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ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

 
ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

 
 
Κεφάλαια: 
 

1. Δώρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο επίσημης ιδιότητας 
2. Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους 
3. Διαδικασία παρακολούθησης 
4. Τελικές διατάξεις 

 
 
 
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, 
 
έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα το 
άρθρο 9 παράγραφος 1, 
 
έχοντας υπόψη το Παράρτημα Ι του εν λόγω Κανονισμού (στο εξής «Κώδικας 
Δεοντολογίας») και ειδικότερα τα άρθρα 5 παράγραφοι 2 και 3, και 9, 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 
(1) Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας επιτρέπει στους βουλευτές 

που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους να 
αποδέχονται και ακολούθως να παραδίδουν δώρα μεγαλύτερης αξίας από το 
όριο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1· 

 
(2) Είναι αναγκαίο να καθορισθεί η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές 

παραδίδουν στον Πρόεδρο δώρα που τους προσφέρονται όταν εκπροσωπούν το 
Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας· 

 
(3) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα, σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, να μπορεί ο Πρόεδρος να αποφασίζει ότι ένα δώρο μπορεί 
προσωρινά να παραμείνει στην κατοχή του βουλευτή στον οποίο προσφέρθηκε· 

 
(4) Θα πρέπει να είναι δυνατή η έκθεση δώρων καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής αξίας 

στους χώρους του Κοινοβουλίου· 
 
(5) Θα πρέπει να είναι δυνατό για τους βουλευτές οι οποίοι καλή τη πίστει 

αποδέχθηκαν δώρο, η αξία του οποίου αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι είναι 
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μεγαλύτερη από το όριο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κώδικα 
Δεοντολογίας, να επανορθώσουν αυτή την παρατυπία παραδίδοντας το δώρο 
στον Πρόεδρο· 

 
(6) Θα πρέπει να είναι δυνατό να εφαρμόζονται τα παρόντα μέτρα και σε βουλευτές 

που ασκούν ορισμένα καθήκοντα εξ ονόματος πολιτικών ομάδων· 
 
(7) Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια θα πρέπει να τηρείται κατάλογος 

των δώρων, στον οποίο θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση· 
 
(8) Χρειάζεται να καθοριστούν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 3 

του Κώδικα Δεοντολογίας και τους κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια 
στην περίπτωση επιστροφής των εξόδων ταξιδίου, διαμονής και παραμονής των 
βουλευτών ή απευθείας καταβολής των εξόδων αυτών από τρίτους, όταν οι 
βουλευτές παρευρίσκονται, κατόπιν προσκλήσεως και κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους·  

 
(9) Ένας από τους γενικούς στόχους του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να 

διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές γνωστοποιούν τη συμμετοχή τους σε 
εκδηλώσεις στις οποίες ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν 
αδικαιολογήτως όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους· 

 
(10) Ο κίνδυνος αδικαιολόγητου επηρεασμού των βουλευτών κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους μπορεί, καταρχήν, να αποκλεισθεί όταν ο τρίτος που 
καταβάλλει τα έξοδα εκπροσωπεί δημόσια ή εξομοιούμενα συμφέροντα. Θα 
πρέπει να συνταχθεί κατάλογος τρίτων που εκπροσωπούν δημόσιο ή 
εξομοιούμενο συμφέρον, με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός 
Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που 
συμμετέχουν  στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ1. Ο εν 
λόγω κατάλογος θα πρέπει να επικαιροποιείται ανάλογα, εφόσον υπάρχουν 
αλλαγές στην προαναφερθείσα συμφωνία· 

 
(11) Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 

3 του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση 
σχετικά με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους 
εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τα παρόντα μέτρα· 

 
(12) Πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Κώδικα Δεοντολογίας. 
 

                                                 
1 ΕΕ L 191, 22.7.2011, σ. 29. 
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ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 1 
 

Δώρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο επίσημης ιδιότητας 
 

 
 

Άρθρο 1 
 

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής 
 
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κώδικα Δεοντολογίας: 
 

α) ως «δώρο» νοείται οιοδήποτε (οιαδήποτε) μεμονωμένο(α) και διακριτό(ά) 
υλικό(ά) αντικείμενο(α) που αποτελείται(ούνται) από ένα ή περισσότερα μέρη 
που δίδεται από ένα δωρητή σε βουλευτή επ’ ευκαιρία ορισμένου γεγονότος· 

 
β) ένας βουλευτής εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά του εάν: 

 
– ενεργεί στο πλαίσιο ενός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 

19 του Κανονισμού· ή 
 

– εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, εξ ονόματος του Προέδρου σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 4 του Κανονισμού σε διεθνείς σχέσεις ή τελετές· ή 

 
– εκπροσωπεί επιτροπή ή διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία σε επίσημη 

αποστολή που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων ή το 
Προεδρείο· 

 
2. Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται επίσης σε βουλευτή ο οποίος ασκεί καθήκον 

εξομοιούμενο με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο β) στο πλαίσιο 
πολιτικής ομάδας η οποία, με δημοσιευμένη απόφαση, έχει δεσμευθεί να 
συμμορφούται προς τα παρόντα μέτρα. 

 
 

Άρθρο 2 
 

Γνωστοποίηση, παράδοση και κατοχή δώρων από βουλευτές 
 
1. Κάθε βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά 

του σύμφωνα με το άρθρο 1 ενημερώνει, έως την τελευταία ημέρα του μηνός που 
έπεται της ημερομηνίας παραλαβής οιουδήποτε δώρου, τον Πρόεδρο για δώρα 
που έλαβε, αναφέροντας ιδίως το όνομα του δωρητή, την ημερομηνία της 
παραλαβής του και την ιδιότητα υπό την οποία το παρέλαβε, και παρέχοντας 
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περιγραφή και ενδεικτική αξία του δώρου, όπως αυτή εκτιμάται από τον 
αποδέκτη. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κάνοντας χρήση του εντύπου στο 
Παράρτημα Ι. 

 
2. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει, εξ ονόματος του Προέδρου, τον βουλευτή 

σχετικά με την τοποθεσία στην οποία θα πρέπει να παραδοθεί το δώρο σύμφωνα 
με την υποχρέωση των βουλευτών βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κώδικα 
Δεοντολογίας. 

 
3. Κατ' εξαίρεση, ο βουλευτής δύναται να διατηρήσει σε μόνιμη βάση στην κατοχή 

του το δώρο, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του, όπως εκτιμήθηκε από τον 
βουλευτή, είναι κατώτερη του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
Κώδικα Δεοντολογίας και ότι το δώρο δεν έχει προφανή άυλη αξία για το 
Κοινοβούλιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δώρο περιέρχεται στην κυριότητα του 
βουλευτή. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, ο βουλευτής μπορεί να υποβάλει το δώρο 
για εκτίμηση της αξίας του στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία μπορεί, εάν κρίνεται 
απαραίτητο, να προσφύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. 

 
4. Εάν η αξία του δώρου όπως εκτιμάται από την αρμόδια υπηρεσία υπερβαίνει το 

όριο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας, 
εφαρμόζεται το άρθρο 3 των παρόντων μέτρων. 

 
 

Άρθρο 3 
 

Αποθήκευση και έκθεση δώρων 
 
1. Η διαχείριση των δώρων εξασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
2. Τα δώρα αποθηκεύονται στους χώρους του Κοινοβουλίου. 
 
3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, δώρα καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής αξίας 

μπορούν, σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου κατόπιν συστάσεως των 
Κοσμητόρων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, να 
εκτίθενται σε πρόσφορη θέση στους χώρους του Κοινοβουλίου. 

 
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 και κατόπιν γραπτού αιτήματος του 

βουλευτή στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ότι ο βουλευτής έχει την άδεια να εκθέτει 
το δώρο στο γραφείο του στους χώρους του Κοινοβουλίου για όσο χρονικό 
διάστημα διατηρεί την επίσημη ιδιότητά του, στο πλαίσιο της οποίας έλαβε το 
δώρο. 

 
5. Οι Κοσμήτορες μπορούν να δώσουν οδηγίες στην αρμόδια υπηρεσία όσον αφορά 

τη χρήση δώρων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Κοινοβουλίου. Οι 
βουλευτές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς που 
διοργανώνονται για την πώληση τέτοιου είδους δώρων. 

 
 

Άρθρο 4 
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Μητρώο δώρων 

 
1. Η αρμόδια υπηρεσία τηρεί μητρώο των δώρων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα 

του Κοινοβουλίου. 
 
2. Το μητρώο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παράγραφος 1. Περιλαμβάνει επίσης φωτογραφία του δώρου και, 
κατά περίπτωση, αναφέρει τη θέση στην οποία εκτίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφοι 3 και 4 και επικαιροποιείται ώστε να απεικονίζει οιεσδήποτε οδηγίες 
δόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5. 

 
3. Το μητρώο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με εύκολα 

προσβάσιμο τρόπο. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Ρήτρα επανόρθωσης 
 
Σε περίπτωση που βουλευτής, ο οποίος έχει αποδεχθεί ένα δώρο καλή τη πίστει, 
αντιληφθεί ότι η αξία του υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
του Κώδικα Δεοντολογίας, το συντομότερο δυνατόν προβαίνει σε γνωστοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 των παρόντων μέτρων και παραδίδει το δώρο 
στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον, για λόγους ευγενείας, δεν μπορεί να το επιστρέψει 
στον δωρητή. 
 
 

Κεφάλαιο 2 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

 
 

Άρθρο 6 
 

Πεδίο εφαρμογής 
 
1. Οι βουλευτές γνωστοποιούν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από τρίτους εάν η επιστροφή των εξόδων τους ταξιδίου, διαμονής 
ή παραμονής, ή η απευθείας καταβολή αυτών των εξόδων, καλύπτεται από 
τρίτους. 

 
2. Οι βουλευτές που παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 

τρίτους απαλλάσσονται της υποχρέωσης γνωστοποίησης εάν ο τρίτος ο οποίος 
καταβάλλει ή επιστρέφει τα έξοδα ανήκει σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες: 
 
 θεσμικά όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και 

τα όργανά του, Συμβούλιο της Ευρώπης)· 
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 κεντρικές, τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές των κρατών μελών 
εκτός εάν η προσκαλούσα αρχή εκπροσωπεί δημόσια επιχείρηση όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 
16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων2 (π.χ. 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών 
ενέργειας ή μεταφορών)· 

 πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
κομμάτων και ιδρυμάτων ευρωπαϊκού επιπέδου που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο3, εξαιρουμένων οιωνδήποτε οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί ή 
υποστηρίζονται από αυτά και ασκούν δραστηριότητες πίεσης από ομάδες 
συμφερόντων (lobbying)· 

 κοινωνικοί εταίροι ως συμμετέχοντες στον κοινωνικό διάλογο 
(συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών, κ.τ.λ.) κατά την εκτέλεση 
του ρόλου που τους αναθέτουν οι Συνθήκες· 

 εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες (ιδίως οι αρχές τους) εξαιρουμένων 
των γραφείων αντιπροσώπευσης ή νομικών οντοτήτων, γραφείων και δικτύων 
που έχουν δημιουργηθεί για να τις εκπροσωπούν κατά τις επαφές τους με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, και των ενώσεων τους. 

 
3. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται ή δεν επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου, 

διαμονής ή παραμονής, αλλά μόνο το κόστος ενός γεύματος, ενός εισιτηρίου 
εισόδου ή μία παρεμφερής δαπάνη η αξία των οποίων είναι μικρότερη του ορίου 
που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας, δεν ισχύει η 
υποχρέωση γνωστοποίησης. 

 
4. Σε περίπτωση που το Προεδρείο ή η Διάσκεψη των Προέδρων έχει εγκρίνει μια 

αντιπροσωπεία και τα έξοδα των μελών της καταβάλλονται ή επιστρέφονται εν 
όλω ή εν μέρει από τρίτους, δεν ισχύει η υποχρέωση γνωστοποίησης.. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Δήλωση 
 
1. Κάθε δήλωση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 περιέχει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
 

α) το όνομα, την ιδιότητα και τη διεύθυνση του τρίτου που έχει καταβάλει ή 
επιστρέψει τα έξοδα του βουλευτή· 

 

                                                 
2 EE L 318, 17.11.2006, σ. 17. 
3 EE L 297, 15.11.2003, σ. 1. 
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β) το είδος εξόδων που καταβάλλονται ή επιστρέφονται (ταξιδίου, διαμονής 
και/ή παραμονής) και κατά πόσον έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί εν όλω ή εν 
μέρει· 

 
γ) η φύση και ο τόπος της εκδήλωσης, και οι ημερομηνίες και η διάρκεια της 

συμμετοχής του βουλευτή· 
 
δ) το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
 

2. Κάθε βουλευτής που επιθυμεί να περιλάβει πρόσθετα στοιχεία δικαιούται να το 
πράξει. 

 
3.  Η δήλωση συντάσσεται κάνοντας χρήση του εντύπου στο Παράρτημα ΙΙ. 
 
4. Τα στοιχεία που παρέχονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του παρόντος 

άρθρου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο. 

 
 

Άρθρο 8 
 

Προθεσμία 
 
Οι βουλευτές υποβάλλουν τη δήλωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
και το άρθρο 7, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του μηνός που έπεται της 
τελευταίας ημέρας συμμετοχής του βουλευτή στην εκδήλωση.  
 
 
 

Κεφάλαιο 3 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 

Άρθρο 9 
 

Διαδικασία παρακολούθησης 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υποβάλλουν με ατομική τους ευθύνη στον Πρόεδρο δήλωση που 
περιέχει επακριβή στοιχεία. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μία δήλωση περιέχει καταφανώς εσφαλμένες, 
επιπόλαιες, δυσανάγνωστες ή ακατανόητες πληροφορίες, η αρμόδια υπηρεσία 
διενεργεί, εξ ονόματος του Προέδρου, γενικό έλεγχο αξιοπιστίας για λόγους 
διασαφήνισης εντός μιας λογικής προθεσμίας, παρέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο στον 
βουλευτή τη δυνατότητα να αντιδράσει. Όταν ένας τέτοιος έλεγχος δεν διασαφηνίζει 
και συνεπώς δεν επιλύει το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις περαιτέρω 
ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας. 
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EL 

 
 

Κεφάλαιο 4 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 10 
 

Έναρξη ισχύος 
 
Τα παρόντα μέτρα τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013 και ισχύουν από την 
ημερομηνία αυτή. 
 
 

Άρθρο 11 
 

Εφαρμογή 
 
Ο Γενικός Γραμματέας διασφαλίζει την εφαρμογή των παρόντων μέτρων. Η τεχνική 
τους εφαρμογή και η λειτουργικότητά τους αξιολογούνται ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος τους. 
 
 
 


