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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, εφεξής: 
κώδικας δεοντολογίας), η συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών 
(εφεξής: συμβουλευτική επιτροπή) δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το έργο της. 
 
Η «ετήσια έκθεση 2019 - πρώτο εξάμηνο» αφορά τις δραστηριότητες της 
συμβουλευτικής επιτροπής στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου ως την 1η Ιουλίου 
2019 και εγκρίθηκε από αυτήν στις 20 Μαρτίου 2019. 
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Περίληψη 
 
Η παρούσα έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής 
δεοντολογίας των βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Ιουλίου 2019. 
 
Η επιτροπή είχε κληθεί να εξετάσει δύο υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων του κώδικα 
δεοντολογίας, στις οποίες εμπλέκονταν πέντε συνολικά βουλευτές.  
 
Για το πρώτο εξάμηνο του 2019, η συμβουλευτική επιτροπή έλαβε ένα αίτημα από 
βουλευτή που ζητούσε καθοδήγηση 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.  
 
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. 
 
Η επιτροπή έκρινε ιδιαίτερα σημαντική να ενισχύσει την επίγνωση των βουλευτών 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και το καθήκον τους να καθοδηγούνται 
από τις γενικές αρχές δεοντολογίας  και να τις τηρούν κατά την άσκηση της εντολής 
τους, εξέδωσε δε ορισμένες συστάσεις στην παρούσα έκθεση οι οποίες απευθύνονται 
στο νέο Κοινοβούλιο. 
 
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) 
συνέχισε να διενεργεί γενικό έλεγχο αξιοπιστίας σε όλες τις δηλώσεις οικονομικών 
συμφερόντων που υπέβαλαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.   
 
Στη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν 4 νέες δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων 
από νέους βουλευτές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και επικαιροποιήθηκαν 
26 δηλώσεις. Δημοσιεύθηκαν 43 δηλώσεις συμμετοχής. 
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα 
οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων ορίζει τις κατευθυντήριες αρχές 
της συμπεριφοράς και τα βασικά καθήκοντα των βουλευτών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι βουλευτές ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 
και δεν δέχονται κανένα άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος ή άλλη αμοιβή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) του Κώδικα Δεοντολογίας –που εισήχθη το 2017– οι 
βουλευτές δεν συμμετέχουν σε αμειβόμενες επαγγελματικές ομάδες συμφερόντων που 
συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.   Ο κώδικας 
δεοντολογίας θεσπίζει στο άρθρο 6 περιορισμούς όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι πρώην βουλευτές δικαιούνται να ασκούν δραστηριότητες προώθησης 
συμφερόντων ή δραστηριότητες εκπροσώπησης. 
 
Ο κώδικας δεοντολογίας δίνει ορισμό της «σύγκρουσης συμφερόντων» (προσωπικό 
συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την άσκηση των καθηκόντων του 
βουλευτή) και θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή του. Μόνον εάν ο 
βουλευτής δεν είναι σε θέση να επιλύσει την πραγματική ή δυνητική σύγκρουση 
συμφερόντων, την αναφέρει εγγράφως στον Πρόεδρο. Εάν η εν λόγω σύγκρουση δεν 
προκύπτει από τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους οι βουλευτές γνωστοποιούν 
επίσης την εν λόγω σύγκρουση εγγράφως ή προφορικώς πριν από τη διατύπωση ή την 
ψηφοφορία σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Επιπλέον, ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Οι βουλευτές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την 
υποβολή της εν λόγω δήλωσης που περιέχει επακριβώς τις απαιτούμενες υποχρεωτικές 
πληροφορίες (π.χ. επάγγελμα, δραστηριότητες, συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια κατά 
τα τρία χρόνια προτού εκλεγούν βουλευτές του ΕΚ και κατά το παρόν, κατοχή μεριδίων σε 
εταιρείες, αμοιβές που έχουν λάβει και την αντίστοιχη κατηγορία εισοδήματος). Οι 
βουλευτές μπορούν, αν το επιθυμούν, να δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αρχική 
δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος της πρώτης συνεδρίασης της Ολομέλειας μετά 
τις ευρωπαϊκές εκλογές ή εντός 30 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή 
του ΕΚ, εάν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της 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 συμπληρώθηκαν με τα μέτρα εφαρμογής 
του κώδικα δεοντολογίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση 
να δηλώνουν αμέσως τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από άτομα ή 
οργανώσεις εκτός μιας επίσημης αντιπροσωπείας του ΕΚ, για τις οποίες τα έξοδα ταξιδιού, 
διαμονής ή παραμονής τους επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας από τρίτους 
(εξαιρούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών, οι διεθνείς 
οργανισμοί, τα πολιτικά κόμματα, κ.λπ.).  
 
Επιπλέον, οφείλουν να γνωστοποιούν και να παραδίδουν στη διοίκηση 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. 
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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. Ο κώδικας δεοντολογίας 
προβλέπει επίσης διαδικασία επιβολής των διατάξεών του.  
 
Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΕΚ, η συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει κάθε 
εικαζόμενη παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, ο δε Πρόεδρος του ΕΚ δύναται να λάβει 
απόφαση περί επιβολής κυρώσεων.
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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. 
 
Τα μόνιμα μέλη που απαρτίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή, τα οποία διορίστηκαν από τον 
Πρόεδρο στις 5 Απριλίου 2017, είναι τα εξής: 
 

 Danuta Maria HÜBNER (PPE, Πολωνία)· 
 
 Mady DELVAUX (S&D, Λουξεμβούργο)· 
 
 Sajjad KARIM (ECR, Ηνωμένο Βασίλειο)· 
 
 Jean-Marie CAVADA (ALDE, Γαλλία)·  
 
 Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Τσεχική Δημοκρατία). 
 

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. Τα μέλη αυτά είναι:  
 

 Heidi HAUTALA (Greens/EFA, Φινλανδία)· 
 
 Laura FERRARA (EFDD, Ιταλία)·  

 
 Gerolf ANNEMANS (ENF, Βέλγιο). 

 
 
2.2 Προεδρία 
 
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 πρώτο εξάμηνο του 2019, καθήκοντα προέδρου άσκησαν τα ακόλουθα μέλη της 
συμβουλευτικής επιτροπής: Ο κ. CAVADA έως το τέλος Μαρτίου και ο κ. MAŠTÁLKA 
από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουνίου. 
 
 
2.3 Συνεδριάσεις κατά το 2019 
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Το πρώτο εξάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις της συμβουλευτικής 
επιτροπής.  
 
Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής κατά το 

2019  
 
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου1 
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου2 
Τρίτη 19 Μαρτίου3 
Τρίτη 9 Απριλίου4 
Τρίτη 4 Ιουνίου 
Πέμπτη 13 Ιουνίου5 
 

 
  

 
 
2.4 Καθήκοντα 
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή 
 

 Καθοδήγηση κατόπιν αιτήματος στους βουλευτές όσον αφορά την ερμηνεία 
και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας  

 
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κώδικα δεοντολογίας, η 
συμβουλευτική επιτροπή παρέχει εμπιστευτικά καθοδήγηση εντός 30 ημερών. Ο βουλευτής 
που ζητά καθοδήγηση από την επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να βασίζεται στην 
καθοδήγηση αυτή. 
 
 

 Αξιολογεί τις εικαζόμενες παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας και 
συμβουλεύει τον Πρόεδρο σχετικά με τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 
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 συνθήκες της εικαζόμενης παράβασης και μπορεί να ακούσει τον ενδιαφερόμενο 
βουλευτή. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή διατυπώνει σύσταση προς τον Πρόεδρο 
σχετικά με ενδεχόμενη απόφαση.  
 

                                                
1 Έκτακτη συνεδρίαση. 
2 Η συνεδρίαση ακυρώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. 
3 Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για οργανωτικούς λόγους για τις 20 Μαρτίου.  
4 Η συνεδρίαση αναβλήθηκε για οργανωτικούς λόγους για τις 4 Απριλίου.  
5 Έκτακτη συνεδρίαση. 
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Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 
εν λόγω βουλευτής έχει όντως παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, εκδίδει αιτιολογημένη 
απόφαση με κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού. 
 
 
2.5 Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
 

2.5.1 Πιθανές παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας 
 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η συμβουλευτική επιτροπή εξέταση δύο υποθέσεις 
πιθανής παράβασης του κώδικα δεοντολογίας που αφορούσαν συνολικά πέντε βουλευτές. 
 
Η πρώτη υπόθεση που παρέπεμψε ο Πρόεδρος και παραλήφθηκε κατά το τέλος του 2018 
αλλά εξετάστηκε το 2019 αφορούσε την παράλειψη τεσσάρων βουλευτών να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σχετικά με ορισμένες μη αμειβόμενες 
δραστηριότητες. Η συμβουλευτική επιτροπή ήταν της γνώμης ότι το γεγονός ότι οι 
βουλευτές δεν υπέβαλαν επικαιροποιημένη δήλωση οικονομικών συμφερόντων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας συνιστούσε 
πράγματι παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, αλλά ότι, καθώς η δήλωση υποβλήθηκε 
καθυστερημένα, δεν χρειαζόταν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στην περίπτωση αυτή. 
 
Η δεύτερη παραπεμφθείσα υπόθεση αφορούσε το γεγονός ότι συγκεκριμένος βουλευτής δεν 
υπέβαλε αναθεωρημένη δήλωση οικονομικών συμφερόντων στην οποία θα ενέτασσε την 
ιδιότητά του ως μέλους διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, την κατοχή μεριδίου σε εταιρεία 
και τη στήριξη που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία δ), στ) και ζ) 
του κώδικα δεοντολογίας και τη δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από 
τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κώδικα δεοντολογίας και το κεφάλαιο 2 
των μέτρων εφαρμογής του εντός της ισχύουσας προθεσμίας. Η συμβουλευτική επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βουλευτής διέπραξε σοβαρή παράβαση του κώδικα 
δεοντολογίας και ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω προσοχής. 
 
 
 

2.5.2 Οδηγός για την ερμηνεία και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
 
Κατά την περίοδο αυτή, η συμβουλευτική επιτροπή έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, ένα επίσημο αίτημα καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία 
και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας.  
 
Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε αίτημα καθοδήγησης σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων που προκύπτει από τις θέσεις που κατέχει εν ενεργεία βουλευτής του ΕΚ και 
την εκλογή του στην άμισθη θέση του προέδρου διοικητικού συμβουλίου ερευνητικού 
κέντρου και ενώσεως που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας. Η συμβουλευτική επιτροπή επισήμανε τις ισχύουσες διατάξεις και 
συνέστησε στον βουλευτή είτε να μην υποβάλει αίτηση για τις εν λόγω θέσεις είτε να 
παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει. 
 
Επιπλέον, καθ’ όλη την εν λόγω περίοδο η γραμματεία εξακολούθησε, σύμφωνα με την 
πάγια πρακτική της, να απαντά σε ερωτήματα βουλευτών ή κοινοβουλευτικών βοηθών, 
προκειμένου να τους βοηθά να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας 
και των μέτρων εφαρμογής του. 
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2.5.3 Βέλτιστες πρακτικές 
 
Η Γραμματεία προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής για τον 
Εσωτερικό Κανονισμό, τις Ασυλίες και τα Θεσμικά Θέματα της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ενοποίηση του μηχανισμού για 
την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας των μελών της ΚΣΣΕ όσον αφορά τη διαδικασία 
εξέτασης και διεκπεραίωσης των καταγγελιών. 

 
 
2.6 Συστάσεις ενόψει της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου  
 

Κύριος στόχος της συμβουλευτικής επιτροπής είναι να βοηθά τους βουλευτές να εκτελούν 
το καθήκον τους να έχουν ως γνώμονα και να τηρούν τις γενικές αρχές δεοντολογίας κατά 
την άσκηση της εντολής τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις γνωστοποίησής τους.  
 
Για να μειωθεί ο κίνδυνος να καταφεύγει τελικά ο Πρόεδρος στην επιβολή κυρώσεων, η 
συμβουλευτική επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε μια προορατική προσέγγιση έναντι των 
βουλευτών και μια διαρκή αποσαφήνιση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης των βουλευτών, 
στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας. Η εμπιστευτικότητα τηρείται 
πάντοτε αυστηρά.  
 
Μέχρι σήμερα, όταν μια παράβαση του κώδικα δεοντολογίας αποκαθίσταται αμέσως από 
τον ενδιαφερόμενο βουλευτή με την υποβολή της προβλεπόμενης, δεόντως 
συμπληρωμένης, δήλωσης, η συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι δεν χρειάζεται η λήψη 
περαιτέρω μέτρων.  
 
Η συμβουλευτική επιτροπή ενθαρρύνει το νέο Κοινοβούλιο να διατηρήσει την πρακτική 
αυτή.  
 
Η συμβουλευτική επιτροπή τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η σχετική επίγνωση των 
βουλευτών, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον 
κώδικα δεοντολογίας κατά τρόπο σχολαστικό και διαφανή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
δίνονται πληροφορίες (βλ. κατωτέρω) και καθοδήγηση κατά την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου.  
 
Όσον αφορά το ζήτημα των «συγκρούσεων συμφερόντων», σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κώδικα δεοντολογίας, η συμβουλευτική επιτροπή θεωρεί ότι, παρά το γεγονός ότι είναι 
πρωτίστως ευθύνη των βουλευτών να εκτιμούν αν υπάρχει προσωπικό συμφέρον και κατά 
πόσον θα μπορούσε να επηρεάσει την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων τους, οι 
απαιτήσεις αμεροληψίας που πρέπει να πληρούν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. 
 
 
 
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  
 
3.1 Υποβολή και επικαιροποίηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 
βουλευτών  
 
Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κώδικα δεοντολογίας, οι νέοι βουλευτές που 
αναλάβουν καθήκοντα στο Κοινοβούλιο οφείλουν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 
περιόδου να υποβάλουν, με προσωπική τους ευθύνη, λεπτομερή δήλωση οικονομικών 
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συμφερόντων, στην οποία θα δίνουν ακριβείς πληροφορίες, εντός τριάντα ημερών από την 
ανάληψη των καθηκόντων τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, όλοι οι νέοι βουλευτές 
υπέβαλαν εμπροθέσμως δήλωση οικονομικών συμφερόντων.  
 
Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν 
κάθε αλλαγή που επηρεάζει την δήλωσή τους εντός ενός μηνός από την επέλευση της 
αλλαγής αυτής. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω υποχρέωσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου του έτους υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο 26 επικαιροποιημένες δηλώσεις.  
 
Για τους βουλευτές που εκλέγονται για την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο στις εκλογές 
που διεξάχθηκαν από τις 23 έως τις 26 Μαΐου, η υποβολή των αρχικών και των 
αναθεωρημένων δηλώσεών τους θα αναφέρεται στην ετήσια έκθεση που καλύπτει το 
δεύτερο εξάμηνο του 2019. 
 
 
3.2 Διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών 
 
Το άρθρο 9 των μέτρων εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας προβλέπει διαδικασία ελέγχου 
των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Όταν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί πως μια δήλωση περιέχει προδήλως εσφαλμένες, πρόχειρα 
διατυπωμένες, δυσανάγνωστες ή δυσνόητες πληροφορίες, διενεργείται, για λόγους 
αποσαφήνισης, γενικός έλεγχος αξιοπιστίας, εξ ονόματος του Προέδρου, από τη Μονάδα 
Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών στη ΓΔ Προεδρίας. Στον ενδιαφερόμενο βουλευτή 
παρέχεται εύλογος χρόνος αντίδρασης. Όταν οι δοθείσες διευκρινίσεις κρίνονται ανεπαρκείς 
με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην επιλύεται με τον έλεγχο, ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις 
δέουσες ενέργειες.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η διαδικασία παρακολούθησης εφαρμόζεται εξίσου σε νέες 
δηλώσεις που υποβάλλονται από νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου καθώς και σε τροποποιήσεις 
των υφιστάμενων δηλώσεων.   



 

 11

 
4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Η Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών της Γενικής Διεύθυνσης 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 
PHS 07B022 
B-1047 Βρυξέλλες 
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Με προσωπική σας ευθύνη υποβάλλετε δήλωση 
οικονομικών συμφερόντων που περιέχει 
επακριβώς τις απαιτούμενες υποχρεωτικές 
πληροφορίες (π.χ. επάγγελμα, δραστηριότητες, 
συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια κατά τα 
τρία χρόνια που προηγήθηκαν της εκλογής σας 
στο ΕΚ και κατά το παρόν, κατοχή μεριδίων σε 
εταιρείες, αμοιβές που έχετε λάβετε και την 
αντίστοιχη κατηγορία εισοδήματος). Μπορείτε, 
αν το επιθυμείτε, να δώσετε συμπληρωματικές 
πληροφορίες. 

 

Έως το τέλος της πρώτης συνεδρίασης της 
Ολομέλειας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές (ή 
εντός 30 ημερών από την ανάληψη των 
καθηκόντων βουλευτή του ΕΚ, εάν υποβληθεί 
κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 
περιόδου). 

Σε περίπτωση αλλαγής, πρέπει να υποβάλετε 
αναθεωρημένη δήλωση μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα.  

 

Συμπληρώνοντας τη δήλωσή σας απευθείας μέσω της 
διαδικτυακής πύλης των βουλευτών του ΕΚ (ή 
χρησιμοποιώντας το έντυπο Word). 

Εκτυπώστε την και στείλτε το υπογεγραμμένο 
πρωτότυπο στη Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων 
των Βουλευτών (PHS 07B019 στις Βρυξέλλες - ή 
LOW H00057 κατά τη διάρκεια των συνόδων στο 
Στρασβούργο). 

 
Δήλωση  

of  
οικονομικών 
συμφερόντων 

 
   
 
 
 
 

Πότε; 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς; 
 
 
 
 
 
 

Αν δεν την υποβάλω; 
 
 
 
 

 
 
 

 

Για λόγους διαφάνειας και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης 
συμφερόντων, καθώς και με τα μέτρα εφαρμογής του, υποχρεούσθε να γνωστοποιήσετε τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
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Δεν μπορείτε να εκλεγείτε σε κάποιο αξίωμα του 
Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστείτε 
εισηγητές ή να συμμετάσχετε σε επίσημη 
αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές 
διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχετε υποβάλει τη 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων σας. 
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Αν λάβετε μέρος σε εκδήλωση που 
διοργανώνεται από άτομα ή οργανισμούς εκτός 
πλαισίου επίσημης αντιπροσωπείας του ΕΚ, 
πρέπει να συμπληρώσετε «Δήλωση συμμετοχής 
κατόπιν προσκλήσεως σε εκδήλωση που 
διοργανώνεται από τρίτους», αν 

- η επιστροφή των εξόδων τους ταξιδίου, 
διαμονής 

 
ή/και παραμονής, ή η απευθείας καταβολή 
αυτών των εξόδων, καλύπτεται από τρίτους 
(εκτός από ορισμένες κατηγορίες: τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών, οι 
διεθνείς οργανισμοί, τα πολιτικά κόμματα, κ.λπ.).  

 

Το αργότερο την τελευταία ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί την τελευταία ημέρα της συμμετοχής 
σας (π.χ. στις 30 Απριλίου για εκδήλωση της 14ης 
Μαρτίου). 

 

Συμπληρώνοντας τη δήλωσή σας απευθείας μέσω της 
διαδικτυακής πύλης των βουλευτών του ΕΚ (ή 
χρησιμοποιώντας το έντυπο Word) με τις 
απαιτούμενες πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:  

- δήλωση του ποιος πλήρωσε· 
- τύπος των εξόδων που καλύφθηκαν 
καθώς και το αν καλύφθηκαν εν όλω ή εν 
μέρει· 
- η φύση και το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης. 

Εκτυπώστε την και στείλτε το υπογεγραμμένο 
πρωτότυπο στη Μονάδα Διοικητικών Θεμάτων 
των Βουλευτών (PHS 07B019 στις Βρυξέλλες - ή 
LOW H00057 κατά τη διάρκεια των συνόδων στο 
Στρασβούργο). 

    

 
Δήλωση  

of  
Συμμετοχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πότε; 
 
 
 

Πώς; 
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Εάν λάβετε δώρο, ενώ εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο με 
επίσημη ιδιότητα (π.χ. ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 
Κοσμήτορας, πρόεδρος ή αντιπρόεδρος επιτροπής ή 
αντιπροσωπείας), πρέπει να ενημερώσετε τον Πρόεδρο, 
προσδιορίζοντας τον δωρητή, την ημερομηνία 
παραλαβής και την εκτιμώμενη αξία του δώρου. 

Το δώρο πρέπει να παραδοθεί στη Μονάδα 
Διοικητικών Θεμάτων των Βουλευτών (PHS 07B019 
στις Βρυξέλλες - ή LOW H00057 κατά τη διάρκεια 
των συνόδων στο Στρασβούργο) όπου θα 
καταχωριστεί.  

 

Το αργότερο την τελευταία ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί μετά την ημερομηνία παραλαβής του 
δώρου. 

 

Με τη χρήση του αντίστοιχου εντύπου Word. 

 

 

Εάν έχετε προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε 
να επηρεάσει κατά αθέμιτο τρόπο την εκτέλεση 
των καθηκόντων σας και δεν μπορείτε να 
διευθετήσετε τη σύγκρουση αυτή, οφείλετε: 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας, 
μπορείτε να δέχεσθε μόνο δώρα ή παρόμοιες 
παροχές αξίας κάτω των 150 ευρώ, που 
προσφέρονται για λόγους αβροφροσύνης. 

    

 
Δώρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πότε; 
 
 

Πώς; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύγκρουση 
συμφερόντων 

 
 
 
 
 

 

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων 
και η δήλωση συμμετοχής σας θα 
δημοσιευθούν στο προσωπικό σας 
προφίλ βουλευτή του ΕΚ στον ιστότοπο 
Europarl . 
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        - να το δηλώσετε γραπτώς στον Πρόεδρο· 

- να το γνωστοποιήσετε πριν να λάβετε τον λόγο ή να ψηφίσετε. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
QuestOral@europarl.europa.eu.  

Μπορείτε να ζητήσετε εμπιστευτική καθοδήγηση από τη συμβουλευτική επιτροπή 
δεοντολογίας των βουλευτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας. 
Εάν ο Πρόεδρος του ΕΚ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχετε παραβιάσει τον κώδικα 
δεοντολογίας, μπορεί να εκδώσει απόφαση για την επιβολή κύρωσης. 


