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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης
συμφερόντων (Παράρτημα I του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) η
συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο
της.

Η ετήσια έκθεση αφορά τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής στο διάστημα από
1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και εγκρίθηκε από αυτήν στις 7 Φεβρουαρίου 2017.

Περιεχόμενα

1. Ιστορικό

Η Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών
2.1 Σύνθεση
2.2 Προεδρία
2.3 Συνεδριάσεις 2016
2.4 Αποστολές
2.5 Εργασίες παρελθόντος έτους

3. Δραστηριότητες σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας
3.1 Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών
3.2 Υποβολή και ενημέρωση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

4. Διοίκηση



Περίληψη

Η παρούσα έκθεση αφορά τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής
δεοντολογίας των βουλευτών στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2016.

Τη χρονιά αυτή σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που ο
Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή είχε έτσι να εξετάσει
οκτώ περιπτώσεις πιθανών παραβιάσεων του κώδικα δεοντολογίας όπου εμπλέκονταν
έντεκα συνολικά βουλευτές, έναντι πέντε περιπτώσεων πέρυσι. Ακόμη, η επιτροπή
ασχολήθηκε με μια αίτηση ερμηνείας του κώδικα δεοντολογίας που υπεβλήθη
απευθείας από τον Πρόεδρο. Η επιτροπή εμπλούτισε έτσι τη νομολογία της καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

Όπως και κατά το παρελθόν, η συμβουλευτική επιτροπή προσπάθησε επίσης να
προσφέρει στους βουλευτές άριστες υπηρεσίες, μεριμνώντας ώστε οι διατάξεις του
κώδικα να τηρούνται σχολαστικά, διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό φόρτο όσο
το δυνατό μικρό. Προς το σκοπό αυτό, η επιτροπή φρόντισε ιδιαίτερα να κάνει
καλύτερα γνωστό τον κώδικα δεοντολογίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτροπή
αύξησε κι άλλο τη διεθνή διάσταση του ενημερωτικού έργου της, ώστε να γίνουν
γνωστές και να αναγνωριστούν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι βέλτιστες
πρακτικές του σε θέματα  κοινοβουλευτικής δεοντολογίας και διαφάνειας.

Αφετέρου, η αρμόδια διοικητική υπηρεσία (Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των
Βουλευτών, ΓΔ Προεδρίας, ως γραμματεία της συμβουλευτικής επιτροπής) συνέχισε
να διενεργεί γενικό έλεγχο αξιοπιστίας σε όλες τις δηλώσεις οικονομικών
συμφερόντων των βουλευτών, δυνάμει του άρθρου 9 των Μέτρων Εφαρμογής του
κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών.

Στη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν 16 νέες δηλώσεις από νέους βουλευτές και 72
τροποποιημένες δηλώσεις από 55 βουλευτές, βάσει της γενικής υποχρέωσης
επικαιροποίησης που φέρουν όλοι οι βουλευτές. Οι διορθωμένες αυτές δηλώσεις
περιελάμβαναν συνολικά 122 αλλαγές, άρα σε ορισμένες περιπτώσεις μια ενημέρωση
περιείχε  περισσότερες της μίας αλλαγές.



1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα
οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων (εφεξής: κώδικας δεοντολογίας)
ετέθη σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο κώδικας δεοντολογίας καθιέρωσε ορισμένες βασικές κατευθυντήριες αρχές που οι
βουλευτές οφείλουν να σέβονται κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων,
μεταξύ των οποίων πρώτες είναι η αφιλοκέρδεια, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η επιμέλεια, η
εντιμότητα και η ευθύνη, καθώς και ο σεβασμός προς το κύρος του Κοινοβουλίου.

Επί πλέον, ο κώδικας δεοντολογίας έδωσε για πρώτη φορά έναν ρητό ορισμό της σύγκρουσης
συμφερόντων, καθώς και οδηγίες τις οποίες οι βουλευτές οφείλουν υποχρεωτικά να
εφαρμόζουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια σύγκρουση συμφερόντων, είτε πραγματική
είτε δυνητική, δηλ. υπ’ αυτή την έννοια αντιληπτή από τμήμα της κοινής γνώμης.

Ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει επίσης περιορισμούς στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι
πρώην βουλευτές δικαιούνται να ασκήσουν δραστηριότητες σε ομάδες προώθησης
συμφερόντων ή δραστηριότητες εκπροσώπησης.

Κυρίως, ο κώδικας δεοντολογίας καθιερώνει μια λεπτομερή δήλωση οικονομικών
συμφερόντων που όλοι οι βουλευτές, με προσωπική ευθύνη, οφείλουν να υποβάλουν πριν
από το τέλος της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή, για τους βουλευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα στη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, εντός τριάντα ημερών από την είσοδό τους στο
Κοινοβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει επί πλέον να τροποποιείται από τον βουλευτή εντός
τριάντα ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή στην προσωπική τους κατάσταση.

Οι υποχρεώσεις αυτές στο θέμα των δηλώσεων συμπληρώθηκαν με τα Μέτρα Εφαρμογής
του κώδικα δεοντολογίας, που ετέθησαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013. Βάσει των Μέτρων
Εφαρμογής, οι βουλευτές οφείλουν επίσης να δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκδηλώσεις
στις οποίες συμμετέχουν όταν τα έξοδα ταξιδίου, διανυκτέρευσης ή διαμονής τους
επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας από τρίτους. Επί πλέον, έχουν υποχρέωση να
κοινοποιούν και να παραδίδουν στη Διοίκηση όλα τα δώρα που λαμβάνουν όταν
εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με επίσημη ιδιότητα.

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις στο θέμα των δηλώσεων αντανακλούν τις αυστηρές
απαιτήσεις του Κοινοβουλίου σε θέματα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας και διαφάνειας.
Έτσι, όλες οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, οι δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις
οργανωμένες από τρίτους, καθώς και το μητρώο επισήμων δώρων, είναι εύκολα προσβάσιμες
διαδικτυακά, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όποιος βουλευτής παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας ή τα Μέτρα Εφαρμογής του
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή που θα απαγγείλει εντέλει ο Πρόεδρος. Η
ποινή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου, πάλι για λόγους διαφάνειας.



2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

2.1 Σύνθεση

Η Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών (εφεξής: συμβουλευτική επιτροπή)
ιδρύθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας.

Η σύνθεσή της ρυθμίζεται από το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του κώδικα δεοντολογίας.
Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει πέντε τακτικά μέλη μεταξύ μελών των
προεδρείων και των συντονιστών της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα των μελών και τις
πολιτικές ισορροπίες.

Τακτικά μέλη της επιτροπής, των οποίων η εντολή λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2017, είναι οι
εξής:

 Η κυρία Danuta Maria HÜBNER (PPE, Πολωνία)·

 Η κυρία Mady DELVAUX (S&D, Λουξεμβούργο)·

 Ο κ. Sajjad KARIM (ECR, Ηνωμένο Βασίλειο)·

 Ο κ. Jean-Marie CAVADA (ADLE, Γαλλία)· και

 ο κ. Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία)

Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης από ένα αναπληρωματικό μέλος για
κάθε πολιτική ομάδα που δεν την εκπροσωπεί κάποιο από τα τακτικά μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής.

Αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, των οποίων η εντολή λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2017,
είναι οι εξής:

 Η κυρία Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Φινλανδία)·

 Η κυρία Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία)· και

 ο κ. Gerolf ANNEMANS (ENL, Βέλγιο).

2.2 Προεδρία

Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του κώδικα δεοντολογίας, κάθε τακτικό μέλος
της συμβουλευτικής επιτροπής ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για διάστημα έξι μηνών.
Επί πλέον, βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού της επιτροπής, η εκ περιτροπής προεδρία
γίνεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά μεγέθους των πολιτικών ομάδων στις
οποίες ανήκουν τα μέλη. Έτσι, την προεδρία άσκησαν εκ περιτροπής κατά το διαρρεύσαν



έτος και βάσει των εκ περιτροπής προεδρευσάντων του έτους πριν από αυτό, η κυρία
DELVAUX (μέχρι τον Φεβρουάριο) και εν συνεχεία ο κ. CAVADA (Μάρτιο έως Απρίλιο).
ο κ. Επειδή ο κ. MAŠTÁLKA παραιτήθηκε του αξιώματος τον Σεπτέμβριο και η κυρία
HÜBNER εκωλύετο εκείνη την εποχή, η κυρία DELVAUX ανέλαβε επομένως εκ νέου την
προεδρία από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο.

2.3 Συνεδριάσεις 2016

Το 2016 η συμβουλευτική επιτροπή συνεδρίασε οκτώ φορές.

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής το
2016

Τρίτη 26 Ιανουαρίου
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου
Τρίτη 15 Μαρτίου
Τρίτη 24 Μαΐου
Τρίτη 12 Ιουλίου
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου1

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου2

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

2.4 Αποστολές

Η αποστολή της συμβουλευτικής επιτροπής είναι διπλή:

 Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο 1 του κώδικα δεοντολογίας, η
επιτροπή, εμπιστευτικά και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών, σε όποιον βουλευτή
το ζητήσει, τον καθοδηγεί στην ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα
δεοντολογίας. Ο βουλευτής που έκανε την αίτηση δικαιούται εν συνεχεία να βασιστεί
στις γενικές κατευθύνσεις που του έδωσε η επιτροπή, πράγμα που είναι σοβαρό εχέγγυο
ασφάλειας δικαίου.

 Δεύτερον, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 εδάφιο 2 και του άρθρου 8 του κώδικα
δεοντολογίας, η συμβουλευτική επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, αξιολογεί
τις περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του κώδικα και, βάσει των πορισμάτων της,
διατυπώνει σύσταση στον Πρόεδρο ως προς ενδεχόμενη απόφαση. Εάν, βάσει της
σύστασης αυτής, ο Πρόεδρος καταλήξει ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής έχει όντως
παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, μετά από ακρόαση αυτού, εγκρίνει αιτιολογημένη

1 Για πρακτικούς οργανωτικούς λόγους, η συνεδρίαση που αρχικά προβλεπόταν στις 18 Οκτωβρίου επισπεύσθηκε
για τις 12 Οκτωβρίου.
2 Για τις ανάγκες των εργασιών της επιτροπής, η έκτακτη αυτή συνεδρίαση, που δεν προβλέπονταν στο αρχικό
χρονοδιάγραμμα, έγινε στο Στρασβούργο.



απόφαση που μπορεί να ορίζει και μια  ποινή, που δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο διάστημα της κοινοβουλευτικής περιόδου.

2.5 Εργασίες παρελθόντος έτους

2.5(i) Πιθανές παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας

Το 2016 ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη συμβουλευτική επιτροπή οκτώ (έναντι πέντε το
προηγούμενο έτος) υποθέσεις πιθανής παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας, με εμπλοκή
έντεκα συνολικά βουλευτών.

Η μια από τις υποθέσεις αφορούσε τρεις βουλευτές που είχαν μεταβεί σε τρίτη χώρα και δεν
είχαν υποβάλει μετά την επιστροφή τους δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις οργανωμένες
από τρίτους. Η επιτροπή διαπίστωσε πως όλες οι σχετικές με το εν λόγω ταξίδι δαπάνες είχαν
καλυφθεί από πολιτική ομάδα και κατέληξε πως οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν είχαν
υποχρέωση να δηλώσουν το ταξίδι τους, βάσει της εξαίρεσης που προβλέπει το άρθρο 6
παράγραφος 2 εδάφιο 4 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, και ότι επομένως
δεν είχε γίνει καμία παράβαση του κώδικα.

Τέσσερις υποθέσεις αφορούσαν βουλευτές που κι αυτοί είχαν μεταβεί σε τρίτες χώρες κι εν
συνεχεία είχαν αμελήσει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής σε εκδηλώσεις οργανωμένες από
τρίτους, αν και είχαν υποχρέωση να το κάνουν, δυνάμει του άρθρου 6 των Μέτρων
Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, αφού τα έξοδα ταξιδίου του, διανυκτέρευσης ή
διανομής είχαν καλυφθεί από τις αρχές  χωρών μη μελών της ΕΕ. Εδώ, η συμβουλευτική
επιτροπή κατέληξε πως όντως ο κώδικας δεοντολογίας είχε παραβιαστεί, σε μια πρώτη φάση,
από τους εν λόγω βουλευτές, όμως συνέστησε να μη ληφθεί σε βάρος τους κανένα πρόσθετο
μέτρο, μια και όλοι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές  αμέσως μετά τη διαπίστωση της
παράλειψης υπέβαλαν δεόντως συμπληρωμένη δήλωση και επεξηγηματική επιστολή.

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε επίσης βουλευτή που είχε μεταβεί σε τρίτη χώρα μετά από
πρόσκληση των αρχών της χώρας και δεν υπέβαλε σχετική δήλωση. Η συμβουλευτική
επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή της
δήλωσης, έκρινε πως ο βουλευτής είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας.

Μια άλλη υπόθεση που παρέπεμψε ο Πρόεδρος αφορούσε βουλευτή που απετέλεσε
αντικείμενο έκθεσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Δεδομένου ότι η OLAF είχε διαπιστώσει πως ο εν λόγω βουλευτής είχε διαπράξει
οικονομικές ατασθαλίες σε βάρος του Κοινοβουλίου, η επιτροπή κατέληξε ότι επομένως, με
τις ενέργειές του, είχε παραβεί τις βασικές αρχές του άρθρου 1 του κώδικα δεοντολογίας και
ότι η διαγωγή του δικαιολογούσε την επιβολή ποινής.

Η όγδοη περίπτωση αφορούσε τη διαγωγή δυο βουλευτών μέσα στους χώρους του
Κοινοβουλίου. Εδώ επίσης η επιτροπή κατέληξε ότι η διαγωγή αυτή συνιστούσε παραβίαση
του άρθρου 1 του κώδικα δεοντολογίας και του άρθρου 11 του Κανονισμού του
Κοινοβουλίου. Επί πλέον, η επιτροπή συνέστησε στον Πρόεδρο να παραπέμψει το θέμα στις
αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές.

Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε επίσης από την επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση στο θέμα
των όλο και συχνότερων περιπτώσεων όπου ορισμένοι βουλευτές παίρνουν υπό την αιγίδα



τους εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα μέσα στους χώρους του Κοινοβουλίου, σε
συνεργασία με τρίτους, π.χ. εκπροσώπους συμφερόντων ή επαγγελματικές ενώσεις. Η
επιτροπή υπέβαλε στον Πρόεδρο την εκτίμησή της και υπενθύμισε την υποχρέωση των
βουλευτών να υποβάλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων,
ενώ τόνισε ότι στους Κοσμήτορες εναπόκειται να επαγρυπνούν για την καλή εφαρμογή των
αποφάσεων του Προεδρείου σχετικά με τη χρήση των χώρων του Κοινοβουλίου από τρίτους
και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων.

2.5(ii) Γενικές κατευθύνσεις για την ερμηνεία και εφαρμογή του κώδικα
δεοντολογίας

Το 2016 η συμβουλευτική επιτροπή δεν έλαβε καμία επίσημη αίτηση κατά την έννοια του
άρθρου 7 παράγραφος 4 εδάφιο 1 για γενικές κατευθύνσεις ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας. Κατά τα άλλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η
γραμματεία της επιτροπής βοήθησε ως συνήθως πολλούς βουλευτές και κοινοβουλευτικούς
βοηθούς να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις του κώδικα και των
Μέτρων Εφαρμογής, μειώνοντας παράλληλα στο βαθμό του δυνατού τη διοικητική
επιβάρυνσή τους απαντώντας στα ερωτήματά τους.

2.5(iii) Προβολή του κώδικα δεοντολογίας έξω από το Κοινοβούλιο

Κι αυτή τη χρονιά η συμβουλευτική επιτροπή δεν εφείσθη προσπαθειών για να προβάλει τον
κώδικα δεοντολογίας σε διεθνές επίπεδο.

Έτσι, η κυρία DELVAUX εκπροσώπησε την επιτροπή στη συνεδρίαση ολομέλειας της
Ομάδας Χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 30
Ιουνίου. Σε αυτό το πλαίσιο έκανε στους εκπροσώπους της GRECO μια παρουσίαση των
διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας καθώς και της αποστολής και λειτουργίας της επιτροπής.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3.1 Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών

Το άρθρο 9 των Μέτρων Εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας προβλέπει μια διαδικασία
ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών. Έτσι, διενεργείται ένας
γενικός έλεγχος αξιοπιστίας, εξ ονόματος του Προέδρου, από την Μονάδα Διοικητικών
Θεμάτων των Βουλευτών στη ΓΔ Προεδρίας, όποτε υπάρχει λόγος να θεωρηθεί πως μια
δήλωση περιέχει έκδηλα πληροφορίες εσφαλμένες, επιπόλαιες, δυσανάγνωστες ή δυσνόητες.
Δίδεται τότε μια λογική προθεσμία στον συγκεκριμένο βουλευτή για να ενεργήσει είτε
επιβεβαιώνοντας είτε διορθώνοντας τα στοιχεία της δήλωσής του. Εάν οι διευκρινίσεις που
θα γίνουν κριθούν ανεπαρκείς, ο Πρόεδρος αποφασίζει για την ακολουθητέα διαδικασία σε
συμφωνία με το άρθρο 8 του κώδικα δεοντολογίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της ΓΔ
Προεδρίας έλεγξε συστηματικά όλες τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων που είχαν
υποβάλει οι βουλευτές, είτε αυτές ήταν νέες δηλώσεις βουλευτών που εισήλθαν στο



Κοινοβούλιο στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου είτε ήταν τροποποιημένες εκδοχές
ήδη υφισταμένων δηλώσεων.

3.2 Υποβολή και ενημέρωση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των
βουλευτών

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι βουλευτές που εισέρχονται
στο Κοινοβούλιο στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου οφείλουν, με δική τους
προσωπική ευθύνη, να υποβάλουν λεπτομερή δήλωση οικονομικών συμφερόντων εντός
τριάντα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το 2016 οι δεκαέξι εισελθόντες
βουλευτές υπέβαλαν όλοι εντός των προθεσμιών τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων.

Επί πλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 1 προβλέπει πως οι βουλευτές τροποποιούν τη δήλωσή
τους εντός τριάντα ημερών από οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει την κατάστασή τους. Ως εκ
τούτου,κατά το διαρρεύσαν έτος, 55 βουλευτές υπέβαλαν στον Πρόεδρο 72 ενημερωμένες
δηλώσεις. Εξ αυτών, έξι βουλευτές επικαιροποίησαν τις δηλώσεις τους δυο φορές, δυο
βουλευτές τρεις φορές, ένας βουλευτής τέσσερις φορές και ένας άλλος πέντε φορές.

Οι ενημερωμένες αυτές δηλώσεις περιελάμβαναν συνολικά 122 αλλαγές, δηλαδή σε
ορισμένες περιπτώσεις περιέχονταν περισσότερες της μίας αλλαγές σε μία και μόνο
ενημέρωση.

Επί της ουσίας, τα τμήματα (D), (A) και (I) είχαν με απόσταση τις περισσότερες αλλαγές, με
58, 17 και 15 αλλαγές αντιστοίχως, πράγμα που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την τάση
που είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες χρονιές.

Το κατωτέρω γράφημα απεικονίζει την ανά τμήμα κατανομή όλων των τροποποιήσεων που
έγιναν στη διάρκεια του έτους1.

1 Ένας βουλευτής υπέβαλε δήλωση ακριβώς ίδια με την προηγούμενη· η μεμονωμένη αυτή περίπτωση δεν
περιλαμβάνεται στο γράφημα.
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Τμήμα (A) : επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τα τρία έτη πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Κοινοβούλιο, και
συμμετοχή στη διάρκεια αυτής της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών
οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων οργανισμών με νομική προσωπικότητα.
Τμήμα (Β) : αποζημίωση που λαμβάνεται για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο.
Τμήμα (C) : αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα ασκούμενη από τον βουλευτή παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων
του, είτε ως μισθωτός είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας.
Τμήμα (D) : συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ενώσεων ή
οποιουδήποτε άλλου οργανισμού με νομική προσωπικότητα, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή
μη.
Τμήμα (Ε) : 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,
Τμήμα (F) : συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί της δημόσιας πολιτικής, ή όταν
η συμμετοχή αυτή δίνει στον βουλευτή τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού.
Τμήμα (G) : οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που έρχεται να προστεθεί στα
παρεχόμενα από το Κοινοβούλιο μέσα και που χορηγείται στον βουλευτή στο πλαίσιο των πολιτικών του δραστηριοτήτων
από τρίτους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών.
Τμήμα (Η) : οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των
βουλευτών.
Τμήμα (Ι) : οιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία επιθυμεί να παράσχει ο βουλευτής.

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας ασκεί
καθήκοντα γραμματείας της συμβουλευτικής επιτροπής και είναι η αρμόδια υπηρεσία ου
προβλέπεται  τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 των Μέτρων Εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.
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