησε στη Γενική Εισαγγελία του οργάνου στο Παλέρμο ως Πάρεδρος, Πρώτος Πάρεδρος
(1987) και Σύμβουλος (1989).
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από το 1991 έως το
1992 στον τομέα ελέγχου που ήταν αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Μέλους της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
από το 1993 έως το 2003.
Το 2003 επέστρεψε στην Ιταλία, εντάχθηκε στο τμήμα κεντρικού ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών
του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Ιταλίας (Corte dei Conti) και διορίστηκε μέλος της ολομέλειας
του οργάνου, στον τομέα διαβούλευσης. Μέλος από το 2005 έως το 2008 (εξελέγη Πρόεδρος
στις 30 Ιουνίου 2006), ως εκπρόσωπος της Ιταλίας, του σώματος ελεγκτών του μηχανισμού
χρηματοδότησης στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μηχανισμός ΑΘΗΝΑ). Μέλος
από το 2008 έως το 2011 (εξελέγη Πρόεδρος στις 30 Ιουνίου 2010), ως εκπρόσωπος της Ιταλίας, του
σώματος ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ). Από το 1996, μέλος του τμήματος
προσφυγών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών με έδρα στην Ανζέ.
Από το 2009 είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελεγκτών του NATO (IBAN), ως εκπρόσωπος της
Ιταλίας.
Έχει υπηρετήσει σε διάφορες δημόσιες θέσεις, μεταξύ των οποίων: εμπειρογνώμων, εκπρόσωπος,
της Ιταλίας, στην ομάδα GRECO (ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς) στους κόλπους του Συμβουλίου
της Ευρώπης, μέλος της επιτροπής αξιολόγησης επενδύσεων και υποστήριξης προγραμματισμού και
διαχείρισης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μέλος της
διυπουργικής επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων αποζημίωσης και εισφορών για ζημίες που
υφίστανται πολίτες στο εξωτερικό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.
Επίσης, υπήρξε εισηγητής σε συνέδρια και σεμινάρια για ζητήματα κοινοτικού δικαίου, ιδίως όσον
αφορά τον έλεγχο του κοινοτικού προϋπολογισμού και την καταπολέμηση της απάτης. Επιπλέον,
είναι συντάκτης πλήθους υπομνημάτων και άρθρων σε ιταλικά και ξένα νομικά περιοδικά, για
ζητήματα αστικού δικαίου, αστικού δικονομικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, δημόσιου
λογιστικού, συγκριτικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίδαξε, ως επισκέπτης
καθηγητής, κοινοτική θεσμική οργάνωση στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια.

Διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την 1η Μαρτίου 2012. Είναι μέλος του
Τμήματος IV «Έσοδα, έρευνα και εσωτερικές πολιτικές, και θεσμικά όργανα και οργανισμοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Δημοσιεύσεις:
«La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune», στο «Rivista della Corte dei Conti» αριθ. 2/1994.
«La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale», στο Il Foro
Amministrativo, αριθ. 6/1994.
«Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario», στο «Giustizia
Civile», αριθ. 2/1995.
«The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects»,
στο «The European Union Review», αριθ. 2/1997.
«Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti», στο «Italia Oggi», 18
Ιουλίου 2002.
«La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi», στο «Rivista della
Corte dei Conti» (αριθ. 5/2002) και τα πρακτικά της συνέλευσης «La certificazione dei conti pubblici
in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive», που οργάνωσε το ανώτατο όργανο ελέγχου
της Ιταλίας (Corte dei Conti).
«Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie», στο «Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur», Μάρτιος
2002.
«Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale», στο «Rivista della Corte dei Conti», αριθ. 4/2004.
«El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual», στο «Legal Today.com»,
2008
«Codice operativo del TUE e del TFUE», εκδόσεις Simone, 2012: Σχολιασμός των άρθρων της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο.
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