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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Το κεντρικό ζήτηµα που αντιµετωπίζει το έργο Integrity Watch1 είναι η σχέση 
χρήµατος και πολιτικής. Επτά παραρτήµατα της Διεθνούς Διαφάνειας από χώρες 
της ΕΕ συγκέντρωσαν σχετικά δεδοµένα και προσπάθησαν να εντοπίσουν δείκτες 
που αντικατοπτρίζουν και διαφωτίζουν αυτήν τη σχέση. Η κύρια πρόκληση και το 
γενικότερο ζήτηµα που εξετάσαµε σε αυτή την έρευνα, ήταν η έλλειψη 
τυποποιηµένων πλαισίων δεδοµένων για την πολιτική ακεραιότητα σε συνδυασµό 
µε τα ετερογενή πρότυπα δήλωσης εσόδων και περιουσιακών στοιχείων. 

Γιατί δηµιουργήσαµε αυτή την έκδοση 
Αυτή η έκδοση δημιουργήθηκε επειδή η επιρροή του χρήματος στην πολιτική καθώς και η 
διαφάνεια στη δημόσια ζωή είναι υψίστης σημασίας για κάθε δημοκρατικό κράτος. Οι 
δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να υπονομευθούν εντελώς ή να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από 
τη μη διαφανή και μη ρυθμιζόμενη ροή του χρήματος, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια 
εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Με άλλα λόγια, η ποιότητα της δημοκρατίας είναι το 
διακύβευμα. Ευελπιστούμε ώστε αυτή η έκδοση να είναι μια από τις συμβολές της Διεθνούς 
Διαφάνειας-Ελλάς στην προώθηση της διαφάνειας και στην ενίσχυση της λογοδοσίας στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
προσπάθειας της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς για τη δημιουργία, στο μέτρο του δυνατού, αξιόπιστων 
συγκρίσιμων δεδομένων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Τι είναι ενδιαφέρον σε αυτή την Έκθεση 
Η σχέση χρήματος και πολιτικής είναι περίπλοκη και ορισμένες από τις διαστάσεις της δεν μπορούν 
ακόμη να υποβληθούν σε πλήρη έλεγχο, επειδή τα σχετικά δεδομένα είναι ανακριβή, κακής ποιότητας, 
δημοσιεύονται με μεγάλες καθυστερήσεις ή δεν είναι διαθέσιμα. Ήταν χρήσιμο να προσδιοριστούν 
αυτές οι γκρίζες ζώνες όπου καθίσταται εμφανές ότι απαιτείται περαιτέρω δράση σχετικά με τη 
διαφάνεια και τα ακριβή δεδομένα. Μέχρι στιγμής, το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας έρευνας 
της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς είναι ότι λόγω έλλειψης τυποποίησης της διαδικτυακής φόρμας και 
απουσίας ειδικών οδηγιών, οι βουλευτές δηλώνουν τα εισοδήματά τους με ανομοιογενείς τρόπους. Η 
ΔΔ-Ε κατέληξε σε αυτό το εύρημα μέσω της χρήσης προηγμένης ανάλυσης δεδομένων, σε στενή 
συνεργασία με τους εταίρους του έργου Integrity Watch. Τέτοια ευρήματα δίνουν την ελπίδα ότι με 
περισσότερους πόρους και νέα αναλυτικά εργαλεία θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την έρευνά 
μας, εντοπίζοντας και ερμηνεύοντας τις εσκεμμένες ή ακούσιες ανακρίβειες στην αναφορά δεδομένων 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και ότι η δημοσίευση νέων ερευνητικών 
ευρημάτων μπορεί να προκαλέσει συζήτηση και να προωθήσει τη πολιτική ακεραιότητα και τη 
δημοκρατική εποπτεία των δημόσιων θεσμών. 

 
1 http://integritywatch.eu 
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Κεντρικό Εύρηµα 
Το κεντρικό εύρημα είναι ότι λόγω της έλλειψης τυποποιημένης διαδικτυακής φόρμας και 
εξειδικευμένων οδηγιών οι βουλευτές δηλώνουν τα εισοδήματά τους με μη ενιαίους τρόπους 
και ως αποτέλεσμα  οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εμφανίζονται να 
δηλώνουν το διπλάσιο ετήσιο εισόδημα που προέρχεται από μισθωτές δραστηριότητες σε 
σύγκριση με τους βουλευτές όλων των άλλων κομμάτων. 

Γκρίζες Ζώνες 
Πολλά ζητήματα και τομείς χρήζουν περαιτέρω έρευνας, λόγω ασαφών δεδομένων ή πλήρους 
έλλειψης αυτών, όπως τα ακόλουθα:  

• Το μητρώο των δώρων που έλαβαν Έλληνες βουλευτές υπό την ιδιότητά τους ως 
βουλευτών. 

• Η Χρηματοδότηση  των κομμάτων.   
• Το Λόμπινγκ.  
• Η παρακολούθηση του κατά πόσον τα χρήματα που λαμβάνονται από τους βουλευτές για 

έξοδα γραφείου ή από πολιτικά κόμματα για εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες 
δαπανώνται πραγματικά για τους σκοπούς αυτούς. 

Συµπεράσµατα και γενικές συστάσεις 
Η ΔΔ-Ε θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να δημοσιεύεται ευρέως, 
σε μια προσπάθεια να εισφέρει έγκυρες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες σε πολιτικά κόμματα, 
κρατικούς θεσμούς και πολίτες. Τέτοιες εκθέσεις μπορούν να βοηθήσουν στην κινητοποίηση φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών, προσθέτοντας επιχειρήματα στο οπλοστάσιό τους και οδηγώντας σε 
ευρύτερες συμμαχίες, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια από την νομοθετική εξουσία, τα πολιτικά 
κόμματα, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές. Τέλος,  η ανάπτυξη μιας κοινής 
δέσμευσης  για την πολιτική ακεραιότητα μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της 
νεοσυσταθείσας Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεθνούς Διαφάνειας της Ελλάδας, στο 
πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership) θα 
μπορούσε να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για την προώθηση των συστάσεων αυτής της 
έκθεσης. 

• Έλληνες βουλευτές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα δηλώνουν το εισόδημα και 
τα περιουσιακά τους στοιχεία με μη ενιαίο τρόπο. 

• Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική χρηματοδότηση που 
λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα. 

• Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για το λόμπινγκ. 
• Τα μητρώο δώρων δεν είναι δημόσια διαθέσιμο. 
• Πολλές σχετικές πληροφορίες όπως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

δημοσιεύονται σε αρχεία pdf τα οποία καθιστούν  χρονοβόρα την επεξεργασία των 
δεδομένων. 

• Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας ως προς το πώς δαπανώνται τα κονδύλια που επιμερίζονται 
σε βουλευτές και πολιτικά κόμματα. 

Ενδεικτικές συστάσεις 
• Δημιουργία τυποποιημένης φόρμας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ειδικά 

για βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων. 
• Δημιουργία μητρώου λόμπινγκ ή / και παρατηρητηρίου λόμπινγκ. 
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• Παρακολούθηση του μητρώου  των δώρων των βουλευτών και των αρχηγών κομμάτων. 
• Περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα προνόμια, τα ονόματα και τα βιογραφικά 

σημειώματα των συνεργατών των Βουλευτών. 
• Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναρτώνται εγκαίρως  σε 

ανοιχτή μηχαναγνώσιμη μορφή. 
• Αυστηρός έλεγχος των οικονομικών των βουλευτών και των κομμάτων. 
• Έλεγχος οικονομικών στοιχείων συγγενών υπόχρεων προσώπων 
• Ανάπτυξη λογισμικού διασταύρωσης στοιχείων με taxisnet με τη βοήθεια A.I. και την 

ευθύνη χρήσης αποκλειστικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την αναγκαία διαφύλαξη 
της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων 
των υπόχρεων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ορισµοί και κίνδυνοι διαφθοράς που σχετίζονται µε το ζήτηµα (λόµπινγκ και 
διαφθορά, συγκρούσεις συµφερόντων, πολιτική χρηµατοδότηση και 
διαφθορά κ.λπ.) 
Η Διεθνής Διαφάνεια αντιλαμβάνεται την πολιτική ακεραιότητα ως την άσκηση πολιτικής 
εξουσίας με διαφάνεια και σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον από εκείνους στους οποίους 
έχει νομίμως ανατεθεί το σχετικό καθήκον2. Ένας από τους όρους για την επίτευξη της πολιτικής 
ακεραιότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης και έγκαιρης πρόσβασης στα οικονομικά δεδομένα 
των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών προσώπων, όπως οι βουλευτές. Πιο συγκεκριμένα, οι 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό εισόδημα των βουλευτών και τις πηγές του, τις πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων, τους δεσμούς με τα λόμπι αποτελούν δεδομένα που προάγουν την 
πολιτική ακεραιότητα. 

Εθνικό πολιτικό πλαίσιο  
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ3, «το συνολικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική 
χρηματοδότηση στην Ελλάδα είναι σχετικά επαρκές. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μέρους του νόμου για τα πολιτικά κόμματα και απαιτούνται πρόσθετες 
αρμοδιότητες για την αρχή παρακολούθησης που να διασφαλίζει επαρκή συμμόρφωση με τους 
υφιστάμενους κανόνες και κανονισμούς». Το 2018, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ περιελάμβαναν πιο 
«αποτελεσματικό έλεγχο των πολιτικών κι οικονομικών εκθέσεων» (Ibid.) 

Η Ελλάδα, πράγματι, ανακοίνωσε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς4  
το 2018, το οποίο ασχολείται με θέματα διαφάνειας, συγκρούσεων συμφερόντων, έλεγχο δημόσιων 
οικονομικών, το λόμπινγκ κλπ. Αυτό το σχέδιο απαιτεί από διάφορες οντότητες, όπως το Υπουργείο 
Οικονομικών, το τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Βουλή, 
και άλλες δημόσιες αρχές, όπως τα Δικαστήρια και η Αστυνομία, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι 
αρμόδιες δημόσιες αρχές καλούνται να παρακολουθούν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και να επιβάλλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, να θεσπίσουν νομοθεσία που να ρυθμίζει τις δραστηριότητες άσκησης θεσμικής 
πίεσης (λόμπινγκ), να αναθεωρούν και να παρακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών 

 
2 https://www.transparency.org/en/our-priorities/political-integrity 
3 https://read.oecd-ilibrary.org/governance/integrity-in-political-finance-in-greece_9789264303768-en#page34 
4 http://www.gsac.gov.gr/attachments/article/232/GR-National-Anticorruption-Plan-2018-2021.pdf 
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και να ενισχύσουν το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων. Το σχέδιο αυτό 
θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2018 έως το 2021. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα δεδομένα που απαιτούνταν για την έρευνά μας, δηλαδή οι πιο πρόσφατες δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής5 , η οποία φιλοξενείται 
στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου6. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση στις δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού, των αρχηγών όλων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό 
ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, των 
Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και άλλων. Σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί κανείς τώρα (Ιούλιος 
2020) να έχει πρόσβαση σε συνολικά 1074 δηλώσεις για το 2019 (φορολογική χρήση 2018), 798 
δηλώσεις για το 2018 (φορολογική χρήση 2017), 929 δηλώσεις για το 2017 (φορολογική χρήση 2016) 
και 934 δηλώσεις για το 2016 (χρήση 2015). 

Η ΔΔ-Ε επέλεξε να επικεντρωθεί στις πιο πρόσφατες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των 300 
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναλύοντας τις ακόλουθες τέσσερις μεταβλητές:  

1. Έσοδα.  

2. Επενδύσεις.  

3. Ακίνητη περιουσία.  

4. Δάνεια.  

Ενώ η έρευνά μας καλύπτει και τις τέσσερις αυτές μεταβλητές, σε αυτήν την έκθεση, η ανάλυσή μας 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στα δεδομένα που συλλέξαμε για τα έσοδα. Αφού αναλύσαμε αυτά τα 
δεδομένα, δημιουργήσαμε τα ανάλογα γραφήματα. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα 
υπόλοιπα πιο περίπλοκα δεδομένα που συλλέξαμε (για επενδύσεις, ακίνητα και δάνεια) σε μια 
μελλοντική αναφορά, μετά από περαιτέρω επεξεργασία. Σε μια παλαιότερη έκδοση αυτής της 
έκθεσης, πριν από τη δημοσίευση των δηλώσεων για το 2019, αναλύσαμε τις δηλώσεις του 2018.  

Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί των δεδοµένων: 
Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά στη συλλογή και την επεξεργασία του συνόλου 
δεδομένων της περιουσιακής κατάστασης:  

Πρώτον, στο παρελθόν μεσολαβούσε μεγάλο χρονικό διάστημα για τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών - μερικές φορές περισσότερο από ένα χρόνο. Πρέπει να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι τελευταίες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δημοσιεύθηκαν 10 μήνες 
μετά την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου.  

 
5 Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέλη και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής εδώ: 
https://epitropielegxou.parliament.gr/Η-Επιτροπή 
6 Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-
oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/Diloseis-Periousiakis-Katastasis2019 
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Δεύτερον, οι δηλώσεις διατίθενται σε μορφή pdf., γεγονός που καθιστά αρκετά επίπονη διαδικασία τη 
συλλογή, τον καθαρισμό και την επεξεργασία τους. Ο κύριος περιορισμός των δεδομένων έχει να 
κάνει με την ιστοσελίδα pothen.gr, όπου οι βουλευτές, ανάμεσα σε άλλους υπόχρεους, έχουν νομική 
υποχρέωση να εισάγουν τα οικονομικά τους δεδομένα. Αυτή η ιστοσελίδα προσφέρει μόνο μία γενική 
φόρμα δήλωσης για 527 διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων 
διαφόρων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων, εργολάβων, 
ελεγκτών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα κ.λπ. οι οποίοι υποχρεούνται νομικά να υποβάλλουν 
τα οικονομικά τους στοιχεία. Επιπρόσθετα, οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι 
γενικές – ενώ δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε δημόσια διαθέσιμες οδηγίες ειδικά για 
βουλευτές. Επιπλέον, η έλλειψη τυποποίησης και η πλήρης απουσία μεταδεδομένων καθιστά 
δύσκολη την επεξεργασία των δεδομένων και τον οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. 
Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής δημοσίευσε τα 
δεδομένα χωρίς να πραγματοποιήσει πρώτα έλεγχο, πράγμα που σημαίνει ότι μια άλλη 
έκδοση των δεδομένων αναμένεται να δημοσιευτεί μετά τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου. 
Επομένως, η έλλειψη σαφήνειας δημιουργεί δυσκολίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τον 
εντοπισμό παραλείψεων και λαθών με σκοπό την επιβολή κυρώσεων και προστίμων κάνοντας τις 
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών λιγότερο κατανοητές για τους πολίτες και τους 
ψηφοφόρους. 

Η έλλειψη τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τους 
βουλευτές, ίσως, εξηγεί το γεγονός ότι οι βουλευτές καταλήγουν να δηλώνουν τα έσοδά τους 
με διαφορετικούς, μη ομοιόμορφους τρόπους.  

Για παράδειγμα, πολλοί βουλευτές δήλωσαν μέρος των πρόσθετων πληρωμών τους, που 
έλαβαν πάνω από τον κανονικό μισθό τους για έξοδα γραφείου και για τη συμμετοχή τους σε 
συγκεκριμένες συνεδριάσεις επιτροπών, στην κατηγορία «Άλλη περίπτωση» και μόνο 
ορισμένοι από αυτούς τους βουλευτές δήλωσαν την προέλευση αυτών των ποσών στα 
σχόλια7. Στις περιπτώσεις όπου οι βουλευτές αναφέρουν στα σχόλια ότι τα έσοδα που δήλωσαν στην 
κατηγορία «Άλλη περίπτωση» προέρχονται από πρόσθετες αμοιβές για την κοινοβουλευτική τους 
δραστηριότητα, τα ποσά αυτά συμπεριελήφθησαν για χάρη της ανάλυσης της Διεθνούς Διαφάνειας 
Ελλάδος στα μισθολογικά έσοδα. Για τους υπόλοιπους Βουλευτές είναι πιθανό τα έσοδα που 
δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλη περίπτωση» να προέρχονται από κοινοβουλευτική δραστηριότητα, 
αλλά ελλείψει συγκεκριμένου σχολίου στο πεδίο «Σχόλια»  ήταν αδύνατον να το γνωρίζουμε με 
βεβαιότητα και έτσι σε αυτή την ανάλυση αυτά τα έσοδα δεν συνυπολογίστηκαν στο κοινοβουλευτικό-
μισθωτό εισόδημα. 

Μεθοδολογία 
Διενεργήθηκε έρευνα γραφείου προκειμένου να συλλεγούν όλα τα σχετικά δεδομένα και  
εφαρμόστηκαν τεχνικές άντλησης δεδομένων ιστοσελίδων προκειμένου να συνθέσουμε ένα αρχείο 
JSON και σύνολα δεδομένων σε μορφή excel. Χρησιμοποιήσαμε το Excel για στατιστική ανάλυση 

 
7 Σε περιπτώσεις όπου οι βουλευτές δηλώνουν στην ενότητα σχολίων ότι το εισόδημα που δηλώθηκε αρχικά στην 
κατηγορία «Άλλη περίπτωση» προέρχεται από κοινοβουλευτική εργασία, το συμπεριλάβαμε στο  μισθωτό εισόδημα για 
τους σκοπούς της ανάλυσης δεδομένων. Τα έσοδα που δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλη περίπτωση» είναι πιθανό 
να σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, αλλά λόγω έλλειψης πιο συγκεκριμένων πληροφοριών στην 
ενότητα  των σχολίων ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η διάκριση. 
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των δεδομένων και εφαρμόσαμε επίσης τον νόμο του Benford8  σε όλα τα ποσά που δηλώθηκαν από 
τους βουλευτές ως εισόδημα.  

Αφού συμπεράναμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων αριθμητικών δεδομένων που 
αντικατοπτρίζουν τη σχέση χρήματος και πολιτικής – οι προϋπολογισμοί/ισολογισμοί των πολιτικών 
κομμάτων και οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών ήταν ίσως τα μόνα διαθέσιμα 
δεδομένα με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στις δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών επειδή προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών 
πληροφοριών σχετικά με τους Έλληνες βουλευτές. Λόγω περιορισμών χρόνου και πόρων, 
αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στις ακόλουθες τέσσερις μεταβλητές:  

1. Έσοδα,  

2. Επενδύσεις,  

3. Ακίνητα,  

4. Δάνεια. 

Σε τι µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτά τα δεδοµένα, πέρα από αυτήν την 
έκθεση; 
Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και για περαιτέρω 
έρευνα. Εάν ενημερώνονται περιοδικά, στο μέλλον, θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τις 
μεταβολές στην υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Συνολικά, είναι απαραίτητο για την 
προώθηση της πλήρους διαφάνειας, να γίνουν ανοικτές δημόσιες συζητήσεις και εκστρατείες 
συνηγορίας, σε θέματα όπως το λόμπινγκ, η χρηματοδότηση των κομμάτων, οι δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και η γενική συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας του 
Κοινοβουλίου. Υπάρχει ανάγκη να αρχίσει η συν-δημιουργία πολιτικών στο πλαίσιο της OGP και να 
συνεργασίας με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε αυτά τα θέματα. Αυτοί οι στόχοι 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της συλλογής και επεξεργασίας σαφών και συγκρίσιμων 
δεδομένων. 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Λόγω της έλλειψης τυποποιημένης διαδικτυακής φόρμας ειδικά για την υποβολή δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης των εκλεγμένων αντιπροσώπων, οι βουλευτές δηλώνουν με μη ομοιογενείς 
τρόπους τα εισοδήματά τους.  Για παράδειγμα, παρατηρήσαμε ότι 169 από τους 300 βουλευτές 
δήλωσαν σημαντικά ποσά του ετήσιου εισοδήματός τους στην ασαφή κατηγορία «Άλλη περίπτωση». 
Μόνο 22 από αυτούς τους βουλευτές ανέφεραν στην ενότητα των σχολίων ότι τα ποσά που δήλωσαν 
αντιστοιχούν σε πρόσθετες αποδοχές για έξοδα γραφείου και για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες 
συνεδριάσεις επιτροπών. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος υπολόγισε τα ποσά που δηλώθηκαν στο 
πεδίο «Άλλη περίπτωση» ως μισθωτό εισόδημα μόνο για τους 22 βουλευτές που τα ανέφεραν ως 
τέτοια στο πεδίο των σχολίων και βρήκαμε ότι τόσο το μέσο όσο και το διάμεσο ετήσιο μισθωτό 

 
8 Ο νόμος του Benford είναι μια παρατήρηση για τη συχνότητα κατανομής των πρώτων ψηφίων σε μια σειρά συνόλων 
δεδομένων. Δείτε περισσότερα στο Understanding and Applying Benfords Law εδώ: 
https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/past-issues/2011/understanding-and-applying-benfords-law  

 



 

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ 
 

εισόδημα  που δήλωσαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων υπολείπεται σημαντικά από το αντίστοιχο 
που δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ. Το εύρημα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σύστημα 
υποβολής  δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πάσχει σοβαρά διότι είναι εντελώς απίθανο να 
συμβαίνουν τέτοιες μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ βουλευτών διαφορετικών κομμάτων.  

Μία από τις ερωτήσεις που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, αφορούσε τον βαθμό στον οποίο οι 
Έλληνες βουλευτές δηλώνουν με τον ίδιο τρόπο το συνολικό τους εισόδημα από όλες τις διαφορετικές 
πηγές που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και εάν 
υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο βουλευτές διαφορετικών πολιτικών 
κομμάτων δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Μετά από ανάλυση των δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης 300 βουλευτών από όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο ελληνικό 
κοινοβούλιο, παρατηρήσαμε ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν ένα μέσο συνολικό ετήσιο εισόδημα 
64.156.24 (71.925 διάμεσο) ευρώ που είναι σημαντικά υψηλότερο από το μέσο συνολικό ετήσιο 
εισόδημα που δηλώνουν οι βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων, που ανέρχεται σε 34.794,21 
ευρώ (34.046 διάμεσο). 

Αυτή η απόκλιση είναι πολύ υψηλότερη όταν συγκρίνουμε το μέσο συνολικό καθαρό μισθωτό 
εισόδημα που δηλώνεται από τους βουλευτές του ΚΚΕ και όλους τους άλλους βουλευτές. Οι 
βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν ένα μέσο καθαρό συνολικό μισθωτό εισόδημα, το οποίο είναι σχεδόν 
διπλάσιο από αυτό που δηλώνουν οι συνάδελφοί τους όλων των άλλων πολιτικών κομμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, το μέσο μισθωτό εισόδημα των βουλευτών του ΚΚΕ είναι 64.155,24 ευρώ (71.925,82 
διάμεσο), ενώ το μέσο μισθωτό εισόδημα όλων των βουλευτών  είναι μόνο 34.794,21 ευρώ (34.046,76 
διάμεσο). Αυτή η απόκλιση είναι πιθανόν να εξηγηθεί από το Καταστατικό του ΚΚΕ, το οποίο ορίζει 
ότι όλοι οι βουλευτές συνεισφέρουν στο κόμμα το 100% όλων των χρημάτων που λαμβάνουν από το 
ελληνικό κοινοβούλιο. Το κόμμα παρακρατεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού και, σύμφωνα με 
ένα δημοσίευμα9  το αναδιανέμει, επιστρέφοντας περίπου 800 έως 900 ευρώ σε καθέναν από τους 
βουλευτές του. Η κομματική πειθαρχία και η τήρηση των εσωτερικών κανόνων του ΚΚΕ, όπως 
αποδεικνύουν οι βουλευτές του, φαίνεται να οδηγεί σε πλήρη αποκάλυψη του εισοδήματός τους από 
κοινοβουλευτικές πηγές. Όλοι οι άλλοι βουλευτές δηλώνουν τις αποδοχές τους που προέρχονται από 
αποζημιώσεις για έξοδα γραφείου και συμμετοχή σε συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής με 
πολύ διαφορετικούς τρόπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://www.iefimerida.gr/news/399452/aytes-einai-oi-kathares-apolaves-enos-voyleyti-analytika-i-apozimiosi-kai-
posa-dinei-sto 
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Γράφημα 1 – Μέσο/διάμεσο συνολικό εισόδημα ανά κόμμα 

 

Γράφημα 2 – Μέσο/διάμεσο μισθωτό εισόδημα ανά κόμμα  

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα  απεικονίζει το συμπέρασμα ότι το μέσο εισόδημα από μισθωτές 
κοινοβουλευτικές εργασίες που δηλώθηκαν από βουλευτές του ΚΚΕ είναι σχεδόν διπλάσιο σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο  μέσο εισόδημα των βουλευτών και των άλλων πέντε κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο.  
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Παρατηρείται επίσης, ότι οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και του ΜΕΡΑ 25 που εισήλθαν στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019 δηλώνουν για πρώτη φορά ένα μέσο εισόδημα που είναι σημαντικά 
χαμηλότερο από αυτό που δηλώνουν οι βουλευτές των άλλων τεσσάρων κομμάτων, δηλαδή, Νέα 
Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ, τα οποία είχαν κοινοβουλευτική παρουσία πριν από 
τις εκλογές του Ιουλίου 2019. 

Γράφημα 3 - μέσο/διάμεσο μη μισθωτό εισόδημα 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε μια αντιστροφή των όρων όσον αφορά στη δήλωση 
εισοδήματος. Οι βουλευτές του ΚΚΕ φαίνεται να μην διαθέτουν κανένα εισόδημα από μη μισθωτή 
εργασία (κοινοβουλευτική ή άλλου είδους), ενώ όλοι οι άλλοι βουλευτές φαίνεται να έχουν διάφορες 
άλλες πηγές εισοδήματος, εκτός από το εισόδημά τους από τον κοινοβουλευτικό ή άλλο μισθό τους. 
Αυτό που είναι επίσης εμφανές σε αυτό το διάγραμμα, είναι ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 
και του ΜΕΡΑ 25 δηλώνουν εισόδημα από μη μισθωτή εργασία που είναι υψηλότερο από το μέσο 
εισόδημα από μη μισθωτή εργασία που δηλώνουν οι βουλευτές όλων των άλλων κομμάτων. 

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BENFORD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; 
Κάθε ερευνητικό έργο που επιδιώκει να συνεισφέρει ουσιαστικά συμπεράσματα και εφαρμόσιμες 
συστάσεις απαιτεί δεδομένα υψηλής ποιότητας. Συνολικά, το σύνολο δεδομένων για τα έσοδα των 
βουλευτών περιλαμβάνει 990 εγγραφές εσόδων που εκτείνονται σε 14 διαφορετικές κατηγορίες, 300 
βουλευτές και έξι πολιτικά κόμματα. Αυτά τα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί εν μέρει από προ-
συμπληρωμένες φόρμες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και σε κάποιο βαθμό από μη αυτόματες 
καταχωρίσεις. Εφαρμόσαμε τον νόμο του Benford στα δεδομένα που συλλέξαμε, χρησιμοποιώντας 
τον ως τεχνική για την διερεύνηση πιθανών αντικανονικοτήτων και για την αξιολόγηση της συνολικής 
ποιότητας των δεδομένων μας. Ο νόμος του Benford είναι «μια παρατήρηση σχετικά με τη κατανομή 
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της συχνότητας των πρώτων ψηφίων σε πολλά σύνολα πραγματικών αριθμητικών δεδομένων»10. 
Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στα μαθηματικά καθώς και στις κοινωνικές επιστήμες11 
καθώς επίσης και για την ποιοτική αξιολόγηση οικονομικών αναφορών μεγάλων ιδιωτικών εταιριών12. 
Σε μια παρόμοια περίπτωση με τη παρούσα έρευνα, έχει χρησιμοποιηθεί «για τον εντοπισμό 
παρατυπιών στα δεδομένα των δηλώσεων εισοδήματος στην Αργεντινή, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωπικών εσόδων - από δείγμα νοικοκυριών - και δηλώσεις δημοσίων υπαλλήλων»13. 

Τα ευρήματα από την αρχική ανάλυση δεδομένων δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση στους 
τρόπους με τους οποίους οι βουλευτές δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Για παράδειγμα, το γεγονός 
ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσια ετήσια μισθολογικά 
εισοδήματα σε σύγκριση με τους βουλευτές των άλλων κομμάτων ήταν μια πρώιμη ένδειξη 
για την κακή ποιότητα των δεδομένων. Το προσωρινό μας συμπέρασμα ήταν ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών δηλώνει το εισόδημα που προέρχεται από 
τις κοινοβουλευτικές και εξωτερικές τους δραστηριότητες με πολύ διαφορετικούς τρόπους. 
Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Benford, καταφέραμε να θέσουμε αυτό το συμπέρασμα σε περαιτέρω 
δοκιμές. Λόγω ενός μη τυποποιημένου συστήματος δήλωσης εισοδήματος για τους βουλευτές, 
περιμέναμε ότι τα πρώτα ψηφία των 990 εγγραφών εισοδήματος που αναφέρθηκαν δεν θα 
ακολουθούσαν την κατανομή του νόμου του Benford. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε εν μέρει. Όπως 
δείχνει το επόμενο διάγραμμα, η κατανομή των πρώτων τριών ψηφίων (1, 2 και 3) των δηλώσεων 
εισοδήματος του βουλευτή αποκλίνει από τη θεωρητική κατανομή του νόμου του Benford, ενώ η 
κατανομή των υπόλοιπων ψηφίων (4, 5, 6, 7, 8 , 9) ακολουθεί την καμπύλη Benford. 

 

 
10https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1074&c
ontext=rgp_rsr 
11 http://www.benfordonline.net/list/chronological   
12 Δείτε για παράδειγμα το MARK J. NIGRINI, B.COM (HONS), MBA, PHD (2012). Benford’s Law  
Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection, διαθέσιμο εδώ: 
http://library.wbi.ac.id/repository/34.pdf   
13 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-08-2019-0113/full/html 



 

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ 
 

Τι µάθαµε από αυτήν την περίπτωση; 
Όπως δείξαμε λεπτομερώς στην «Ενότητα 4. Ευρήματα της Ανάλυσης Δεδομένων», δεν υπάρχει 
ομοιομορφία στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες βουλευτές, από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, 
δηλώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση και αυτό το γεγονός μπορεί να παρατηρηθεί στο 
διάγραμμα Benford. Με άλλα λόγια, αυτό που αντικατοπτρίζει η υψηλότερη κατανομή του ψηφίου «3» 
σε αυτό το διάγραμμα Benford είναι μια απόκλιση όσον αφορά τη δήλωση εισοδήματος του 
Κοινοβουλίου μεταξύ βουλευτών διαφορετικών κομμάτων - αποδίδουμε αυτήν την απόκλιση στους 
διαφορετικούς τρόπους δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
1. Μερικές φορές περνούν χρόνια για να αναρτηθούν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στην 
ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτό καταργεί τον σκοπό της διαφάνειας. Αυτές οι 
καθυστερήσεις πρέπει να αποφεύγονται, επειδή η καθυστερημένη πρόσβαση ουσιαστικά σημαίνει 
άρνηση πρόσβασης. Πρέπει, επομένως, να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία ετήσιας δημοσίευσης 
την οποία πρέπει να τηρεί η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. 

2. Είναι κοινή πρακτική για την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής να δημοσιεύει δηλώσεις 
εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων σε μια στιγμή που η διαδικασία ελέγχου εκκρεμεί ακόμη. Η 
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής πρέπει να αναπτύξει και να δημοσιεύσει ένα σαφές 
χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων σχετικά με τα βήματα και τη μέθοδο που συνεπάγεται η 
διαδικασία ελέγχου. 

3. Επί του παρόντος, η ιστοσελίδα με τα ευρήματα του ελέγχου δεν έχει περιεχόμενο14. Προκειμένου 
να προωθηθεί η λογοδοσία, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής πρέπει να ανεβάσει τα ευρήματά 
της σε αυτήν την ιστοσελίδα. 

4. Οι δηλώσεις εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων βουλευτών θα πρέπει 
να αναρτώνται σε ".JSON", ".csv", ".xls" ή σε οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή μηχαναναγνώσιμη 
μορφή αντί της μορφής ".pdf". 

5. Επί του παρόντος, οι βουλευτές υποβάλλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης  στην 
διαδικτυακή φόρμα στο pothen.gr. Οι φόρμες στο pothen.gr είναι γενικές καθώς στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση 527 διαφορετικών επαγγελματικών κατηγοριών ατόμων που είναι υποχρεωμένα να 
υποβάλουν δηλώσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής  σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να εισαγάγει μια έκδοση της εφαρμογής pothen.gr 
προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές των δηλώσεων των βουλευτών. Πρέπει να εισαχθούν 
σαφείς και αναλυτικές κατηγορίες στη φόρμα δήλωσης εισοδήματος των βουλευτών. Οι 
πληρωμές προς βουλευτές για συμμετοχή σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
επιπλέον αποζημιώσεις για έξοδα γραφείου, ταξιδιού, ταχυδρομείου, έρευνας και τηλεπικοινωνιών 
θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά και να μην συγκεντρώνονται σε ευρείες και ασαφείς κατηγορίες 
εσόδων. 

6. Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων θα πρέπει να αναπτύξουν και να παρέχουν σαφείς οδηγίες στους βουλευτές σχετικά 
με το πώς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία των εσόδων και περιουσιακών στοιχείων 

 
14 https://epitropielegxou.parliament.gr/Ανακοινώσεις/Αιτιολογικά-πορίσματα-ελέγχων 
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στον ιστότοπο pothen.gr και έτσι να δηλώνουν όλες τις πηγές των εσόδων τους. Αυτές οι 
οδηγίες πρέπει να προσαρμοστούν και να σχεδιαστούν ειδικά για τους βουλευτές. 

7. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα των δεδομένων είναι πιο πιθανές εάν όλοι οι σχετικοί εγχώριοι 
ενδιαφερόμενοι, όπως ρυθμιστικοί φορείς, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και βουλευτές κινητοποιηθούν και 
συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να 
προωθήσει ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, ειδικά μέσω της συνεργασίας μεταξύ 
πολλών ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open 
Government Partnership). 

8. Οι εταίροι του έργου Integrity Watch θα πρέπει να προωθήσουν τη δημιουργία ενός κοινού διεθνούς 
προτύπου δεδομένων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών ισοδύναμου με εκείνο της 
Open Contracting Partnership. Σε αυτήν την προσπάθεια, πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς να 
ενσωματώσουμε λύσεις fintech για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής ακεραιότητας. 

9. Η νεοσυσταθείσα Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πρέπει να προσπαθήσει να μετατρέψει την εισαγωγή 
του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας σε συλλογική προσπάθεια, με τη συμμετοχή της Διεθνούς 
Διαφάνειας Ελλάδος και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε συζητήσεις βασισμένες σε 
στοιχεία στο πλαίσιο της επιτροπής που σχεδιάζει το νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τo λόμπινγκ, τις 
δηλώσεις εισοδήματος και το μητρώο δώρων. 

10. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ΜΚΟ, 
ερευνητικών δημοσιογράφων, παρατηρητηρίων, ερευνητών και πολιτών που ενδιαφέρονται να 
προωθήσουν τη διαφάνεια και να ευαισθητοποιήσουν, προκειμένου να εντοπίσουν μη διαφανείς 
πρακτικές, να διεκδικήσουν περισσότερη διαφάνεια και να προωθήσουν στην ημερήσια διάταξη τις 
αρχές της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership). 

11. Θέσπιση νομοθεσίας για την πολιτική ακεραιότητα που περιλαμβάνει διατάξεις έτσι ώστε οι 
βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα να δημοσιοποιούν τα ονόματα και τα βιογραφικά των υπαλλήλων 
που εργάζονται για αυτούς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Προς το παρόν, αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές δηλώνουν 
πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά κερδίζουν από την κοινοβουλευτική τους ιδιότητα, όπως 
φαίνεται στα διαγράμματα.  

Κατά το σχεδιασμό του ερευνητικού μας έργου, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες 
σχετικά με την ιδιωτική χρηματοδότηση που λαμβάνουν πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένοι βουλευτές 
και δεν βρέθηκε σχεδόν τίποτα, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με το λόμπινγκ. Αυτό το μη 
εύρημα υποδεικνύει τη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η μελλοντική έρευνα και η συνηγορία 
στα θέματα των σχέσεων χρήματος και πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα των δώρων που 
έλαβαν βουλευτές στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους ιδιότητας τα μητρώο δώρων του 
Κοινοβουλίου, στο βαθμό που υφίσταται, δεν είναι δημόσια διαθέσιμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
υπάρχει ένας ξεχωριστός Κώδικας Συμπεριφοράς για τα Μέλη της Κυβέρνησης, ο οποίος θα πρέπει 
να αναλυθεί προσεκτικά σε μια μελλοντική έρευνα. 
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Υπάρχει επίσης έλλειψη σαφήνειας ως προς το πώς δαπανώνται τα κονδύλια που επιμερίζονται σε 
βουλευτές και πολιτικά κόμματα15 . Οι βουλευτές δικαιούνται έξοδα γραφείου και ταχυδρομείου καθώς 
επίσης και για προσλήψεις συνεργατών. Προς το παρόν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση υποβολής 
αποδεικτικών εργασίας για τα πρόσωπα που προσλαμβάνουν οι βουλευτές στο γραφείο τους. 
Ομοίως, υπήρξαν	 περιπτώσεις στις οποίες στα πολιτικά κόμματα χορηγήθηκε κρατική 
χρηματοδότηση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, με τις οποίες συνήθιζαν να πληρώνουν 
μισθούς εργαζομένων ή να αποπληρώνουν χρέη που είχε το κόμμα με ιδιωτικές τράπεζες.16 Η σε 
βάθος έρευνα, με τη βοήθεια ειδικών λογιστών θα βοηθούσε να χυθεί περισσότερο φως σε αυτό το 
θέμα. 

Τέλος, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στις μη διαφανείς ανταλλαγές ευνοιών. Κατά τις 
εκλογικές περιόδους - η υποστήριξη ενός συγκεκριμένου υποψηφίου μπορεί να έρθει με ένα μη 
διαφανές πρόσχημα με την προσδοκία ότι η εύνοια θα επιστραφεί από τον υποψήφιο εάν εκλεγεί. 
Απαιτείται περισσότερη έρευνα και πόροι για να τεκμηριωθεί κατά πόσο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η 
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς καλωσορίζει τις συζητήσεις εντός του κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας 
για το πως θα αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη ερευνητική πρόκληση.  

Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα μικρό βήμα προς τη διαφάνεια στην πολιτική. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς 
αναγνωρίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά το ερευνητικό πεδίο στη συγκεκριμένη περιοχή 
ελπίζοντας ότι στο προσεχές μέλλον θα εμπλακούν περισσότεροι εμπειρογνώμονες στην προσπάθεια 
να χυθεί περισσότερο φως στο περίπλοκο οικονομικό-κοινωνικό θέμα της πολιτικής ακεραιότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Πρέπει να σημειώσουμε την πολύ σαφή και ενημερωμένη έκθεση της Google σχετικά με τις δαπάνες πολιτικών 
κομμάτων για πολιτικές διαφημίσεις https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/GR. Θα ήταν πολύ 
χρήσιμο να εντοπίσετε άλλες τέτοιες πηγές για πολιτικές δαπάνες 
16 Το Vouliwatch έχει αναδείξει το θέμα των αντικανονικών κομματικών δαπανών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
εδώ: https://vouliwatch.gr/actions/article/vouliwatch-vs-epitropi-eleghoy-tis-voylis-gia-ta-oikonomika-ton-kommaton-vol-
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