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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στα πλαίσια ευρύτερης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για το «Πόθεν έσχες» η Ειδική  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για το νομοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με  την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των μελών των κοινοβουλίων και το 

περιεχόμενο των δημοσιοποιούμενων δεδομένων.  

Μετά από διερεύνηση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης (ECPRD) εντοπίσαμε σχετικό ερώτημα που στάλθηκε από τη Βουλή των 

Ελλήνων τον Μάιο του 2020. Το ερώτημα που υποβλήθηκε είχε ως ακολούθως: 

Προβλέπεται στο Σύνταγμα, στον Κανονισμό της Βουλής, σε νόμο ή σε άλλο κανονιστικό 

κείμενο υποχρέωση ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο του κοινοβουλίου (ή σε άλλο κρατικό 

διαδικτυακό τόπο) των περιουσιακών δεδομένων των βουλευτών όπως αυτά προκύπτουν από 

τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλουν; 

Αν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε εν συντομία τα χαρακτηριστικά των δημοσιοποιούμενων 

πληροφοριών. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών με 

τo πιο πάνω ερώτημα απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης από είκοσι επτά (27) χώρες. 

Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι απαντήσεις των χωρών.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης διαβίβασε στη Βουλή των 

Ελλήνων είκοσι επτά (27) απαντήσεις που απέστειλαν είκοσι τέσσερις (24) χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Καναδάς, που 

ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα (ECPRD Request: 4415).  

Από τις εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Α. Στις περισσότερες χώρες (24) υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης των περιουσιακών 

δεδομένων των βουλευτών, η οποία απορρέει από σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, ο τρόπος 

δημοσιοποίησης των δεδομένων διαφέρει από χώρα σε χώρα.  

Στις πλείστες χώρες (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 

Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Φινλανδία και Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο) οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών αναρτώνται στον ιστότοπο 

του κοινοβουλίου. Σε αρκετές χώρες (Βουλγαρία, Εσθονία, Καναδάς, Κροατία, Λετονία, 

Λιθουανία, Σλοβενία και Τσεχία) η ανάρτηση δε γίνεται στον ιστότοπο του κοινοβουλίου αλλά 

σε ξεχωριστό ιστότοπο. Για παράδειγμα, στην Κροατία η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται 

στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής για τη Σύγκρουση Συμφερόντων (Commission for 

Conflict of Interest), ενός ανεξάρτητου κρατικού οργάνου. Στη Βουλγαρία υπάρχει 

επιπρόσθετα η υποχρέωση δημοσιοποίησης στον ιστότοπο του κοινοβουλίου της δήλωσης 

ασυμβιβάστου. 

Στη Γαλλία η δήλωση περιουσιακής κατάστασης δε δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, αλλά είναι 

φυσικώς προσβάσιμη σε συγκεκριμένα κρατικά κτίρια. Ωστόσο, υπάρχει υποχρέωση 

δημοσιοποίησης της δήλωσης συμφερόντων και δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό τόπο της 

Ανώτατης Αρχής για τη Διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο, ανεξάρτητης διοικητικής αρχής της 

Γαλλίας. 

Στην Εσθονία η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της 

εφορίας (e-tax board) μετά από σχετική δήλωση της ταυτότητας του ερωτώντος. Το μητρώο 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και Επικοινωνιών (Ministry of Economic 
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Affairs and Communications) και της Επιθεώρησης Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection 

Inspectorate).  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τηρείται Μητρώο Οικονομικών Συμφερόντων των Μελών, το οποίο 

δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του κοινοβουλίου υπό την εποπτεία της Επιτροπής 

Δεοντολογίας. Τα δεδομένα δημοσιοποιούνται και σε έντυπη έκδοση.  

Στη Σουηδία  τα περιουσιακά δεδομένα των βουλευτών δε δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο. 

Το μητρώο οικονομικών συμφερόντων τηρείται στη Γραμματεία του Συμβουλίου του 

κοινοβουλίου και είναι δημόσια προσβάσιμο.  

Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης των περιουσιακών δεδομένων των 

βουλευτών στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Στο Βέλγιο δε δημοσιοποιείται δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης, ωστόσο υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης δήλωσης 

αξιωμάτων, λειτουργιών και απασχόλησης (Statement of offices, functions and occupations). 

Στην Ολλανδία επίσης δε δημοσιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών. Ωστόσο, 

τα δώρα, τα ταξίδια και οι θέσεις εργασίας τους καταχωρίζονται από τους βουλευτές σε ένα 

δημόσιο μητρώο, το οποίο αναρτάται σε εξειδικευμένη ιστοσελίδα. 

Στη Γερμανία τα μέλη της BUNDESTAG δεν υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακών 

στοιχείων. 

Β. Τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων που δημοσιοποιούνται διαφοροποιούνται 

από χώρα σε χώρα.  

Στην Αυστρία το ακαθάριστο εισόδημα που λαμβάνει ο βουλευτής εκτός της αντιμισθίας του 

ως βουλευτή δημοσιοποιείται όχι με το ακριβές ποσό αλλά ανά κατηγορία (€1-€1.000, €1.001-

€3.500, €3.501-€7.000, €7.001-€10.000 και περισσότερα από €10.000 ανά μήνα).  

Στο Βέλγιο στη δήλωση αξιωμάτων, λειτουργιών και απασχόλησης τα εισοδήματα του 

βουλευτή στον ιδιωτικό τομέα δε δημοσιοποιούνται με το ακριβές ποσό αλλά ανά κατηγορία  

(λιγότερα από €5.000, μεταξύ €5.000 και €10.000, μεταξύ €10.000 και €50.000, μεταξύ €50.000 

και €100.000 και περισσότερα από €100.000 ακαθάριστα εισοδήματα τον χρόνο). 

Στην Ιρλανδία οι καταθέσεις των βουλευτών σε μετρητά δεν αναφέρονται στη δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων. 

Στον Καναδά (House of Commons) στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών 

αναφέρεται η πηγή και η φύση των εισοδημάτων/περιουσιακών στοιχείων αλλά όχι η αξία τους.  
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Σημειώνεται ότι στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ρουμανία και τη Σλοβακία οι δηλώσεις 

περιλαμβάνουν και στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης των συζύγων ή των προσώπων με 

τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων των 

βουλευτών. 
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Δημοσίευση των περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών 

ECPRD REQUEST 4415 

ΧΩΡΑ  Προβλέπεται στο Σύνταγμα, στον 
Κανονισμό της Βουλής, σε νόμο ή σε άλλο 
κανονιστικό κείμενο υποχρέωση 
ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο του 
κοινοβουλίου ή σε άλλο κρατικό 
διαδικτυακό τόπο των περιουσιακών 
δεδομένων των βουλευτών όπως αυτά 
προκύπτουν από τη δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης που υποβάλλουν; 

Σύντομη περιγραφή των δημοσιοποιούμενων 
πληροφοριών 

 

 
 
ΑΥΣΤΡΙΑ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης [βλ. 
Federal Constitutional Act on the Limitation of 
Emoluments of Holders of Public Offices, 
Austrian Federal Constitution (B-VG) και 
Incompatibility and Transparency Act]. 
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής. 
Τα δεδομένα παραμένουν δημοσιοποιημένα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας. 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 
Το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα που λαμβάνεται επιπλέον 
του εισοδήματος που λαμβάνει ως βουλευτής. Οι βουλευτές 
εντάσσονται σε μία από τις πέντε κατηγορίες εισοδήματος (€1-
1.000, €1.001-€3.500, €3.501-€7.000, €7.001-€10.000 και 
περισσότερες από €10.000 ανά μήνα). Αυτή η κατηγορία 
δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής.  

 
Δε συνυπολογίζεται το εισόδημα που τυχόν αποδίδει η 
περιουσία του βουλευτή. 

 

 
 
ΒΕΛΓΙΟ  

Δε δημοσιοποιείται δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης.  
Ωστόσο, υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης 
δήλωσης αξιωμάτων, λειτουργιών και 
απασχόλησης (Statement of offices, functions 
and occupations: βλ. Act of the 2nd May 1995 
on «the obligation to file a list of offices, 
positions and professions and a declaration of 
assets»/Act of the 26th June 2004). 
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Περιεχόμενο της δήλωσης αξιωμάτων, λειτουργιών και 
απασχόλησης: 

• Για εισοδήματα από εργασία στον δημόσιο τομέα: Tο 
ακριβές ετήσιο εισόδημα.  

• Για τα εισοδήματα από εργασία στον ιδιωτικό τομέα: Δε 
δημοσιεύεται το ακριβές ποσό αλλά κατηγορία 
εισοδήματος. (Λιγότερα από €5.000, μεταξύ €5 και 
€10.000, μεταξύ €10.000 και €50.000, μεταξύ €50.000 και 
€100.000 και περισσότερα από €100.000 ακαθάριστα τον 
χρόνο). 
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(Court of Audit). Ο σχετικός σύνδεσμος (link) 
είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα κάθε 
βουλευτή/γερουσιαστή στον αντίστοιχο 
διαδικτυακό τόπο. 

 

 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

1. Δήλωση ασυμβιβάστου: 
Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης ασυμβιβάστου [βλ. Counter-
Corruption and Unlawfully Acquired Assets 
Forfeiture Act (CCUAAFA)-item 2. MPs].  Η 
δημοσιοποίηση της δήλωσης ασυμβιβάστου 
πραγματοποιείται στον διαδικτυακό τόπο της 
Βουλής μαζί με μία λίστα των προσώπων 
που δεν υπέβαλαν δήλωση. 

 
2. Δήλωση περιουσίας και συμφερόντων: 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης περιουσίας και συμφερόντων (βλ. 
CCUAAFA-item 2. MPs). 
Η δημοσιοποίηση της δήλωσης περιουσίας 
και συμφερόντων ΔΕΝ πραγματοποιείται 
στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής αλλά 
στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
Σύγκρουσης Συμφερόντων και 
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας (Anti-
Corruption, Conflict of Interests and 
Parliamentary Ethics) της Βουλής. 

1. Δήλωση ασυμβιβάστου: 
Κάθε βουλευτής πρέπει να δηλώσει ότι δεν παρέχει καμία 
άλλη υπηρεσία στο δημόσιο και δεν ασκεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή, 
καθώς και ότι δε συμμετέχει στη διοίκηση ή τον έλεγχο 
εμπορικών εταιρειών/συνεταιρισμών. 
 

2. Δήλωση περιουσίας και συμφερόντων: 

• Ακίνητα. 

• Μηχανοκίνητα οχήματα, χερσαία και εναέρια ή άλλα 
οχήματα.  

• Χρήματα (μετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες και 
απαιτήσεις) που υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 BGN. 

• Επενδύσεις (σε επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα 
και αντίστοιχα μέσα αποταμίευσης και επένδυσης) που 
υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 BGN. 

• Αξιόγραφα, μετοχές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
και οικονομικά εργαλεία της οικονομικής αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για τις αγορές σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα. 

• Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές που υπερβαίνουν το 
ποσό των 10.000 BGN. 

• Εισοδήματα από εργασία του προηγούμενου έτους, όταν 
είναι πάνω από 1.000 BGN.   

• Ακίνητα και μηχανοκίνητα οχήματα, χερσαία και εναέρια 
ή άλλα οχήματα (άνω των 10.000 BGN) που βρίσκονται 
σε ξένα κράτη, τα οποία χρησιμοποιεί ο/η βουλευτής ή 
ο/η σύζυγός του/της ή πρόσωπα με τα οποία έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  
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• Έξοδα για εκπαιδεύσεις των οποίων η εφάπαξ αξία 
υπερβαίνει τα 1.000 BGN. 

• Συμμετοχή σε εμπορικές εταιρείες, σε φορείς διαχείρισης 
ή ελέγχου εμπορικών εταιρειών, μη κερδοσκοπικών 
νομικών οντοτήτων ή συνεταιρισμών. 

• Δραστηριότητα ως αποκλειστικός έμπορος και 
συμβάσεις σε τομείς που σχετίζονται με αποφάσεις που 
λαμβάνει ο βουλευτής. 

• Στοιχεία σχετικά με εμπλεκόμενα μέρη στη 
δραστηριότητα των οποίων ο βουλευτής έχει ιδιωτικό 
συμφέρον. 

• Προέλευση των κεφαλαίων με τα οποία 
πραγματοποιήθηκε η απόκτηση ακινήτου, εάν το ακίνητο 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας. 

• Η περιουσία και το εισόδημα τόσο των συζύγων τους ή 
των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. 

 
Οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι δεν 
επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν πληροφορίες σχετικές με το 
πρόσωπο με το οποίο συζούν και την περιουσία του. 
 

 

 
 
ΓΑΛΛΙΑ  

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης δε 
δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο. Είναι φυσικώς 
προσβάσιμη σε συγκεκριμένα κρατικά κτίρια. 
 
Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης συμφερόντων και δραστηριοτήτων 
(βλ. law no 2013-907, of the 11th October 2013, 
on the transparency of public life). Η 
δημοσιοποίηση δεν πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Εθνοσυνέλευσης, αλλά 
στον διαδικτυακό τόπο της Ανώτατης Αρχής 

1. Δήλωση συμφερόντων: 

• Τρέχουσες ιδιωτικές επαγγελματικές δραστηριότητες. 

• Ιδιωτικές επαγγελματικές δραστηριότητες και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τα τελευταία πέντε (5) 
χρόνια. 

• Συμμετοχές σε φορείς διαχείρισης δημόσιων ή ιδιωτικών 
οργανισμών ή εταιρείας από την ημερομηνία έναρξης 
των καθηκόντων τους ή κατά τα τελευταία πέντε (5) 
χρόνια. 

• Άμεση χρηματοοικονομική συμμετοχή στο κεφάλαιο 
εταιρειών από την ημέρα έναρξης των καθηκόντων τους. 
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για τη Διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο (Haute 
Autorité pour la transparence de la vie 
publique-HATVP), ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής της Γαλλίας. 

• Επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία των εκλογών 
από τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. 

• Εθελοντικές θέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν 
ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.  

• Θέσεις και αιρετά αξιώματα κατά την ημέρα εκλογής. 
 
2. Δήλωση περιουσιακών στοιχείων: 

• Ακίνητη περιουσία.  

• Χρεόγραφα. 

• Ασφάλειες ζωής. 

• Κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των €10.000. 

• Μηχανοκίνητα οχήματα. 

• Φήμη και πελατεία.  

• Λοιπά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 
τρεχούμενων εταιρικών λογαριασμών αξίας €10.000 ή 
δικαιωμάτων αγοράς μετοχών αξίας άνω των €10.000. 

• Κινητή περιουσία, ακίνητη περιουσία και λογαριασμοί 
που τηρούνται σε ξένες χώρες. 

• Οφειλές. 

• Έσοδα που εισπράττονται από την έναρξη της θητείας.  

 

  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Τα μέλη της Ομοσπονδιακής Βουλής 
(Bundestag) και τα μέλη του Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου (Bundesrat) δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης. 
 

 

 

 
 
ΔΑΝΙΑ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (βλ. τους 
κανόνες που υιοθετήθηκαν από τη Standing 
Orders Committee). 

Δε δόθηκε απάντηση. 
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Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής. 
Δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία λήξης της 
δημοσιοποίησης των δεδομένων. 

 

 
 
ΕΛΛΑΔΑ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης [βλ. 
Ν.213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003) 
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής 
κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών 
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 
προσώπων»]. 
 
Η δήλωση κάθε βουλευτή δημοσιοποιείται με 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στον διαδικτυακό 
τόπο της Βουλής με μέριμνα του Προέδρου 
της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης εντός προθεσμίας 
που ορίζεται από τον νόμο. Η δημοσιοποίηση 
των δηλώσεων διαρκεί όσο η θητεία των 
υπόχρεων πλέον τριών (3) ετών από τη λήξη 
της. 
 

Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία της περιουσιακής 
κατάστασης των υπόχρεων προσώπων, όπως και των 
συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους 
στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία 
είναι τα ακόλουθα:  

• Τα έσοδα από κάθε πηγή.  

• Τα ακίνητα. 

• Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.  

• Τα ομόλογα. 

• Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.  

• Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.  

• Τα χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα.  

• Οι συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών 
συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).  

• Η μίσθωση θυρίδων σε πιστωτικά ιδρύματα. 

• Τα μετρητά που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό.  

• Τα κινητά η αξία των οποίων υπερβαίνει ορισμένο ποσό. 

• Τα οχήματα κάθε χρήσης. 

 

 
 
ΕΣΘΟΝΙΑ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης 
δεδομένων της δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης (βλ. Anti-corruption Act). 
Η δημοσιοποίηση δεν πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής.  Η 
πληροφόρηση για τον δηλούντα και τη δήλωσή 
του είναι ανοικτή για το κοινό και 
πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος της εφορίας (e-tax board) μετά 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Ακίνητη περιουσία. 

• Οχήματα που έχουν εγγραφεί στο κρατικό μητρώο. 

• Χρεόγραφα. 

• Κινητές αξίες. 

• Ιδιοκτησιακές αξιώσεις και υποχρεώσεις έναντι άλλων 
προσώπων, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα η αξία των 
οποίων υπερβαίνει το τετραπλάσιο του ελάχιστου μηνιαίου 
μισθού.  
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από σχετική δήλωση της ταυτότητας του 
ερωτώντος. Το μητρώο τελεί υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Οικονομικών και 
Επικοινωνιών (Ministry of Economic Affairs 
and Communications) και της Επιθεώρησης 
Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection 
Inspectorate). 
Οι δηλώσεις παραμένουν στην ιστοσελίδα για 
τρία (3) έτη από την έγκρισή τους. Οι 
πληροφορίες που περιέχουν διαγράφονται 
μόνιμα από το μητρώο με την πάροδο επτά (7) 
ετών από την έγκρισή τους. 

• Υψηλής αξίας ιδιοκτησιακά και άλλα οφέλη  του 
προηγούμενου έτους που λαμβάνει ο βουλευτής, που 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην εκτέλεση των επίσημων 
καθηκόντων του. 

• Εισοδήματα του προηγούμενου έτους που λαμβάνει ο 
βουλευτής και το εισόδημα από μερίσματα κατά την ίδια 
περίοδο στην Εσθονία και στο εξωτερικό. 

• Ακίνητα και οχήματα εγγεγραμμένα στο κρατικό μητρώο τα 
οποία ήταν στην ιδιοκτησία του βουλευτή για τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες κατά το προηγούμενο έτος. 

• Τραπεζικοί λογαριασμοί, συμμετοχές σε εταιρείες, ακίνητη 
περιουσία και οχήματα που βρίσκονται σε ξένα κράτη.  

• Επικουρικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκε ο 
βουλευτής κατά το προηγούμενο έτος εκτός των επίσημων 
καθηκόντων του, εάν αυτές συνεπάγονται λήψη 
εισοδήματος ή μπορεί να επιφέρουν παραβίαση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων, να αποκλείουν την αμεροληψία 
και την αντικειμενικότητά του ή να ενέχουν κίνδυνο 
διαφθοράς. 

• Αντικείμενα, δικαιώματα και υποχρεώσεις με κοινή 
ιδιοκτησία. Εάν ένας βουλευτής έχει συνάψει συμβόλαιο 
συζυγικής περιουσίας, οι πληροφορίες για την ταυτοποίησή 
τους πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση. 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥ-
ΛΙΟ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης 
δεδομένων της δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης (βλ. το Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
τίτλο «Κώδικας δεοντολογίας για τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
θέματα οικονομικών συμφερόντων και 
σύγκρουσης συμφερόντων»). 
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 

Περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων: 

• Το επάγγελμα του βουλευτή κατά την τριετία πριν από την 
ανάληψη των καθηκόντων του στο κοινοβούλιο και η 
συμμετοχή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε 
οποιαδήποτε συμβούλια ή επιτροπές εταιρειών, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις ή άλλους νομικούς 
φορείς. 

• Εισοδήματα από την άσκηση του βουλευτικού 
λειτουργήματος σε άλλο κοινοβούλιο. 
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Κοινοβουλίου, στο προσωπικό προφίλ κάθε 
βουλευτή. 
Τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα στο κοινό 
και μετά τη λήξη της θητείας των 
ευρωβουλευτών. 
 

• Κάθε τακτικά αμειβόμενη δραστηριότητα που ασκήθηκε 
παράλληλα με την άσκηση του βουλευτικού 
λειτουργήματος του μέλους είτε ως μισθωτού είτε ως 
ελεύθερου επαγγελματία. 

• Συμμετοχή σε οποιαδήποτε συμβούλια ή επιτροπές 
οποιωνδήποτε εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
ενώσεων ή άλλων νομικών φορέων ή οποιασδήποτε άλλης 
σχετικής εξωτερικής δραστηριότητας που αναλαμβάνει το 
μέλος, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα ή 
δραστηριότητα αμείβεται ή όχι. 

• Οποιοδήποτε εισόδημα, εκτός από αυτό που προέρχεται 
από την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή, 
συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής, των διαλέξεων ή 
της παροχής συμβουλών, εάν η συνολική αμοιβή όλων των 
περιστασιακών εξωτερικών δραστηριοτήτων του μέλους 
υπερβαίνει τα €5.000 σε ένα ημερολογιακό έτος. 

• Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή 
εταιρική σχέση, όταν υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις στη 
δημόσια πολιτική ή όταν η συμμετοχή αυτή δίνει στο μέλος 
σημαντική επιρροή στις υποθέσεις του εν λόγω φορέα. 

• Οποιαδήποτε υποστήριξη (οικονομική, προσωπικό, 
εξοπλισμός), πέρα από αυτήν που παρέχεται από το 
κοινοβούλιο και χορηγείται στο μέλος σε σχέση με τις 
πολιτικές του δραστηριότητες από τρίτους, των οποίων η 
ταυτότητα θα αποκαλυφθεί. 

• Τυχόν άλλα οικονομικά συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους. 

 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης 
στοιχείων για την περιουσία των βουλευτών 
(βλ. Κώδικα Δεοντολογίας και Οδηγό 
Κανονισμών Δεοντολογίας Βουλευτών και 
Κανονική Διάταξη αρ. 150). 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Απασχόληση και αποδοχές. 

• Δωρεές και άλλη υποστήριξη. 

• Δώρα, παροχές και φιλοξενία από πηγές του ΗΒ. 

• Επισκέψεις εκτός ΗΒ. 

• Δώρα και οφέλη από πηγές εκτός του ΗΒ. 
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 Το Μητρώο Οικονομικών Συμφερόντων των 
Μελών δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπο του κοινοβουλίου υπό την εποπτεία 
της Επιτροπής  Δεοντολογίας (Committee on 
Standards). Τα δεδομένα δημοσιοποιούνται και 
σε έντυπη έκδοση.  
Μια έντυπη έκδοση δημοσιοποιείται με 
απόφαση της επιτροπής αμέσως μετά την 
έναρξη κάθε νέας κοινοβουλευτικής περιόδου 
και στη συνέχεια κάθε χρόνο. Τα δεδομένα 
παραμένουν στο μητρώο για δώδεκα (12) 
μήνες ή έως ότου εμφανιστούν σε έντυπη 
έκδοση. 

• Γη και ακίνητα στο ΗΒ και αλλού. 

• Μετοχές. 

• Διάφορα. 

• Μέλη της οικογένειας που αμείβονται με βουλευτικές 
δαπάνες. 

• Μέλη της οικογένειας που είναι μέλη συμβουλίων. 
 

 

 
 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. The 
Ethics in Public Office Act 1995 και The 
Standards in Public Office Act 2001). 
Η δημοσιοποίηση γίνεται στην ιστοσελίδα του 
κοινοβουλίου (Εριάχτας). 
Τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο (χρονολογούνται από την έναρξη της 
νομοθεσίας το 1995). 
 

Η δημοσιοποιημένη δήλωση περιουσιακών στοιχείων περιέχει 
γενικά στοιχεία για άλλα επαγγέλματα και διευθυντικές θέσεις 
των βουλευτών, μετοχές και περιουσία που κατέχουν, δώρα 
που έχουν λάβει και πιο συγκεκριμένα: 

• επαγγελματικό και άλλο εισόδημα εκτός από αυτό του 
βουλευτή, 

• μετοχές κ.λπ., 

• γη και κτίρια, 

• δώρα, 

• προμήθειες ακινήτων ή υπηρεσιών, 

• ταξιδιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ., 

• αμειβόμενη θέση σε συμβούλια κ.λπ., 

• δημόσιες συμβάσεις.  
 

Οι καταθέσεις σε μετρητά δεν προσδιορίζονται στη δήλωση. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
Οργανική Πράξη 5/1985, της 19ης Ιουνίου και, 
αναφορικά με τη διαδικτυακή δημοσίευση, βλ. 
τη Συμφωνία των Προεδρείων του Κονγκρέσου 
των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, της 
21ης Δεκεμβρίου 2009, όπως τροποποιήθηκε 
το 2011). 
Η διαδικτυακή δημοσιοποίηση 
πραγματοποιείται στον ιστότοπο, αντίστοιχα, 
του Κονγκρέσου των Αντιπροσώπων και της 
Γερουσίας. 
 

Περιεχόμενο της αναρτημένης δήλωσης: 

• Δήλωση δραστηριοτήτων: Όλες οι δημόσιες ή ιδιωτικές 
δραστηριότητες που μπορεί να συνιστούν αιτία 
ασυμβιβάστου για την ιδιότητα του βουλευτή, καθώς και οι 
δραστηριότητες που ενδέχεται να είναι συμβατές με τη 
θέση του βουλευτή. 

• Δήλωση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων: Όλα τα 
εισοδήματα του βουλευτή (μισθοί, εισοδήματα από ενοίκια, 
μερίσματα κ.λπ.) και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 
(ακίνητα, υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, ομόλογα, 
αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, συνταξιοδοτικά σχέδια). 

 

 
 
ΙΤΑΛΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση  δημοσιοποίησης (βλ. 
Ν.441 της 5ης Ιουλίου 1982 και Ν.149 της 28ης 
Δεκεμβρίου 2013 όπως μετατράπηκε με 
τροποποιήσεις σε Ν.13 της 21ης Φεβρουαρίου 
2014). 
Τα δεδομένα δημοσιοποιούνται στην 
ιστοσελίδα, αντίστοιχα, της Βουλής και της 
Γερουσίας της Δημοκρατίας. 

Η δήλωση περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την οικονομική 
κατάσταση και την περιουσία των βουλευτών και των 
γερουσιαστών. 
 

 
 

 
 
ΚΑΝΑΔΑΣ  
House of 
Commons 

Υπάρχει υποχρέωση  δημοσιοποίησης  της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (βλ. 
Conflict of Interest Code for Members of the 
House of Commons και Conflict of Interest 
Act). 
Η δημοσίευση δεν πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων αλλά στον διαδικτυακό τόπο 
του Επιτρόπου για τη Σύγκρουση 
Συμφερόντων και τη Δεοντολογία (Conflict of 
Interest and Ethics Commissioner) και 
ειδικότερα στο Δημόσιο Μητρώο (Public 
Registry).  

Η σύνοψη της δήλωσης την οποία ετοιμάζει ο επίτροπος και 
στη συνέχεια εγκρίνει ο βουλευτής διά της υπογραφής του, 
εφόσον συμφωνεί, περιέχει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

• Την πηγή και τη φύση (όχι την αξία) του εισοδήματος, των 
περιουσιακών στοιχείων και των οφειλών. 

• Συμβόλαια, το αντικείμενό τους και τη φύση τους. 

• Συμμετοχή σε συνδεδεμένες εταιρείες. 

• Τυχόν δηλώσεις απορρήτου. 

• Συμμετοχή σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, επαγγελματικές 
ενώσεις και εμπορικές ενώσεις. 

• Καταπιστεύματα. 
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Η διάρκεια της  δημοσιοποίησης δεν 
καθορίζεται νομικά. Η σελίδα του Δημόσιου 
Μητρώου στον διαδικτυακό τόπο του 
επιτρόπου αναφέρει: «Μόλις ένα άτομο πάψει 
να είναι βουλευτής, οι δημόσιες δηλώσεις του 
αφαιρούνται από το Δημόσιο Μητρώο της 
ιστοσελίδας μας». 
 

Στοιχεία που δεν πρέπει να γνωστοποιούνται: 

• Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρέωση με αξία μικρότερη από 
$10.000. 

•  Πηγή εισοδήματος κάτω των $10.000 κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. 

• Ακίνητα που το μέλος χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία ή 
χρησιμοποιεί κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

• Προσωπική περιουσία ή κινητή περιουσία που το μέλος 
χρησιμοποιεί κυρίως για μεταφορές, οικιακούς, 
εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς, κοινωνικούς ή αισθητικούς 
σκοπούς. 

• Μετρητά στο χέρι ή κατάθεση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

• Κρατικά χρεόγραφα σταθερής αξίας. 

• Εγγεγραμμένο πρόγραμμα αποταμίευσης συνταξιοδότησης 
που δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενο ή αυτοκατευθυνόμενο. 

• Επενδύσεις σε εγγεγραμμένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
αποταμίευσης που είναι αυτοδιαχειριζόμενο ή 
αυτοκατευθυνόμενο. 

• Συνταξιοδοτικά ωφελήματα, πρόγραμμα παροχών 
υπαλλήλων, συμβόλαια προσόδου και ασφάλισης ζωής. 

• Επένδυση σε αμοιβαίο κεφάλαιο αόριστου χρόνου. 

• Ομόλογα ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα. 

• Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τον τόπο ή τον τρόπο 
απασχόλησης των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων 
τους. 

• Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση ή 
πηγή εισοδήματος καθορίζει ο επίτροπος ότι δεν πρέπει να 
γνωστοποιείται, επειδή οι πληροφορίες δε σχετίζονται με 
τους σκοπούς του παρόντος κώδικα ή επειδή η παρέκκλιση 
από τη γενική αρχή της δημοσιοποίησης δικαιολογείται υπό 
τις περιστάσεις. 
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ΚΑΝΑΔΑΣ 
Senate 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (βλ. Ethics 
and Conflict of Interest Code for Senators). 
Η δημοσιοποίηση δεν πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Γερουσίας αλλά στον 
διαδικτυακό τόπο του Γραφείου του Διοικητή 
Δεοντολογίας της Γερουσίας (Office of the 
Senate Ethics Officer) και ειδικότερα στο 
Δημόσιο Μητρώο (Public Registry). Το ίδιο 
ισχύει και για τη δήλωση συμφερόντων, δώρων 
και επιχορηγούμενων ταξιδιών. 
Τα δεδομένα παραμένουν δημοσιοποιημένα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του μέλους 
της Γερουσίας και με τη λήξη της διαγράφονται. 
 
 

Η σύνοψη της δήλωσης (ο Διοικητής Δεοντολογίας της 
Γερουσίας ετοιμάζει τη σύνοψη, την οποία στη συνέχεια 
εγκρίνει ο γερουσιαστής με την υπογραφή του, εφόσον 
συμφωνεί) περιέχει: 

• κάθε επαγγελματική απασχόληση και επιχείρηση στην 
οποία συμμετέχει ο γερουσιαστής, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 
δραστηριοτήτων του γερουσιαστή, 

• τυχόν εταιρείες, καταπιστεύματα εισοδήματος και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ο γερουσιαστής 
είναι διευθυντής ή αξιωματούχος και τυχόν συμπράξεις 
στις οποίες ο γερουσιαστής είναι εταίρος, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 
δραστηριοτήτων κάθε οντότητας, 

• οποιεσδήποτε ενώσεις και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις στις οποίες ο γερουσιαστής είναι 
διευθυντής, αξιωματικός ή προστάτης (patron), 
συμπεριλαμβανομένων συνδρομών σε συμβουλευτικά 
συμβούλια και τυχόν τιμητικές θέσεις, 

• η πηγή και τη φύση (όχι την αξία) κάθε ποσού άνω των 
$2.000  που εισέπραξε ο γερουσιαστής τους τελευταίους 
δώδεκα (12) μήνες και είναι πιθανό να λάβει τους 
επόμενους δώδεκα (12) μήνες, 

• την πηγή και τη φύση (όχι την αξία) οποιωνδήποτε 
συμβάσεων ή άλλων επιχειρηματικών συμφωνιών που 
έχει ο γερουσιαστής (ή μέλος της οικογένειάς του) με την 
κυβέρνηση του Καναδά ή ομοσπονδιακή 
υπηρεσία/σώμα,  

• την πηγή και τη φύση (όχι την αξία) κάθε περιουσιακού 
στοιχείου και οφειλής του γερουσιαστή άνω των 
$10.000, 
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• καταπιστεύματα από τα οποία ο γερουσιαστής θα 
μπορούσε επί του παρόντος ή στο μέλλον, άμεσα ή 
έμμεσα να αποκομίσει εισόδημα ή άλλο όφελος, 

• τυχόν δηλώσεις ιδιωτικού συμφέροντος, 

• δώρα και επιχορηγούμενα ταξίδια, 

• ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν το περιεχόμενο 
αυτής της περίληψης. 

 

 

 
 
ΚΡΟΑΤΙΑ  

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 
περιουσιακής κατάστασης (βλ. Act on the 
Prevention of Conflict of Interest). 
Η  δημοσιοποίηση δεν πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής αλλά στον 
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής για τη 
Σύγκρουση Συμφερόντων (Commission for 
Conflict of Interest), ενός ανεξάρτητου κρατικού 
οργάνου. 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων 
δεδομένων σχετικά με τον τύπο και τη συνολική αξία της 
κληρονομιάς, αλλά και το από ποιον κληροδοτήθηκε. 

• Ακίνητη περιουσία. 

• Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. 

• Μερίδια και μετοχές. 

• Αποταμιευμένα ποσά μεγαλύτερα των ετήσιων 
εισοδημάτων του ως βουλευτή. 

• Χρέη, φερόμενες εγγυήσεις, οφειλές. 

• Εισοδήματα από εργασία, ακίνητη περιουσία, κεφάλαια, 
ασφάλεια, κ.ά. 

• Εισπράξεις που δε θεωρούνται εισόδημα και εισπράξεις για 
τις οποίες δε χρεώνεται φόρος εισοδήματος. 

• Κινητή περιουσία μεγαλύτερης αξίας, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7, εδάφιο 2 του σχετικού άρθρου και 
περιλαμβάνει οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, εργατικά 
μηχανήματα, όπλα κυνηγιού, αντικείμενα τέχνης, 
κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα για προσωπική 
χρήση, χρεόγραφα, ζώα και άλλα κινητά με αξία ανά 
τεμάχιο υψηλότερη από 30.000 HRK, με εξαίρεση τα 
οικιακά αντικείμενα και τα ρούχα. 
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• Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο απόκτησης των 
περιουσιακών στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων 
αγοράς. 

 

 
 
ΛΕΤΟΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
Νόμο περί Πρόληψης Σύγκρουσης 
Συμφερόντων σε Δραστηριότητες Δημόσιων 
Υπαλλήλων και Κανονισμό Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 478, «Διαδικασία 
Συμπλήρωσης, Υποβολής, Εγγραφής και 
Τήρησης Δηλώσεων Δημόσιων Λειτουργών και 
Σύνταξης και Υποβολής Καταλόγων 
Προσώπων που Κατέχουν Αξίωμα Δημόσιου 
Λειτουργού»). 
Τα δεδομένα δε δημοσιοποιούνται στην 
ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Η  
δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δημόσιων Εσόδων. 
H διάρκεια της δημοσιοποίησης δεν ορίζεται 
ούτε στον Κανονισμό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ούτε στον νόμο.  
 
Επί του παρόντος οι δηλώσεις όλων των 
δημόσιων αξιωματούχων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των μελών της 
Saeima, είναι προσβάσιμες από το 2000. 
 

Η δημοσιοποιημένη δήλωση περιέχει πληροφορίες για τα 
ακόλουθα: 

• Άλλα αξιώματα, δημόσιες συμβάσεις. 

• Την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην κυριότητα, στην 
κατοχή ή την χρήση του αξιωματούχου (επίσης ακίνητα 
που έχουν μισθωθεί από άλλα πρόσωπα), καθώς και 
ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή του σε 
σχέση με την κηδεμονία. 

• Συμμετοχή σε εμπορικές δραστηριότητες, κατοχή μετοχών, 
συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών. 

• Μεταφορικά μέσα που έχει στην κατοχή του ο 
αξιωματούχος ή που έχουν αποκτηθεί από αυτόν με βάση 
σύμβαση μίσθωσης. 

• Καταθέσεις μετρητών ή μη, νοουμένου ότι η συνολική τους 
αξία υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κατώτατου μισθού. 

• Όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 
αναφοράς. 

• Συνολικό ποσό των συναλλαγών που εκτελούνται από τον 
αξιωματούχο, εάν το ποσό υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του 
κατώτατου μισθού. 

• Το συνολικό ύψος των οφειλών του αξιωματούχου, 
νοουμένου ότι το ύψος τους υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο  
του κατώτατου μισθού. 

• Δάνεια που δόθηκαν σε άλλα πρόσωπα (το ποσό τους), 
εάν το συνολικό ποσό των δανείων αυτών υπερβαίνει το  
εικοσαπλάσιο του κατώτατου μισθού. 
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• Συσσωρευμένα κεφάλαια σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία 
ή ασφαλιστήρια ζωής. 
  

Δε δημοσιεύονται τα στοιχεία της δήλωσης που αφορούν 
αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση διαμονής του αξιωματούχου, 
πληροφορίες για ανήλικα τέκνα του αξιωματούχου και 
πληροφορίες για τους εταίρους συναλλαγών που αναφέρονται 
στη δήλωση. 
 

 

 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
νόμο για τη δήλωση περιουσίας των πολιτών). 
Η διαδικτυακή δημοσιοποίηση δεν 
πραγματοποιείται στον ιστότοπο του Seimas 
αλλά στην ιστοσελίδα του κεντρικού 
φορολογικού διαχειριστή. 
 

Περιεχόμενο των δεδομένων της δήλωσης που 
δημοσιεύονται: 

• Ακίνητη περιουσία. 

• Κινητή περιουσία που υπόκειται σε νομική εγγραφή 
σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της 
Λιθουανίας. 

• Καταθέσεις σε τράπεζες, άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή 
αλλού. 

• Δάνεια που δόθηκαν σε άλλα πρόσωπα. 

• Έργα τέχνης, κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα. 

• Χρεόγραφα. 
 

Οι καταθέσεις, τα έργα τέχνης, τα κοσμήματα, οι πολύτιμοι 
λίθοι και τα μέταλλα δηλώνονται, όταν η αξία τους υπερβαίνει 
τα €1.500. 
 

 

 
 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
 

Δε δημοσιοποιείται δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης. 
Ωστόσο, τα δώρα, τα ταξίδια και οι θέσεις 
εργασίας τίθενται από τους βουλευτές σε ένα 
μητρώο, το οποίο  δημοσιοποιείται σε 
εξειδικευμένη ιστοσελίδα. 
 

Δώρα, ταξίδια και θέσεις εργασίας. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
Νόμο XXXVI του 2012). 
Τα δεδομένα για τα περιουσιακά στοιχεία 
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της 
Εθνοσυνέλευσης από την Επιτροπή Ασυλίας. 
 

Η δήλωση περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών είναι 
δημόσιο έγγραφο (σε αντίθεση με αυτά που αφορούν τα μέλη 
της οικογένειάς τους) και περιλαμβάνει: 

• ακίνητη περιουσία, 

• κινητή περιουσία υψηλής αξίας, 

• τον τίτλο των δημόσιων οφειλών ή οφειλών των βουλευτών 
έναντι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδιωτών, 

• οποιοδήποτε άλλο φορολογητέο εισόδημα, εκτός από την 
αμοιβή των βουλευτών, 

• θέση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία. 
 

 

 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
Πράξη της 9ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με 
την άσκηση της εντολής βουλευτή και 
γερουσιαστή - ενοποιημένο κείμενο στο 
Dziennik Ustaw του 2018, σημείο 1799). 
 
Όσον αφορά τα μέλη του Sejm, η  
δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο 
πραγματοποιείται στον ιστότοπό του. 
Δεν απαντήθηκε με ποιο τρόπο 
δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις για τους 
γερουσιαστές.  
 

Περιεχόμενο της δημοσιοποιημένης δήλωσης: 

• Χρηματικοί πόροι. 

• Ακίνητη περιουσία. 

• Συμμετοχή σε δημόσιες εταιρείες, δημόσιες συμβάσεις.  
• Συμμετοχή και μετοχές σε εμπορικές εταιρείες, εξαγορές 

από το δημόσιο ταμείο, συμμετοχή σε άλλα νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου, μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης 
και στις ενώσεις τους ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, 
οποιαδήποτε περιουσία είναι αντικείμενο απόκτησης μέσω 
διαγωνισμού, καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα και θέσεις που κατέχουν σε 
εμπορικές εταιρείες. 

• Εισόδημα που αποκτάται από εργασία ή άλλη επικερδή 
δραστηριότητα ή ενασχόληση. 

• Κινητή περιουσία αξίας άνω των 10.000 PLN. 

• Χρηματικές υποχρεώσεις αξίας άνω των 10.000 PLN, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσών και των όρων της 
πίστωσης και των δανείων που έχουν συναφθεί. 
 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό 
δελτίο δημοσιοποιούνται, εκτός από τις πληροφορίες που 
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αφορούν τη διεύθυνση κατοικίας και την τοποθεσία της 
ακίνητης περιουσίας. 
 

 

 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Οι δηλώσεις εισοδήματος και περιουσιακών 
στοιχείων είναι δημόσια προσβάσιμες (με βάση 
τον Νόμο αρ. 52/2019 της 31ης Ιουλίου 2019). 
Δεν αναφέρεται αν τα στοιχεία της δήλωσης 
αναρτώνται σε κάποια ιστοσελίδα. 
 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και η πηγή του. 

• Περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν 
εξ ολοκλήρου ή από κοινού στον αξιωματούχο, καθώς και 
των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, διαχειρίζεται, 
δανείζεται ή ενοικιάζει είτε ο ίδιος είτε με άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

• Μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά μερίδια σε αστικές ή 
εμπορικές εταιρείες, δικαιώματα σε πλοία, αεροπλάνα ή 
μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, σταθερά προθεσμιακοί λογαριασμοί 
ταμιευτηρίου, χρηματοοικονομικές επενδύσεις που 
υπερβαίνουν το πενηνταπλάσιο του κατώτατου μισθού, 
τρεχούμενοι λογαριασμοί σε πιστωτικά δικαιώματα. 

• Οφειλές (υποχρεώσεις) στο κράτος ή σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δηλαδή πιστωτικά ιδρύματα και 
κάθε είδους δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

• Αναφορά σε θέσεις που κατέχουν ή κατείχαν  σε 
επιχειρήσεις, ιδρύματα ή σωματεία στην ημεδαπή ή στο 
εξωτερικό τρία (3) χρόνια πριν από την υποβολή της 
δήλωσης. 

 
Τα ακόλουθα στοιχεία της δήλωσης δε δημοσιοποιούνται: 

• Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση, αριθμοί 
ταυτότητας και φορολογικού μητρώου, αριθμοί τηλεφώνων 
και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

• Στοιχεία που επιτρέπουν την εξατομικευμένη αναγνώριση 
της κατοικίας, με εξαίρεση τον δήμο, ή των οχημάτων και 
άλλων μεταφορικών μέσων του αξιωματούχου. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης τόσο για 
τις δηλώσεις περιουσίας όσο και για τις 
δηλώσεις συμφερόντων (βλ. Νόμο αρ. 
176/2010 και Καταστατικό Βουλευτών και 
Γερουσιαστών - Νόμος αρ. 96/2006). 
Η διαδικτυακή δημοσιοποίηση 
πραγματοποιείται στον ιστότοπο, αντίστοιχα, 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και της 
Γερουσίας της Δημοκρατίας. 
Τα δεδομένα παραμένουν στον ιστότοπο για 
όλη τη διάρκεια της θητείας και για τρία (3)  
επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη της θητείας. 

Περιεχόμενο της αναρτημένης δήλωσης: 

• Ακίνητη ιδιοκτησία. 

• Εισοδήματα αξιωματούχου, συζύγου και παιδιών. 

• Κινητά περιουσιακά στοιχεία. 

• Χρέη, καταθέσεις, δώρα (εάν υπερβαίνουν τα €5.000). 

• Επενδύσεις. 

• Κοινωνικές μετοχές. 

• Συμμετοχή σε οργανώσεις πολιτών. 

• Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών ή άλλων 
οργανισμών. 

 
Δήλωση συμφερόντων: 

• Συνεργάτης ή μέτοχος σε εμπορική εταιρεία, εθνικές 
εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, ομίλους οικονομικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και μέλη ενώσεων, ιδρυμάτων ή 
άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

• Μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, εθνικών εταιρειών, 
πιστωτικών ιδρυμάτων, ομάδων οικονομικών συμφερόντων, 
ενώσεων ή ιδρυμάτων ή άλλων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

• Μέλος επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών ενώσεων. 

• Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αμειβόμενο ή μη, εντός 
πολιτικών κομμάτων, θέση που κατέχει και όνομα του 
πολιτικού κόμματος.   

• Δικαιούχος σύμβασης (δημόσιας ή άλλης), κάτοχος, 
σύζυγος, συγγενείς πρώτου βαθμού, εμπορικές εταιρείες, 
αυτοαπασχολούμενος, οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδιωτικά 
ιατρεία, συναφείς πρακτικές, αστικές επαγγελματικές 
εταιρείες ή αστικές επαγγελματικές εταιρείες ή νομικές 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης/μη κυβερνητικές 
οργανώσεις/ιδρύματα/ενώσεις. 

• Συμβαλλόμενος φορέας. 

• Διαδικασία με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση. 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 
Συνταγματική Πράξη αρ. 357/2004 για την 
Προστασία του Δημόσιου Συμφέροντος κατά 
την Άσκηση Αξιωμάτων από Δημόσιους 
Λειτουργούς). 
Η διαδικτυακή δημοσιοποίηση 
πραγματοποιείται στον ιστότοπο του Εθνικού 
Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 
 

Περιεχόμενο της δημοσιοποιημένης δήλωσης: 

• Τήρηση των προϋποθέσεων ασυμβατότητας της άσκησης 
δημόσιου αξιώματος με την άσκηση άλλων αξιωμάτων ή 
την άσκηση άλλων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων που 
ορίζει ο νόμος. 

• Επάγγελμα που ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση 
δημόσιου αξιώματος. 

• Υπηρεσίες σε άλλες κρατικές αρχές, φορείς τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλα νομικά 
πρόσωπα. 

• Εισοδήματα, πρόσθετες παροχές ή άλλες παροχές που 
λαμβάνονται από τις δηλωμένες θέσεις. 

• Εισόδημα από την άσκηση δημόσιου αξιώματος και άλλων 
αξιωμάτων, επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων τα οποία 
συνεχίζουν μετά την ανάληψη δημόσιου αξιώματος. 

• Οικονομική κατάσταση του/της συζύγου και των ανηλίκων 
που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 

• Δώρα και παροχές που λαμβάνονται, εάν η αξία υπερβαίνει 
το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού.  

• Ακίνητη και κινητή ιδιοκτησία.  

• Δικαιώματα ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας, εάν η 
συνήθης αξία τους υπερβαίνει το τριανταπενταπλάσιο του 
κατώτατου μισθού. 

• Χρήση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων 
κατοικιών και μη οικιστικών χώρων που ανήκουν σε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν η αξία χρήσης της ακίνητης 
περιουσίας υπερβαίνει το τριανταπενταπλάσιο του 
κατώτατου μισθού και χρησιμοποιείται για περισσότερο 
από έναν ημερολογιακό μήνα. 

• Χρήση κινητής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου, όταν η αξία χρήσης της κινητής περιουσίας 
υπερβαίνει το τριανταπενταπλάσιο του κατώτατου μισθού 
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και εάν χρησιμοποιείται για περισσότερο από έναν 
ημερολογιακό μήνα. 

 

Τα στοιχεία για την περιουσία δε δημοσιοποιούνται με τρόπο 
που να επιτρέπει την αναγνώριση κινητής περιουσίας που 
ανήκει στον δημόσιο αξιωματούχο ή την ταυτοποίηση άλλων 
προσώπων με τα οποία έχει έννομες σχέσεις. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα του συζύγου και των ανήλικων 
τέκνων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με τον 
δημόσιο αξιωματούχο δε δημοσιοποιούνται. 
 

 

 
 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 

νόμο για την ακεραιότητα και την πρόληψη της 

διαφθοράς ZIntKP). 

Η διαδικτυακή δημοσιοποίηση δεν 

πραγματοποιείται στον ιστότοπο του Državni 

Zbor ή του Državni Svet αλλά στον ιστότοπο 

της Επιτροπής για την Πρόληψη της 

Διαφθοράς, η οποία είναι αυτόνομο και 

ανεξάρτητο κρατικό όργανο. 

Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα 

(δημοσιοποιημένα) μέχρι και είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες μετά τη λήξη της θητείας του 

δημόσιου αξιωματούχου. 

 

Περιεχόμενο των δημοσιοποιημένων δεδομένων: 

• Συμμετοχή σε εταιρεία ή άλλη ιδιωτική δραστηριότητα 
(ιδιοκτησία ή μερίδια, αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων). 

• Ακίνητη ιδιοκτησία και αξία χωρίς αναφορά σε πληροφορίες 
κτηματολογίου.  

• Συνολική αξία των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων 
(καταθέσεις σε τράπεζες). 

• Συνολική αξία των μετρητών που έχει στην κατοχή του ο 
αξιωματούχος, εάν η αξία τους υπερβαίνει τα €10.000. 

• Συνολική αξία των τίτλων που κατέχονται, εάν αυτή 
υπερβαίνει τα €10.000 σε αξία. 

• Συνολική αξία των χρεών, των υποχρεώσεων ή των 
εγγυήσεων που αναλαμβάνονται, εάν η αξία τους 
υπερβαίνει τα €10.000. 

• Συνολική αξία των δανείων που χορηγούνται, εάν η αξία 
τους υπερβαίνει τα €10.000. 

• Κινητή περιουσία αξίας άνω των €10.000, κατά τρόπο που 
να μην επιτρέπει την αναγνώριση του ακινήτου. 
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ΣΟΥΗΔΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης [βλ. 

Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη του Riksdag 

και νομοθεσία για την καταχώριση των 

δεσμεύσεων και των οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του Riksdag 

(1996/810)]. 

Τα δεδομένα δε δημοσιοποιούνται στο 

διαδίκτυο. 

Το μητρώο οικονομικών συμφερόντων τηρείται 

στη Γραμματεία του Συμβουλίου του 

κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το 

μητρώο και τα έγγραφα του κοινοβουλίου είναι 

δημόσια προσβάσιμα. Οποιοσδήποτε είναι 

ευπρόσδεκτος να περάσει και να δει τους 

φακέλους ή να τηλεφωνήσει στη Γραμματεία 

του Συμβουλίου και να αιτηθεί να του σταλεί 

ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά αντίγραφο 

οποιουδήποτε εγγράφου. 

 

Οι πληροφορίες που πρέπει να εγγραφούν περιλαμβάνουν: 

• συμφέροντα σε εταιρείες (π.χ. μετοχές), 

• ιδιοκτησία εμπορικής ιδιοκτησίας, 

• μισθωτή απασχόληση που δεν είναι μόνο προσωρινής 
φύσης, 

• ανεξάρτητες δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα,  

• συμφωνίες οικονομικής φύσης, 

• θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ή θέσεις σε συμβούλια 
κεντρικής ή τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι 
προσωρινού χαρακτήρα, 

• ορισμένα οικονομικά οφέλη, 

• οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικές ή 
επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

 
 
ΤΣΕΧΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης της 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (βλ. Law 

no. 159/2006 Coll-On Conflict of Interests). 

Η δημοσιοποίηση δεν πραγματοποιείται στον 

διαδικτυακό τόπο της Βουλής αλλά σε ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Μητρώου 

Δηλώσεων (Central Register of Declarations), 

το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Ακίνητα. 

• Χρεόγραφα.  

• Μετοχές. 

• Κινητή περιουσία αξίας μεγαλύτερης από 500.000 CZK ανά 
μεμονωμένο αντικείμενο που αποκτήθηκε πριν από την 
έναρξη της θητείας τους. 

• Κινητή περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους με αξία ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 CZK 
ανά μεμονωμένο αντικείμενο, εάν η συνολική αξία τους 
ξεπέρασε τις 500.000 CZK σε ένα έτος. 



26 
 

 

 

• Ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις άνω των 100.000 
CZK εκάστη που έχει ένας βουλευτής την τελευταία ημέρα 
πριν από την έναρξη της θητείας του. 

• Όλα τα έσοδα, τα δώρα, οι πληρωμές, τα μερίσματα κ.ά. 
που αποκτώνται κατά τη θητεία τους, εάν η συνολική αξία 
υπερβαίνει τις 100.000 CZK ετησίως (εξαιρείται ο μισθός 
του βουλευτή). 

• Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποκτώνται 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εάν η συνολική αξία τους 
υπερβαίνει τις 100.000 CZK. 

• Πηγές των εσόδων. 
 

 

 
 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης (βλ. 22 
April 2015, Parliament’s Rules of Procedure). 
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής. 
Με τη λήξη της θητείας του βουλευτή 
διαγράφονται οι σχετικές πληροφορίες από το 
μητρώο και τον διαδικτυακό τόπο. Ωστόσο, οι 
δηλώσεις ιδιωτικών συμφερόντων των μελών, 
καθώς και οι δηλώσεις δώρων, εισιτηρίων και 
ταξιδιών διατηρούνται μόνιμα στα 
κοινοβουλευτικά αρχεία. 
 

Περιεχόμενο της δήλωσης: 

• Εισόδημα από εργασία (πέραν του βουλευτικού 
λειτουργήματος) άνω των €5.000 ετησίως. 

• Επιχειρηματικές δραστηριότητες και εισόδημα από αυτές 
άνω των €5.000 ετησίως. 

• Υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία προς 
επιχειρηματική/επενδυτική εκμετάλλευση. 

• Υψηλής αξίας επιχειρηματικές/επενδυτικές οφειλές, 
εγγυήσεις, κ.λπ. 

• Δημόσιες θέσεις στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλους δημόσιους φορείς. 

 


