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ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 'Η ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Επώνυμο: Kyrtsos

Όνομα: Georgios

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση του Κανονισμού και του
συνημμένου Κώδικα Δεοντολογίας για τους Βουλευτές,

ότι:

(A) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(a) του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνω τις επαγγελματικές
δραστηριότητες που ασκούσα κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των
καθηκόντων μου στο Κοινοβούλιο, και τη συμμετοχή μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε
διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων
οργανισμών με νομική προσωπικότητα:"

Κατηγορίες εισοδήματος 2Επαγγελματική δραστηριότητα ή συμμετοχή 1

1 2 3 4

1. Εκδότης, δημοσιογράφος, μισθωτός X

2. Συνταξιούχος δημοσιογράφος από το 2013 X

3.     

4.     

5.     

1 Επαγγελματική δραστηριότητα / συμμετοχή κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την τρέχουσα
κοινοβουλευτική περίοδο. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πολλαπλές και διαδοχικές περιόδους θητείας θα πρέπει
να δηλώσουν ότι διετέλεσαν βουλευτές κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών.
2 Όλα τα τακτικά εισοδήματα που λαμβάνουν οι βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου στοιχείου περιλαμβάνονται
σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. από 500 έως 1.000 ευρώ (ακαθάριστο ποσό) μηνιαίως
2. από 1.001 έως 5.000 ευρώ (ακαθάριστο ποσό) μηνιαίως
3. από 5.001 έως 10.000 ευρώ(ακαθάριστο ποσό) μηνιαίως
4. περισσότερα από 10.000 ευρώ(ακαθάριστο ποσό) μηνιαίως.
Εισοδήματα σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, πρέπει να μετατρέπονται και να δηλώνονται σε ευρώ, χρησιμοποιώντας
την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Οιαδήποτε άλλα εισοδήματα
λαμβάνονται από βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου στοιχείου υπολογίζονται σε ετήσια βάση, διαιρούνται δια
δώδεκα και τοποθετούνται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Αν το ποσό του τακτικού ή άλλου εισοδήματος είναι
χαμηλότερο από το κατώτατο όριο της κατηγορίας 1, δηλ. από 500 ευρώ μηνιαίως, ή αν η δηλούμενη θέση, συμμετοχή
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(B) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(β) του Κώδικα Δεοντολογίας και το άρθρο 2 των Μέτρων
Εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών δηλώνω την αποζημίωση που λαμβάνω για την άσκηση
εντολής σε άλλο κοινοβούλιο:"3

Εντολή Ποσό αποζημίωσης

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(Γ) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(γ) του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνω την αμειβόμενη τακτική
δραστηριότητα που αναλαμβάνω από κοινού με την άσκηση των καθηκόντων μου, είτε ως
υπάλληλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος:"

Κατηγορίες εισοδήματος 2Δραστηριότητα

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

σε διοικητικό συμβούλιο ή επιτροπή, δραστηριότητα, συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη είναι μη αμειβόμενες, δεν
αναφέρεται κατηγορία.
3 Σύμφωνα με το άρθρο 2 των κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος για τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ
C159, 13 Ιουλίου 2009, C1) πρέπει να αναφερθεί το ακριβές ποσό του μισθού.
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(Δ) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(δ) του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνω τη συμμετοχή μου σε
διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων
οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική εξωτερική δραστηριότητα,
αμειβόμενη ή μη:"

Κατηγορίες εισοδήματος 2Συμμετοχή ή Δραστηριότητα

1 2 3 4

1. Μέλος Δ.Σ. εκδοτικής επιχείρησης FREE
SUNDAY ΑΕ

    

2.     

3.     

4.     

5.     

(E) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(ε) του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνω οποιαδήποτε περιστασιακή
αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του
διδακτικού έργου ή της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα
5.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος:"

Κατηγορίες εισοδήματος 2Περιστασιακή δραστηριότητα εάν η συνολική
αμοιβή υπερβαίνει τα 5000 ευρώ σε ένα
ημερολογιακό έτος 1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(ΣΤ) "Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(στ) του Κώδικα Δεοντολογίας δηλώνω οποιαδήποτε συμμετοχή
σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής, ή
όταν η συμμετοχή αυτή μου δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του εν λόγω
οργανισμού:"

Κατηγορίες εισοδήματος 2Συμμετοχή σε εταιρεία
ή σύμπραξη που
ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις επί της
δημόσιας πολιτικής

Συμμετοχή με
δυνατότητα
σημαντικής επιρροής 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(Ζ) Δηλώνω οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που
έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που μου χορηγείται στο
πλαίσιο των πολιτικών μου δραστηριοτήτων από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων
αυτών:

1. οικονομική υποστήριξη:

(*) που χορηγήθηκε από

2. υποστήριξη σε
προσωπικό:

(*) που χορηγήθηκε από

3. υποστήριξη σε υλικούς
πόρους:

(*) που χορηγήθηκε από

(*) Ταυτότητα του(των) εμπλεκομένου(ων) τρίτου(ων).

(H) Δηλώνω οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση
των καθηκόντων μου:

Οικονομικό συμφέρον:

1.
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2.

3.

(Θ) Οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμώ να παράσχω:

Αποσύρω τη συμμετοχή μου απο τη FREE SUNDAY ΑΕ πιθανότατα εντος του Ιουνίου

Ημερομηνία: 02/06/2014 υπογραφή:



6/6 EL

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

Η δήλωση αυτή θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Administration-
Deputes@europarl.europa.eu

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Νομική γνωστοποίηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Θεμάτων Βουλευτών είναι η υπεύθυνη υπηρεσία επεξεργασίας,
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (ΕΕ L8 της 12ης Ιανουαρίου 2001, σ. 1), και της απόφασης του
Προεδρείου της 22ας Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, (ΕΕ C 308, 6 Δεκεμβρίου 2005, σ. 1)


