
 

 

 
ΟΠΕΚ – Φόρουμ Πολιτών 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΠΕΚ – 27 Σεπτεμβρίου 2021 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κράτος Δικαίου και Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
Η συμβολή του ΟΠΕΚ στην συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης 
 
 
Κράτος Δικαίου και ΕΕ 
 
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μηχανισμούς και μορφές ελέγχου των Κρατών Μελών 
για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε ετήσια βάση από το 
2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφορεί κάθε Σεπτέμβριο, συνολική έκθεση με διαπιστώσεις και συστάσεις 
προς τα Κράτη Μέλη, αξιολογώντας την κατάσταση. Ακολουθεί συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα 
από μια δημοκρατική διαδικασία πολιτικού ελέγχου που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, 
πιέζοντας Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν.  
Η προώθηση, πρόληψη και αντίδραση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου απορρέει από την Συνθήκη ΕΕ 
που περιλαμβάνει άρθρο για αναστολή συμμετοχής Κράτους Μέλους σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης 
θεμελιωδών αρχών της ΕΕ. Η τάση που διαμορφώνεται προοδευτικά είναι να λαμβάνονται μέτρα – πολιτικές 
και οικονομικές κυρώσεις – ώστε να μην αφεθούν τα Κράτη Μέλη να υιοθετούν αυθαίρετα πολιτικές και 
μέτρα που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται σε διάφορες χώρες, ιδίως 
μετά την διεύρυνση του 2004. Περιλαμβάνουν πολιτικές παρεμβάσεις για συγκέντρωση εξουσίας, αυταρχική 
διακυβέρνηση, έλεγχο της δικαιοσύνης, χαλιναγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περιστολή του 
δικαιώματος έκφρασης, ξενοφοβία, αντιευρωπαϊκές πρακτικές και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος 
εδραιωμένων ατομικών δικαιωμάτων στην ΕΕ κοκ.  
 
Η περίπτωση της Κύπρου βρίσκεται κάτω από στενή εξέταση, ιδίως αφότου βγήκε στην επιφάνεια η 
κατάχρηση της ιδιότητας του Κράτους Μέλους με μαζικές πολιτογραφήσεις («χρυσά διαβατήρια»). Η 
κυπριακή περίπτωση θεωρείται «ειδική» (case study) για την έκταση της διαφθοράς, την διασύνδεσή της με 
την πολιτική εξουσία, την διείσδυσή της στον διοικητικό μηχανισμό και την επιβολή μιας κατάστασης 
συγκάλυψης και σιωπής για αρκετό χρόνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος κινείται στην γκρίζα ζώνη 
της διεθνούς διαφθοράς, αλλά είναι η πρώτη που κρίνεται δικαστικά για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. 
 
Στην πρόσφατη έκθεση για το Κράτος Δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ρητή αναφορά στα χρυσά 
διαβατήρια αλλά δεν επεκτείνεται σε αυτό το στάδιο, καθώς το ζήτημα προχωρά ενώπιον του Δικαστηρίου 
ΕΕ. Πολιτικά η αποδοκιμασία είναι πλήρης. Εκφράστηκε στο ανώτατο επίπεδο δια στόματος της προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου (Σεπτέμβριος 2020): 
«Οι ευρωπαϊκές αξίες δεν είναι προς πώληση. Η Επιτροπή αποδίδει τη μέγιστη σημασία στο κράτος δικαίου. 
Γι’ αυτό θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από τον προϋπολογισμό μας και το Ταμείο Ανάκαμψης και 



 

 

Ανθεκτικότητας NextGenerationEU προστατεύονται από κάθε είδους απάτη, διαφθορά και σύγκρουση 
συμφερόντων. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο…» 
  
Η υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων», από την διαδικασία επί παραβάσει (α’ στάδιο), πέρασε στην 
αιτιολογημένη γνώμη (β’ στάδιο), αφού η κυπριακή κυβέρνηση κρίθηκε ότι όχι μόνο δεν διέκοψε αλλά 
συνεχίζει να εξετάζει αιτήσεις πολιτογράφησης. Στο τρίτο στάδιο το Δικαστήριο ΕΕ θα προχωρήσει σε 
εκδίκαση της υπόθεσης με την κατηγορία της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου και της κατάχρησης ενός 
κοινού ευρωπαϊκού επιτεύγματος από την κυβέρνηση. Παράλληλα, η νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Γενική 
Εισαγγελία ήδη ασχολείται με χιλιάδες υποθέσεις που σχετίζονται με ευνοϊκή επιβολή του ΦΠΑ 5% αντί 19% 
στις αγορές πολυτελών επαύλεων και διαμερισμάτων στην Κύπρο έναντι πολιτογράφησης. 
 
Οι χρονοβόρες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, ξεχωρίζουν στις επισημάνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνιστούν το επικάλυμμα πολλών και βαθύτερων ελλειμμάτων όπως, η απουσία 
θεσμικών ελέγχων της εξουσίας και της παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθεσιών και μέτρων για 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πολιτικό επίπεδο, το κράτος δικαίου, η ισονομία, η εδραίωση της 
πεποίθησης λειτουργίας σε ένα σύγχρονο κράτος, υπονομεύονται από την αναξιοκρατία, το σύστημα 
εξυπηρετήσεων, τη μη τήρηση κανόνων δεοντολογίας, την έλλειψη αξιόπιστων μορφών λογοδοσίας όπως το 
«πόθεν έσχες» των ανώτατων πολιτικών και αξιωματούχων και η διαφάνεια στην διαχείριση των 
οικονομικών στοιχείων των Κομμάτων. Στο οικονομικό επίπεδο, η διαφθορά συσχετίζεται με την 
διαστρέβλωση της αγοράς, το μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που ευνοεί στενά οικονομικά συμφέροντα και 
την δυσφήμιση της χώρας που συνεπάγεται απώλεια σοβαρών επενδύσεων. Οι διαπιστώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ είναι επίσης αξιοσημείωτες. 
Σχετίζονται με την περιορισμένη δημόσια κριτική, την συντηρητική και συγκρατημένη έρευνα, φανερές 
παρεμβάσεις μόλις υπάρξουν αποκαλύψεις, τον εκφοβισμό και αυτολογοκρισία δημοσιογράφων κοκ. Όλα τα 
στοιχεία αυτά έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. 
 
Ο ΟΠΕΚ διαπιστώνει ότι  

 η τροπή της υπόθεσης των μαζικών πολιτογραφήσεων θέτει εν αμφιβόλω την ικανότητα του κράτους 
δικαίου και του συστήματος δικαιοσύνης να δράσουν αποτελεσματικά γιατί ακουμπά στην ρίζα του 
προβλήματος, την πολιτική εξουσία στο ανώτατο επίπεδο. Ο διορισμός κατά καιρούς ερευνητικών 
επιτροπών έδειξε ότι λειτουργούν για εκτόνωση παρά για την αποκάλυψη του μεγέθους των 
σκανδάλων.  

 
Ο ΟΠΕΚ θεωρεί ότι  

 η κατάκτηση της ένταξης στην ΕΕ ευνοεί την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών ελέγχου και 
την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Μπορεί δε να αποδειχθεί 
καταλύτης για την εξυγίανση της πολιτικής ζωής έστω και με καθυστέρηση πολλών χρόνων.  

 
Η πίεση της κοινής γνώμης στην Κύπρο, όπως καταγράφεται στο τακτικό Ευρωβαρόμετρο, η 
αποπαγίδευση της δημόσιας κριτικής από ελεγχόμενες μορφές πληροφόρησης και η υιοθέτηση θεσμικών 
αλλαγών μπορούν να βοηθήσουν ώστε η Κύπρος να γυρίσει σελίδα. 



 

 

 
 
 
 
 
Το Φόρουμ Πολιτών 
 
Ο ΟΠΕΚ ενέταξε το Κράτος Δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην προμετωπίδα των δημοσίων 
συζητήσεων που διεξάγει στο πλαίσιο του προγράμματος «Φόρουμ Πολιτών» που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος ανέπτυξε κριτικές θέσεις και έδωσε βήμα σε πρόσωπα και φορείς με 
εγκυρότητα και τεκμηρίωση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
ενισχύοντας την φωνή της κοινωνίας των πολιτών, την πολυφωνική συζήτηση και την ανεξάρτητη έρευνα.  
Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται από τις αρχές του 2021 και θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα του 2022, 
συνδεδεμένες με το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΠΕΚ διαμορφώνει 
το ακόλουθο έγγραφο πολιτικής.  
 
Έγγραφο Πολιτικής: Κύρια Σημεία. 
 

1. Η διαφθορά ιεραρχείται από τους Κυπρίους πολίτες στην κορυφή των σύγχρονων προκλήσεων για το 
κράτος δικαίου, την ποιότητα της δημοκρατίας και την ικανότητα του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης να την αντιμετωπίσει. Επηρεάζει επίσης την συζήτηση για το μέλλον της χώρας και τον 
προσανατολισμό της στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο γιατί ξεπερνά τα όρια ενός εσωτερικού 
προβλήματος.  

2. Η κατάσταση στην Κύπρο επιβεβαιώνει την στενή διασύνδεση των φαινομένων διαφθοράς με την 
χρόνια αναστολή των διαδικασιών εκσυγχρονισμού της Κύπρου. Από την ίδρυσή του το 1997, ο ΟΠΕΚ, 
ως αυτόνομη κίνηση πολιτών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, διαπιστώνει ότι δυνάμεις που νέμονται 
την εξουσία τροφοδοτούν την διαφθορά και αντιστέκονται σε θεσμικού χαρακτήρα αλλαγές που 
προβλέπουν διαφάνεια και λογοδοσία. 

3. Η διαφθορά συνδέεται με την ακύρωση των προσπαθειών για την επίλυση του Κυπριακού. 
Συγκεκριμένες ελίτ προτιμούν την «μισή» Κύπρο και εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του Κράτους 
Μέλους, συρρικνώνοντας τα πιο σημαντικά ευεργετήματα της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.  

4. Παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, οι εργαζόμενοι και οι μη προνομιούχοι βλέπουν τα αδιέξοδα να 
πολλαπλασιάζονται, τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη με τους ίδιους πρωταγωνιστές που 
αδιαφορούν για το συλλογικό συμφέρον του τόπου και αναπαράγουν τις ίδιες προβληματικές 
πρακτικές που απαξιώνουν την Κύπρο διεθνώς. 

 
Για τον ΟΠΕΚ, η συζήτηση που διεξάγεται σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης προσφέρει ένα ευρύ βήμα για να εστιάζει η κοινωνία στην έκταση και το βάθος της 
διαφθοράς, την διερευνήσει την ευθεία σύνδεση που έχει με ένα σύστημα εξουσία που νοιάζεται μόνο για 
την διαιώνισή του.  
 



 

 

Ο ΟΠΕΚ ανέπτυξε επικοινωνία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υπό την Αντιπρόεδρο Βέρα Γιούροβα για να εντείνει την πίεση για θεσμικές αλλαγές και 
εμβάθυνση των ερευνών γύρω από την διαφθορά των χρυσών διαβατηρίων. Η γραμμή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής συνοψίζεται στην εξής αναφορά της στην ανταλλαγή επιστολών με τον ΟΠΕΚ:«Τhe Commission 
committed itself to continue monitor the risks posed by investor schemes for EU citizenship, including in the 
context of ongoing infringement procedures, and intervene as necessary…» Ref Ares (2021)2379673 dated 
07/04/2021 
 
Τα «χρυσά διαβατήρια» έχουν καταδείξει την ακραία συγκάλυψη των πρακτικών μιας διακυβέρνησης που 
κάτω από τον μανδύα μιας δήθεν νομιμότητας καθιέρωσε τις πιο αδιαφανείς και διάτρητες διαδικασίες. 
Αυτό που διακυβεύεται για την Κύπρο, ταυτόχρονα με την καταρράκωση της φήμης της, είναι η αδυναμία 
του κράτους δικαίου και του συστήματος δικαιοσύνης να αντιδράσει αποφασιστικά, όπως και, με 
συγκεκριμένες εξαιρέσεις, η απουσία επαρκούς κριτικής από εγχώρια ΜΜΕ. Η συνειδητοποίηση του βάθους 
της διαφθοράς, υπό το βάρος γεγονότων και αποκαλύψεων, έχει κινήσει στον εσωτερικό δημόσιο διάλογο 
την ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή. Το ζητούμενο σε ένα σημαντικό ρεύμα πολιτών είναι να απαιτήσει 
αξιόπιστες πολιτικές, αξιόπιστους φορείς που τις εκφράζουν και συγκροτημένες θεσμικές πρωτοβουλίες.  
 
Οι θέσεις του ΟΠΕΚ δεν περιορίζονται στην άσκηση κριτικής, αλλά και την παραγωγή πολιτικής μέσα από τα 
συμπεράσματα που εξαγάγει κατά τις δημόσιες συζητήσεις και το σύνολο των δράσεων του. Μια σύνοψη 
των θέσεων αυτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Η συγκεντρωτική πολιτική εξουσία και η απουσία θεσμικού ελέγχου πρωτίστως της εκτελεστικής 
εξουσίας (check and balances) ήδη από το 1963, έχουν εντείνει το πρόβλημα της πολιτικής διαπλοκής 
και της διαφθοράς, που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε συστημικό. Οι σωρευτικές επιπτώσεις σε 
βάρος του κράτους δικαίου απειλούν την ίδια την δημοκρατία. Το «δίκαιο της ανάγκης» σχεδόν 70 
χρόνια μετά, δεν είναι παρά ένα βολικό άλλοθι.  

2. Όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί και αφορούν την παρούσα διακυβέρνηση συνιστούν ξεκάθαρη 
σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έτυχαν ενδελεχούς και ουσιαστικής έρευνας. Τα πορίσματα, ως 
συνήθως, μένουν στο συρτάρι. Πτυχές από τις έως τώρα έρευνες, αιτιολογούν μια πλήρη και 
ανεξάρτητη διερεύνηση με σκοπό να καταδειχθεί η ευθύνη για το σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς 
και εκείνους που το κατευθύνουν. 

3. Ο θεσμικός έλεγχος της ΕΕ για τα ελλείμματα στο κράτους δικαίου ανάμεσα στα Κράτη Μέλη είναι 
περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Δημιουργεί μια ισχυρή βάση για ενεργοποίηση των διαθέσιμων 
νομικών εργαλείων και την αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Ταυτόχρονα συμβάλλει 
στην κινητοποίηση των πολιτών για να έχουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους. 

4. Η προώθηση των νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την ευθυγράμμιση της κυπριακής 
νομοθεσίας στα ζητήματα του κράτους δικαίου και την κάλυψη των ελλειμμάτων που καταγράφονται 
στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψήφιση των νόμων αποδείχθηκε όμως, ότι από 
μόνη της δεν είναι αρκετή. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα της πρωτοφανούς παρακμής δεν 
μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση. Ουσιαστικοί φορείς της 
αλλαγής είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα προωθήσουν την απαίτηση της κοινωνίας για: 

 



 

 

 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας των εποπτικών 
θεσμών 

 Εισαγωγή διαδικασιών προηγούμενης διαβούλευσης για τους διορισμούς, λογοδοσία και 
αξιολόγηση. Οι υπερεξουσίες που έχουν συγκεντρωθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας σε ένα ευρύ 
φάσμα διορισμών, χρειάζονται θεσμικό αντίβαρο με δημόσιες ακροάσεις ενώπιον της Βουλής. 

  Διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας και αμεροληψίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων των 
πολιτικών προσώπων με ειδική πρόνοια για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ως αιτία 
παραίτησης. 

 Υιοθέτηση των υποδείξεων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς 

 Αποτελεσματική εφαρμογή του πόθεν έσχες για τους πολιτειακούς και ανώτερους υπηρεσιακούς 
διοικητικούς αξιωματούχους, με συγκριτικά ανά έτος στοιχεία που περιλαμβάνουν και την υποβολή 
δηλώσεων για τα περιουσιακά στοιχεία συζύγων και τέκνων, τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών από 
ανεξάρτητη αρχή και τη δημοσιοποίηση τους. 

 Ρύθμιση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και νομοθετική κατοχύρωση της διαφάνειας 
στη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ομάδας Κρατών Ενάντια Στη Διαφθορά, 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).  

 Υιοθέτηση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης αιτητών για πρόσληψη ή προαγωγή. Εισαγωγή καταλληλότερων 
συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης της απόδοσης, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης και 
ανάπτυξης προσωπικού και συστηματική κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών όλων των επιπέδων 
στο θέμα αυτό. 

 Επίσπευση των διαδικασιών για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εξορθολογισμός των 
διαδικασιών, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την άμεση παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε 
συνάρτηση με τη μεγαλύτερη δυνατή ψηφιοποίηση τους. 

 Καθιέρωση κανόνων διαφάνειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, τον διορισμό της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης και προστασίας της δημοσιογραφικής έρευνας και δεοντολογίας. Η δημοσιογραφία 
να κατοχυρωθεί ως λειτούργημα, με την παράλληλη θεσμοθέτηση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος για τους δημοσιογράφους. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας να 
κατοχυρωθεί νομικά, να λειτουργεί ως Παρατηρητήριο και να κυκλοφορεί ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης της ελευθερίας της έκφρασης. 

 Θέσπιση και εφαρμογή σαφών κωδίκων επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας σε κάθε οργανισμό 
του δημοσίου. 

 Συστηματική εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού των δημόσιων οργανισμών σε θέματα 
επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας. 

 Ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με τρόπο που να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη 
διαμόρφωση υπεύθυνων, ευσυνείδητων, κριτικά σκεπτόμενων μελών μιας σύγχρονης δημοκρατικής 
κοινωνίας, από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 
 


