
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΛΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
ςτην ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 
1.1 – Πρζπει θ ΕΕ να δθμιουργιςει 
ζναν εςωτερικό μθχανιςμό ϊςτε να 
ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των Κρατϊν 
Μελϊν με τα μζςα που διακζτει θ ΕΕ 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 
(π.χ. Απόφαςθ-Πλαίςιο  του 
υμβουλίου 2003, υνκικθ 1997); 
 

ΝΑΙ 

 
ύζζσκε ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, κε ηελ 
κε αξηζκό Δ-4294/08 ηεο 25/07/2008 εξώηεζή ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
θαη κε ηελ κε αξηζκό Δ-4224/08 ηεο 23/07/2008 εξώηεζή ηεο πξνο ην πκβνύιην, 
δήηεζε ηε ζέζπηζε ελόο θνηλνύ κεραληζκνύ ζε επξσπατθό επίπεδν γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θξαηώλ κειώλ σο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δηαθζνξάο. 
 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ για τα Πολιτικά Κόμματα και τουσ Τποψηφίουσ 

Ζρευνα με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ από τα πολιτικά κόμματα που ςυμμετζχουν  ςτισ Ευρωεκλογέσ 

2009. 

Για το ηλεκτρονικό αρχείο του ερωτηματολογίου, απευθυνθείτε ςτο γραφείο τησ «Διεθνήσ Διαφάνεια – Ελλάσ» (Ευφρονίου 5-7, Αθήνα, 116 34, 

τηλ: 210 7224940, Fax:210 7224947, email:tihellas@otenet.gr 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:  ΠΑΟΚ    

ΤΝΣΑΚΣΗ: ________________________________________________      ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  ΣΗΛ ________________________    Email____________________________ 

 



 

 
1.2 – Τποςτθρίηετε τθ ςυνζχιςθ του 
«μθχανιςμοφ ςυνεργαςίασ και 
επικφρωςθσ» για τθ Βουλγαρία και τθ 
Ρουμανία; Επιπρόςθετα υποςτθρίηετε 
τθν επζκταςθ αυτοφ του μζςου ςε όλα 
τα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ κακϊσ και ςτα 
νζα υπό ζνταξθ Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ; 
 

ΝΑΙ 

Ο «κεραληζκόο» ζπλεξγαζίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο πξνόδνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δηαθζνξάο» είλαη έλα κεηαβαηηθό κέηξν πνπ ζπλόδεπζε ηελ έληαμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη δηόξζσζε ζεζκηθώλ αδπλακηώλ σο πξνο 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Θα πξέπεη επνκέλσο λα ζπλερηζηεί αλαιόγσο ηεο 
πξνόδνπ πνπ ζα δηαπηζησζεί όηη έρνπλ ζεκεηώζεη ηα δύν απηά θξάηε κέιε ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο. Υξεηάδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε ζέζπηζε ελόο επξσπατθνύ 
κεραληζκνύ κε κόληκα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο έρνπκε πξνηείλεη. 

 

2. ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ τησ ΕΕ και 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΙ ΔΑΠΑΝΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

2.1 – Πρζπει θ ΕΕ να αποςαφθνίςει τθν 

κατανομι των αρμοδιοτιτων μεταξφ 

τθσ Επιτροπισ και των Κρατϊν Μελϊν 

ςχετικά με τθν οικονομικι διαχείριςθ 

των ευρωπαϊκϊν πόρων, ιδίωσ το 80% 

των ευρωπαϊκϊν πόρων που 

υπόκεινται ςε «κοινι» διαχείριςθ; 

ΝΑΙ 

Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο με πρόςφατθ ζκκεςι του για τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

του προχπολογιςμοφ 2010 προτρζπει τθν Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ να 

απλοποιιςουν τισ διαδικαςίεσ χρθματοδότθςθσ και να διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ 

μειϊνοντασ τισ γραφειοκρατικζσ επιβαρφνςεισ που τα ίδια επιβάλλουν και 

απλοποιϊντασ τα ςυςτιματα διαχείριςθσ όπου είναι δυνατόν, ιδίωσ των 

διαρκρωτικϊν ταμείων. Η χαμθλι απορροφθτικότθτα των κοινοτικϊν πόρων, το 

υψθλό ποςοςτό ςφαλμάτων ςτθν εκτζλεςθ, θ αναςτολι πλθρωμϊν ζχει ωσ 

αποτζλεςμα να μθν αξιοποιοφνται κοινοτικά κονδφλια για λόγουσ που βαρφνουν 

πρωτίςτωσ τα κράτθ μζλθ. Σα κράτθ μζλθ πρζπει να δθμιουργιςουν τισ αναγκαίεσ 

προχποκζςεισ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν και των κανόνων 

που κακορίςτθκαν, να αναπτφξουν επαρκι ςυςτιματα διαχείριςθσ και εποπτείασ και 

να διακζτουν επαρκείσ και υψθλισ ποιότθτασ ανκρϊπινουσ πόρουσ για τθ διαχείριςθ 

των προγραμμάτων των διαρκρωτικϊν ταμείων 



 

 

 

3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

LOBBYING (ΟΜΑΔΩΝ ΠΙΕΗ) ςτην 

ΕΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 
3.1 – Πρζπει θ ΕΕ να δθμιουργιςει 
ζνα υποχρεωτικό Μθτρϊο των 
εκπροςϊπων των Ομάδων Πίεςθσ 
(Lobbyists) ςε επίπεδο ΕΕ, το οποίο 
να περιλαμβάνει οικονομικά 
ςτοιχεία, τα ονόματα των 
εκπροςϊπων κακϊσ και ζνα 
μθχανιςμό επιβολισ κυρϊςεων;  
 

 

ΝΑΙ 

Οη επξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ππεξςήθηζε από ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην ηνλ Απξίιην 2008 ηεο Έθζεζεο Stubb ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ 

εθπξνζώπσλ νκάδσλ εηδηθώλ ζπκθεξόλησλ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα. ηελ 

έθζεζε πξνβιέπεηαη ε  δεκηνπξγία, εληόο ηνπ 2009, ελόο ππνρξεσηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαηαρώξηζεο ησλ ιόκπη ζε έλα κεηξών πνπ ζα είλαη θνηλό γηα όια ηα επξσπατθά 

ζεζκηθά όξγαλα, ε εθπόλεζε ελόο θνηλνύ θώδηθα δενληνινγίαο, θπξώζεηο ζε πεξίπησζε 

παξαβάζεσλ, θαζώο θαη ε ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ ζπκθεξόλησλ. Τπνζηεξίμακε επίζεο ηελ εηζαγσγή θξίζηκεο 

δηάθξηζεο -- θαη αληίζηνηρα ρσξηζηήο εγγξαθήο ζην πξνβιεπόκελν Mεηξών -- κεηαμύ 

«ινκπηζηώλ» αλαιόγσο ησλ ζπκθεξόλησλ πνπ ππεξεηνύλ θαη ηδίσο αλ απηά είλαη 

δεκόζηαο (π.ρ., ΜΚΟ) ή θαζαξά επηρεηξεκαηηθήο θύζεο. 

 

4. ΠΡΟΒΑΗ ςτα ΕΓΓΡΑΦΑ τησ ΕΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

4.1 – Πρζπει θ ΕΕ να εξαςφαλίςει 

πλιρθ πρόςβαςθ των ευρωπαίων 

πολιτϊν ςτα επίςθμα ζγγραφα τθσ 

ΕΕ, όπωσ για παράδειγμα 

πλθροφορίεσ για το ποιοσ λαμβάνει 

ευρωπαϊκά κεφάλαια και με ποιο 

τρόπο τα Κράτθ Μζλθ ψθφίςαν ςτο 

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ? 

ΝΑΙ 

Η ζρεηηθή Έθζεζε ηνπ Βξεηαλνύ νζηαιηζηή Cashman, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 

Οινκέιεηα, πξνβιέπεη ηε δεκνζηνπνίεζε θάζε πξσηνβνπιίαο ή εγγξάθνπ πνπ 

απνζθνπεί λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο λνκνζεηηθώλ 

απνθάζεσλ, θαζώο θαη ηε ζέζπηζε θνηλώλ θαλόλσλ γηα ηελ θαη' εμαίξεζε κε 

δεκνζηνπνίεζε εγγξάθσλ γηα όια ηα όξγαλα. Σν ΠΑΟΚ ππεξςήθηζε ηελ Έθζεζε, 

αιιά δπζηπρώο δελ έπξαμαλ ην ίδην όια ηα ειιεληθά θόκκαηα θη νη Πνιηηηθέο Οκάδεο 

ζην ΔΚ. Σν ίδην ηνπιάρηζηνλ επίπεδν δηαθάλεηαο ζα έπξεπε λα παξέρεηαη θαη ζε εζληθό 

επίπεδν από ηα θξάηε κέιε πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπο θαη ζα έπξεπε νη Κπβεξλήζεηο θαη ηα 

εζληθά Κνηλνβνύιηα λα πηνζεηήζνπλ πνιύ ζύληνκα αληίζηνηρα κέηξα. 



 

 

5. ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ για τα 

ΘΕΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ τησ ΕΕ  

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

5.1 – Πρζπει θ ΕΕ να κεςπίςει ςαφείσ 

κανόνεσ για τθ ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων του προςωπικοφ και 

των Μελϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και να προβεί ςτθν 

αυςτθρι τιρθςι τουσ; 
ΝΑΙ 

Για πρϊτθ φορά από τθ δθμιουργία του ΕΚ, τα κράτθ μζλθ κατάφεραν να κεςπίςουν να 
Ευρωπαϊκό κακεςτϊσ για τα μζλθ του, με νζουσ κανόνεσ και γενικοφσ όρουσ να 
διζπουν τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων των μελϊν του. φμφωνα με το ιςχφον 
ςφςτθμα, οι βουλευτζσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου αμείβονται ςτθν πράξθ από το 
κοινοβοφλιο τθσ χϊρασ προζλευςθσ και ζχουν γενικά τισ ίδιεσ αποδοχζσ με τουσ 
ομολόγουσ τουσ ςτα εκνικά κοινοβοφλια. Ο νέοσ αυτόσ κανονιςμόσ των βουλευτϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου κζτει τζλοσ ςτισ μιςκολογικζσ διαφορζσ των βουλευτϊν 
ανάλογα με τθ χϊρα προζλευςθσ και επιτείνει ευρφτερα τθ διαφάνεια.  

Επίςθσ, για πρϊτθ φορά υιοκετικθκε το κακεςτϊσ των βοηθϊν των ευρωβουλευτϊν, 
το οποίο κα τεκεί ςε εφαρμογι τον Ιοφλιο 2009. Με το κακεςτϊσ εξορκολογοφνται  
ηθτιματα εργαςιακϊν ςχζςεων, ςυμβάςεων, κοινωνικισ αςφάλιςθσ, φορολόγθςθσ, 
ςυνταξιοδοτικισ εξαςφάλιςθσ. Θα πρζπει να αναφερκεί ότι το ΠΑ.Ο.Κ είναι από τισ 
λίγεσ κοινοβουλευτικζσ ομάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο που από το 2004 ρυκμίηει 
το κακεςτϊσ και τισ αποηθμιϊςεισ των ςυνεργατϊν με εςωτερικό κανονιςμό. 

 

 

5.2 – Πρζπει θ ΕΕ να εξαςφαλίςει τθν 

πλιρθ ανεξαρτθςία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Τπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Απάτθσ (OLAF), ξεκινϊντασ από τον 

διαχωριςμό αυτισ από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι; 

ΝΑΙ 

Η OLAF παρότι ςυςτικθκε ωσ τμιμα τθσ Κομιςιόν, ζχει ειδικό ςτάτουσ μζςα ςτο 

κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ  και είναι ιδθ ανεξάρτθτθ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ δεν 

επιτρζπεται να ηθτάει ι να δζχεται οδθγίεσ από οποιαδιποτε κυβζρνθςθ ι οργανιςμό, 

οφτε ακόμα και από τθν ίδια τθν Κομιςιόν. Επιπλζον, εάν ο διευκυντισ κρίνει ότι 

κάποιο μζτρο που ζλαβε θ Επιτροπι κζτει ςε κίνδυνο τθν ανεξαρτθςία του, ζχει 

δικαίωμα προςφυγισ κατά τθσ Επιτροπισ ενϊπιον του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων. Η ανεξάρτθτθ ζρευνα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

αποτελεςματικότθτασ τθσ OLAF.   



 

 

6. ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

6.1 – Πρζπει θ ΕΕ να εντατικοποιιςει 

τθ δικαςτικι και αςτυνομικι 

ςυνεργαςία ςτον αγϊνα κατά τθσ 

διαφκοράσ και να απλοποιιςει τθ 

διαδικαςία διαςυνοριακϊν διϊξεων; 

ΝΑΙ 
Σαπηόρξνλα όπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη παξάιιεια ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα, όπσο απηά νξίδνληαη 

από ηηο Δπξσπατθέο πλζήθεο θαη ηνλ ράξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ. 

 
7. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 
ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΤΡΤΝΗ 
 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

7.1 – Πρζπει θ ΕΕ να ενιςχφςει τθν 
ανεξάρτθτθ παρακολοφκθςθ  ςτον 
τομζα καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ για όλεσ τισ υποψιφιεσ 
και δυνθτικά υποψιφιεσ προσ ζνταξθ 
χϊρεσ;  

 

ΝΑΙ 
Η δηαθζνξά, ε αηηκσξεζία θαη ε ρεηξαγώγεζε ηεο δηθαηνζύλεο είλαη από ηηο 

κεγαιύηεξεο πιεγέο ζηε ιεηηνπξγία κίαο δεκνθξαηίαο. Η θαηαπνιέκεζή ηνπο ζε όιεο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ, ππνςήθηεο πξνο έληαμε θαη κε, πξέπεη λα εληζρπζεί. 

 
7.2 – Πρζπει θ κοινωνία των πολιτϊν 
να γνωμοδοτεί και να ζχει ενεργό 
ρόλο κατά τθ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου ωσ 
προσ τισ δεςμεφςεισ ςχετικά με τθν 
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ; 

ΝΑΙ 

Ήδε ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ έρεη γλσκνδνηηθό ξόιν. Π.ρ. ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ιακβάλεη ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ΜΚΟ θαηά ηε ζύληαμε ησλ εθζέζεώλ ηεο ζην 

πιαίζην  ηνπ κεραληζκνύ ζπλεξγαζίαο θαη επαιήζεπζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Ρνπκαλία. Οη νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

έρνπλ θξίζηκν θαη αλαγλσξηζκέλν ξόιν, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα εληζρύεηαη ζην 

πιαίζην ηεο γλσκνδνηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 



 

 

 
7.3 – Πρζπει θ ΕΕ και τα Κράτθ Μζλθ 
να παρακολουκοφν τθν πρόοδο ωσ 
προσ  τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων 
τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
για τα νζα Κράτθ Μζλθ;   

ΝΑΙ 
Όπνπ δηαπηζηώλνληαη ζεζκηθέο αδπλακίεο από ηελ πιεπξά ησλ λέσλ θξαηώλ κειώλ, 

πξέπεη λα εθαξκόδνληαη από πιεπξάο ησλ επξσπατθώλ νξγάλσλ κεηαβαηηθά κέηξα, 

όπσο έρεη ήδε γίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. 

 
7.4 – Πρζπει τα Κράτθ Μζλθ που δεν 
ανταποκρίκθκαν επιτυχϊσ ςτα εν 
λόγω κριτιρια να υπόκεινται ςε 
κυρϊςεισ; Με ποιο τρόπο; 
 

ΝΑΙ 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε απνθαζίζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο ην 

«πάγσκα» θνηλνηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ύςνπο 500 εθ. Δπξώ, ζεσξώληαο σο κε 

ηθαλνπνηεηηθά ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο πνπ έρεη ιάβεη. Σν κέηξν απηό 

είλαη κεηαβαηηθό θαη σο ηέηνην κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζηε πλζήθε έληαμεο ελόο λένπ 

θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ζεζκηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δηαθζνξάο. 

              


