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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 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, εφεξής: 

Κώδικας Δεοντολογίας), η Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας των Βουλευτών 

(εφεξής: Συμβουλευτική Επιτροπή) δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις εργασίες 

της. 

 

Η ετήσια έκθεση αφορά τις δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο 

διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και εγκρίθηκε από αυτήν 

στις 30 Μαρτίου 2021. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Δεοντολογίας των Βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ζητήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή να εξετάσει δύο περιπτώσεις πιθανών 

παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας, εκ των οποίων η μία εξακολουθεί να 

εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας ετήσιας έκθεσης. 

 

Η επιτροπή έχει λάβει τρεις αιτήσεις από βουλευτές που ζητούν οδηγίες σχετικά με 

την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας. Η 

επιτροπή προσέφερε τις συμβουλές της εμπιστευτικά και εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Αυτό το έτος σημειώθηκε μείωση του αριθμού των θεμάτων με τα οποία χρειάστηκε 

να ασχοληθεί η επιτροπή, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί στη συνολική μείωση 

των εξωτερικών δραστηριοτήτων των βουλευτών και στους ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, κάτι που οδήγησε στην 

υποβολή πολύ μικρότερου αριθμού δηλώσεων συμμετοχής σε εκδηλώσεις. 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξακολούθησε να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα 

δεοντολογίας και διαφάνειας στην υπηρεσία των βουλευτών και του Οργάνου, 

εξασφαλίζοντας την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Για τον σκοπό αυτό, τον Απρίλιο του 2020, ο Πρόεδρος ξεκίνησε επίσης εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του Κώδικα Δεοντολογίας, 

υπενθυμίζοντας στους βουλευτές τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που υπέχουν 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα μέτρα εφαρμογής του. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η 

αρμόδια διοικητική υπηρεσία (η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών, ΓΔ 

Προεδρίας, η οποία παρέχει υπηρεσίες γραμματείας στη Συμβουλευτική Επιτροπή) 

εξακολούθησε να διενεργεί γενικό έλεγχο αξιοπιστίας στις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων που υπέβαλαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 39 νέες δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων από νέους 

βουλευτές. Μεταξύ αυτών, 27 δηλώσεις υποβλήθηκαν από βουλευτές που ανέλαβαν 

τα καθήκοντά τους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. Ο αριθμός των επικαιροποιημένων 

δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας ήταν 129, αριθμός 

που αντιστοιχεί σε 110 βουλευτές. Τέλος, υποβλήθηκαν από 28 βουλευτές και στη 

συνέχεια δημοσιεύθηκαν 31 δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις που 

διοργανώθηκαν από τρίτους. 
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα 

οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων ορίζει τις κατευθυντήριες αρχές 

της δεοντολογίας και τα βασικά καθήκοντα των βουλευτών κατά την άσκηση της εντολής 

τους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές, οι βουλευτές ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του 

δημόσιου συμφέροντος και δεν δέχονται καμία άμεση ή έμμεση οικονομική παροχή ή άλλη 

αμοιβή. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές δεν 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και επ’ αμοιβή σε ομάδες συμφερόντων που συνδέονται 

άμεσα με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Οι περιορισμοί που αφορούν τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες οι πρώην βουλευτές έχουν το δικαίωμα άσκησης 

δραστηριοτήτων σε ομάδες συμφερόντων ή εκπροσώπησης ορίζονται στο άρθρο 6 του 

Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει ορισμό της «σύγκρουσης συμφερόντων» (δηλ. 

προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την άσκηση των καθηκόντων 

του βουλευτή) και θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή της. Εάν ο βουλευτής 

δεν είναι σε θέση να επιλύσει την πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, την 

αναφέρει εγγράφως στον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που από τη δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων του βουλευτή δεν προκύπτει σαφώς τέτοια σύγκρουση, ο βουλευτής, πριν 

λάβει το λόγο ή συμμετάσχει σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια ή σε ένα από τα όργανα του 

Κοινοβουλίου, ή εάν προταθεί ως εισηγητής, γνωστοποιεί οποιαδήποτε υπάρχουσα ή 

δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το θέμα που εξετάζεται. 

 

Επιπλέον, ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 

δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι βουλευτές υποβάλλουν με 

ατομική τους ευθύνη δήλωση που περιέχει επακριβώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεωτικές 

πληροφορίες (π.χ. αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες απασχολήσεις, δραστηριότητες, 

συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια κατά τα τρία χρόνια που προηγήθηκαν της εκλογής 

τους στο ΕΚ και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, κατοχή μεριδίων σε 

εταιρείες, αμοιβές που έχουν λάβει και την αντίστοιχη κατηγορία εισοδήματος). Οι 

βουλευτές είναι ελεύθεροι να παράσχουν οιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες. Η 

αρχική δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος της πρώτης συνόδου ολομελείας που 

έπεται των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εντός 30 ημερών 

από την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής 

περιόδου. Σε περίπτωση αλλαγής, πρέπει να υποβάλλεται αναθεωρημένη δήλωση μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα. Οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη 

αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχουν υποβάλει τη δήλωση 

οικονομικών συμφερόντων τους. 

 

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των βουλευτών συμπληρώνονται από τα μέτρα εφαρμογής 

του Κώδικα Δεοντολογίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι βουλευτές οφείλουν να 

δηλώνουν αμελλητί τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άτομα ή 

οργανώσεις εκτός επίσημης αντιπροσωπείας του ΕΚ, εάν τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και/ή 

διαβίωσής τους έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί από άλλους (εκτός από ορισμένες 

κατηγορίες: θεσμικά όργανα της ΕΕ, αρχές των κρατών μελών, διεθνείς οργανισμοί, 

πολιτικά κόμματα κ.λπ.).  
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Οι βουλευτές οφείλουν να γνωστοποιούν και να παραδίδουν στον Πρόεδρο όλα τα δώρα 

που λαμβάνουν όταν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με την επίσημη ιδιότητά τους. Επιπλέον, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές δεν δέχονται δώρα αξίας μεγαλύτερης 

των 150 ευρώ κατά προσέγγιση. 

 

Οι δηλώσεις αυτές και το μητρώο των επίσημων δώρων είναι προσβάσιμα άμεσα στον 

δημόσιο ιστότοπο του Κοινοβουλίου. 

 

Όλες οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης αποτυπώνουν την ισχυρή 

προσήλωση του Κοινοβουλίου σε θέματα διαφάνειας και ηθικής. Επιπλέον, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας προβλέπει μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής των διατάξεών του.  

 

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει κάθε εικαζόμενη 

παράβαση του κώδικα δεοντολογίας και ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει απόφαση για την 

επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 176 του Κανονισμού του 

Κοινοβουλίου. 

 

 

2 Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

2.1 Σύνθεση  

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας ιδρύθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του 

Κώδικα Δεοντολογίας.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Δεοντολογίας, στην αρχή της 

θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει πέντε τακτικά μέλη από τα μέλη της Επιτροπής 

Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη την εμπειρία τους καθώς και τις πολιτικές ισορροπίες. 

 

Για τα πρώτα δυόμισι έτη της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου, τα μόνιμα μέλη που 

απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή, τα οποία όρισε ο Πρόεδρος στις 23 Οκτωβρίου 

2019, είναι: 

 

 η κ. Danuta Maria HÜBNER (PPE, Πολωνία)· 

 

 ο κ. Giuliano PISAPIA (S&D, Ιταλία)· 

 

 η κ. Karen MELCHIOR (Renew, Δανία)· 

 

 η κ. Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Φινλανδία)·  

 

 ο κ. Geert BOURGEOIS (ECR, Βέλγιο). 

 

Στην αρχή της θητείας του, ο Πρόεδρος ορίζει επίσης από ένα αναπληρωματικό μέλος για 

κάθε πολιτική ομάδα που δεν εκπροσωπείται από κάποιο από τα τακτικά μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επί του παρόντος, τα αναπληρωματικά μέλη είναι:  

 

 ο κ. Gerolf ANNEMANS (ID, Βέλγιο)· 

 

 ο κ. Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, Γερμανία). 
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2.2 Πρόεδρος 

 

Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 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 Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 

εκ περιτροπής προεδρία ασκείται κατά κανόνα σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά μεγέθους 

των πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκουν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

 

Το 2020, η κ. HÜBNER, ο κ. PISAPIA και η κ. MELCHIOR ήταν τα τακτικά μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής που διετέλεσαν πρόεδροι. Η θητεία της κ. MELCHIOR ως 

προέδρου λήγει στα τέλη Απριλίου του 2021. 

 

 

2.3 Συνεδριάσεις το 2020 και το 2021 

 

Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το 2020 

εγκρίθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2019. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, οι 

περισσότερες από τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

το 2020 χρειάστηκε να ακυρωθούν. Ωστόσο, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέχισε να 

εργάζεται, καλύπτοντας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και 

λαμβάνοντας αποφάσεις με γραπτή διαδικασία σε περιπτώσεις όπου αυτό ήταν δυνατό 

σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων το 2020 
 

Τρίτη 21 Ιανουαρίου1 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 

Τρίτη 17 Μαρτίου2 

Τρίτη 21 Απριλίου2 

Τρίτη 26 Μαΐου2 

Τρίτη 23 Ιουνίου2 

 Τρίτη 14 Ιουλίου 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου2 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου2 

Τρίτη 17 Νοεμβρίου2 

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 28 Ιανουαρίου 2020. 
2  Η συνεδρίαση ακυρώθηκε. 
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Το 2020, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές:  

 

 

Χρονοδιάγραμμα των πραγματικών συνεδριάσεων το 2020 
 

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου (έκτακτη συνεδρίαση) 

 Τρίτη 14 Ιουλίου 

 

  

 

 

Στις 12 Νοεμβρίου 2020, η Συμβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα των 

συνεδριάσεών της για το 2021: 

 

 

Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων το 2021 
 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 

Τρίτη 16 Μαρτίου 

Τρίτη 13 Απριλίου 

Τρίτη 25 Μαΐου 

Τρίτη 15 Ιουνίου 

Τρίτη 13 Ιουλίου 

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 

 

 

 

 

2.4 Καθήκοντα 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 

 Καθοδήγηση, κατόπιν αιτήματός τους, των βουλευτών όσον αφορά την 

ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Δεοντολογίας, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει εμπιστευτικά καθοδήγηση εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών. Κάθε βουλευτής μπορεί να απευθυνθεί στην επιτροπή ζητώντας καθοδήγηση 

σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα και δικαιούται να 

βασιστεί στην εν λόγω καθοδήγηση. 

 

 Αξιολόγηση των εικαζόμενων παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας και 

παροχή συμβουλών προς τον Πρόεδρο σχετικά με τυχόν μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν. 
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Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Προέδρου σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα 

Δεοντολογίας από βουλευτή, ο Πρόεδρος – με εξαίρεση εξόφθαλμα οχληρές περιπτώσεις – 

παραπέμπει το ζήτημα στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει 

τις περιστάσεις της εικαζόμενης παράβασης και μπορεί να ακούσει τον ενδιαφερόμενο 

βουλευτή. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή διατυπώνει σύσταση προς τον Πρόεδρο 

σχετικά με ενδεχόμενη απόφαση.  

 

Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 

εν λόγω βουλευτής έχει όντως παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, εκδίδει αιτιολογημένη 

απόφαση με κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Κανονισμού. 

 

 

2.5 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 

 

2.5.1 Πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Το 2020, ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη Συμβουλευτική Επιτροπή δύο πιθανές παραβιάσεις 

του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Η πρώτη παραπομπή αφορούσε τη μη συμμόρφωση βουλευτή με τις υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης σχετικά με μη αμειβόμενη θέση που κατείχε σε μια ομοσπονδία. Ο 

Πρόεδρος ζήτησε από την επιτροπή να εξετάσει τις περιστάσεις της εικαζόμενης 

παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας. Αφού άκουσε τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή, στη σύστασή της προς τον Πρόεδρο, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η μη συμμόρφωση του βουλευτή με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ορίζονται στα 

άρθρα 3 και 4 του Κώδικα Δεοντολογίας συνιστά παραβίαση του κώδικα, η οποία μπορεί 

να έχει οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Ο Πρόεδρος παρέπεμψε στη Συμβουλευτική Επιτροπή μια δεύτερη περίπτωση εικαζόμενης 

παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία αφορούσε τη μη συμμόρφωση βουλευτή με 

την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την κυριότητα συμμετοχών σε εταιρεία. Η 

αξιολόγηση του θέματος από τη Συμβουλευτική Επιτροπή θα ολοκληρωθεί το 2021. 

 

 

2.5.2 Καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Κώδικα  

         Δεοντολογίας 

 

Στη διάρκεια του έτους, η Συμβουλευτική Επιτροπή έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, τρία επίσημα αιτήματα καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία 

και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.  

 

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε αίτημα παροχής καθοδήγησης από βουλευτή ως προς τον 

αντίκτυπο που θα είχε στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του η έναρξη εξωτερικής 

δραστηριότητάς του ως διευθυντή σε ιδιωτική επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής 

ζήτησε καθοδήγηση από την επιτροπή σχετικά με τον τρόπο γνωστοποίησης της εν λόγω 

θέσης, η οποία θα ήταν άμισθη και θα παρείχε στον βουλευτή μόνο το δικαίωμα επιστροφής 

των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την εν λόγω 

δραστηριότητα. Επιπλέον, ο βουλευτής αναφέρθηκε στη δυνατότητα προσφοράς 

δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών αντί της άμεσης αμοιβής, και ζήτησε συμβουλές σχετικά 
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με τον τρόπο γνωστοποίησης των εν λόγω δικαιωμάτων στη δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέτασή της επισημαίνοντας 

τους εφαρμοστέους κανόνες βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και συνέστησε στον βουλευτή 

να γνωστοποιήσει τη θέση του ως διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 

στοιχείο δ) του κώδικα, τονίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διευκρινιστεί στο 

κατάλληλο τμήμα της δήλωσης κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επιστροφή των 

εξόδων ταξιδίου και διαμονής που έλαβε. Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

συμβούλευσε το μέλος να γνωστοποιήσει κάθε προσφερόμενο μετοχικό δικαίωμα 

προαίρεσης σύμφωνα είτε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ), υπό την προϋπόθεση 

ότι πληροίται οιοσδήποτε από τους σχετικούς όρους, είτε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 

στοιχείο η) ως οικονομικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ως βουλευτού.  

 

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε αίτημα καθοδήγησης για δυνητική σύγκρουση συμφερόντων 

που προκύπτει από τη θέση ενός βουλευτή στο Κοινοβούλιο και την αποδοχή μη 

αμειβόμενης θέσης μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

οργανώσεων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή επεσήμανε τους εφαρμοστέους κανόνες δυνάμει 

του Κώδικα Δεοντολογίας και συνέστησε στον βουλευτή, σε περίπτωση που προταθεί ως 

εισηγητής ή σκιώδης εισηγητής για θέμα που σχετίζεται με το έργο του δικτύου, είτε να 

παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή ή σκιώδους εισηγητή είτε να παραιτηθεί από 

οποιαδήποτε ιδιωτική συμμετοχή στο εν λόγω δίκτυο. 

 

Η τρίτη υπόθεση αφορούσε αίτημα παροχής καθοδήγησης από βουλευτή ως προς την 

εφαρμογή του άρθρο 4 του Κώδικα Δεοντολογίας και τη δυνητική σύγκρουση συμφερόντων 

που προκύπτει από την αποδοχή αμειβόμενης θέσης ως προέδρου της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή επεσήμανε τους 

εφαρμοστέους κανόνες δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας και διευκρίνισε το πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 4 του κώδικα. Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβούλευσε 

τον βουλευτή να γνωστοποιήσει τη θέση του προέδρου της ετήσιας γενικής συνέλευσης της 

εταιρείας, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 

στοιχείο δ) του κώδικα. Τέλος, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέστησε στον βουλευτή, σε 

περίπτωση που προταθεί ως εισηγητής ή σκιώδης εισηγητής για θέμα σχετικό με τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, είτε να παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή ή σκιώδους 

εισηγητή είτε να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ιδιωτική συμμετοχή στην εν λόγω επιχείρηση. 

 

Επιπλέον, καθ’ όλη την εν λόγω περίοδο, η γραμματεία εξακολούθησε, σύμφωνα με την 

πάγια πρακτική της, να απαντά σε ερωτήματα βουλευτών ή των βοηθών τους, προκειμένου 

να τους βοηθά να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις του κώδικα και των μέτρων εφαρμογής 

του. 

 

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

 

3.1 Αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία του Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Από την έναρξη της θητείας της, η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τονίσει επανειλημμένως 

την ανάγκη αύξησης της ενημέρωσης των βουλευτών για τη σημασία του Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

 

Τον Απρίλιο του 2020, κατόπιν σύστασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος 

ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

υπενθυμίζοντας σε όλους τους βουλευτές τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ισχύουν 

γι’ αυτούς σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα μέτρα εφαρμογής του. 
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3.2 Υποβολή και επικαιροποίηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των   

            βουλευτών  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κώδικα Δεοντολογίας, οι βουλευτές υποβάλλουν 

με ατομική τους ευθύνη λεπτομερή δήλωση οικονομικών συμφερόντων έως το τέλος της 

πρώτης περιόδου συνόδου που έπεται των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή εντός 30 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο 

κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το 2020, 39 νέοι βουλευτές υπέβαλαν 

εμπροθέσμως δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Μεταξύ αυτών, 27 δηλώσεις 

υποβλήθηκαν από βουλευτές που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι βουλευτές οφείλουν να ενημερώνουν 

για κάθε αλλαγή που επηρεάζει τη δήλωσή τους μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί 

κάθε επερχόμενη αλλαγή. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω υποχρέωσης, 129 επικαιροποιημένες 

δηλώσεις υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο από 110 βουλευτές, κατά τη διάρκεια του 2020.  

 

3.3 Διαδικασία παρακολούθησης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 

βουλευτών 

 

Το άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπει τους κανόνες που 

διέπουν τη διαδικασία παρακολούθησης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 

βουλευτών από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι μία δήλωση περιέχει καταφανώς εσφαλμένες, 

επιπόλαιες, δυσανάγνωστες ή ακατανόητες πληροφορίες, η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων 

των Βουλευτών στη ΓΔ Προεδρίας διενεργεί, εξ ονόματος του Προέδρου, γενικό έλεγχο 

αξιοπιστίας για λόγους διασαφήνισης. Στον βουλευτή παρέχεται λογική προθεσμία, ώστε να 

έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Όταν οι διασαφηνίσεις που παρέχονται δεν είναι επαρκείς 

και συνεπώς ο έλεγχος δεν επιλύει το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις περαιτέρω 

ενέργειες.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η διαδικασία παρακολούθησης εφαρμόζεται σε νέες 

δηλώσεις που υποβάλλονται από τους νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά 

τις εκλογές, καθώς και σε βουλευτές των οποίων η εντολή αρχίζει κατά τη διάρκεια της 

κοινοβουλευτικής περιόδου. Εφαρμόζεται, επίσης, στις τροποποιημένες εκδόσεις των 

υφιστάμενων δηλώσεων.  

 

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της ΓΔ Προεδρίας ασκεί καθήκοντα 

γραμματείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής και έχει οριστεί από τον Γενικό Γραμματέα ως 

αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 9 των μέτρων εφαρμογής του Κώδικα 

Δεοντολογίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής: 

 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Βουλευτών 

60, rue Wiertz 

SPAAK 07B022 

B-1047 Bruxelles. 

mailto:Advisory.Committee@europarl.europa.eu

