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Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2019 
 
Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες, 
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Ως αναγνωρισµένο Σωµατείο από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές της Ελλάδος µε 

την επωνυµία Ινστιτούτο Οικονοµικής - Κοινωνικής Δικαιοσύνης και 
Ελληνισµού (ΕΥΝΟΜΙΑ), και τηρώντας τις υποχρεώσεις µας, όπως αυτές 

καθορίζονται από τον καταστατικό µας σκοπό, απευθυνόµαστε σ εσάς για ένα 

εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα, της ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαική Ενωση (η 

νέα ονοµατοδοσία βάση της Συµφωνίας των Πρεσπών δεν έχει ολοκληρωθεί 

στον ΟΗΕ) µετά τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα καθηµερινά στα Σκόπια από 

τον Ιούλιο του έτους 2019 µέχρι σήµερα και θέτουν υπό σοβαρή αµφισβήτηση 

την ύπαρξη κράτους δικαίου, την καταπολέµηση της διαφθοράς υψηλού 

επιπέδου εντός αυτού και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.   
Η παρούσα καταγραφή, είναι αποτέλεσµα οµαδικής επιστηµονικής εργασίας, 

µελών του Ινστιτούτου και έχει ως στόχο την αυξηµένη επαγρύπνηση που 

οφείλουµε να έχουµε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουµε 

λάθη που θα στοιχίσουν στην κοινή Ευρωπαική προοπτική. 
 

Η Ευρωπαική Ένωση (Ε.Ε.) βασίζεται στις αξίες του σεβασµού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε 

µειονότητες. 

Xώρα, η οποία αιτείται την  προσχώρηση  στην  Ε.Ε. πρέπει  να πληροί τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας. Αυτά αναφέρονται συνήθως, ως κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, όπως ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Τα εν λόγω κριτήρια 

είναι τα ακόλουθα: 

- σταθεροί θεσµοί που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου και τον σεβασµό και την προστασία των 

µειονοτήτων· 

- λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και ικανότητα αντιµετώπισης του 

ανταγωνισµού και των δυνάµεων της αγοράς στην ΕΕ· 
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- ικανότητα ανάληψης και ικανοποιητικής εφαρµογής των υποχρεώσεων της 

ιδιότητας του µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της πολιτικής, 

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. 

 

Η  Απόφαση 2008/801/ΕΚ του Συµβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της 
διαφθοράς, εξουσιοδοτεί την Ε.Ε. να υπογράψει τη σύµβαση των Ηνωµένων 

Εθνών κατά της διαφθοράς. Η σύµβαση αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας για 

την καταπολέµηση της διαφθοράς, στην προώθηση της χρηστής διαχείρισης των 

δηµόσιων υποθέσεων και στην ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας και της 

τεχνικής βοήθειας. 

Η σύµβαση προβλέπει µια σειρά κανόνων για την πρόληψη της διαφθοράς, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

- εφαρµογή προληπτικών πολιτικών και πρακτικών και συγκρότηση οργάνων για 

αυτό τον σκοπό, 

- εφαρµογή κωδίκων δεοντολογίας των δηµόσιων υπαλλήλων, 

- καθορισµός αντικειµενικών κριτηρίων για την πρόσληψη και την προαγωγή των 

δηµόσιων υπαλλήλων, 

- κανόνες περί συνάψεως δηµόσιων συµβάσεων. 

Επίσης, συνιστά: 

- την προώθηση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών και στον ιδιωτικό τοµέα, 

- την εφαρµογή αυστηρότερων κανόνων λογιστικής και ελέγχου, 

- την εφαρµογή κανόνων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού σώµατος. 
 
Η καταπολέµηση της διαφθοράς, όπως αναφέρεται στο ενηµερωτικό 
δελτίο ευρωπαικού εξαµήνου µε τίτλο “ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ” θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι  
“η διαφθορά και ο χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς 
αλληλοενισχύονται, η καταπολέµηση της διαφθοράς είναι εξαιρετικά 
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σηµαντική για τη βιωσιµότητα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Το 
ευρύ κοινό και οι επιχειρήσεις αναµένουν από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να 
προστατεύσουν την οικονοµία από το οργανωµένο έγκληµα, την 
οικονοµική και φορολογική απάτη, την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη διαφθορά. 
Η διαφθορά έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στα οικονοµικά του δηµόσιου τοµέα, 

καθώς οδηγεί σε µείωση των φορολογικών εσόδων και περαιτέρω περιορισµό 

της επενδυτικής ικανότητας του δηµόσιου τοµέα λόγω της αβεβαιότητας που 

προκαλεί στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθώς και της αποτροπής καταβολής 

φόρων από τους φορολογούµενους. Η ύπαρξη λιγότερων πόρων λόγω των 

πρακτικών διαφθοράς µπορεί να είναι επιζήµια για την κοινωνική 
προστασία και τις δηµόσιες υπηρεσίες διότι µειώνεται ο διαθέσιµος 
προϋπολογισµός και διαταράσσεται η ισότιµη πρόσβαση σε δηµόσιες 
υπηρεσίες. Με την πάροδο τουχρόνου, η διαφθορά τροφοδοτεί και ενισχύει 
τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ παράλληλα διαβρώνει την εµπιστοσύνη στο 

κράτος, τους θεσµούς και τις κυβερνήσεις. Τέλος, σε ακραίες περιπτώσεις, η 

διαφθορά µπορεί να συνιστά απειλή για την ίδια τη δηµοκρατία. Το πραγµατικό 

κοινωνικό κόστος της” 

 

Μάλιστα κατά τον ΟΟΑΣΑ ((2013) «Issue Paper: Corruption and Economic 

Growth») “το σηµαντικότερο είναι ότι η διαφθορά υπονοµεύει την εµπιστοσύνη 

στους νόµιµους θεσµούς, καθώς µειώνει την ικανότητά τους να παρέχουν 

επαρκείς δηµόσιες υπηρεσίες και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τοµέα. Σε ακραίες περιπτώσεις, µπορεί να προκαλέσει 

απονοµιµοποίηση του κράτους, οδηγώντας σε πολιτική και οικονοµική αστάθεια”. 

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) ευθύνεται για 

τη διερεύνηση των ζητηµάτων αυτών, στον βαθµό που ισχύουν για τα θεσµικά 

όργανα της ΕΕ. 
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Επιπρόσθετα, η νοµολογία του ΔΕΕ αποδέχεται και καθιερώνει το πρώτο 

συνθετικό της παραδοσιακής έννοιας του Κράτους Δικαίου, ήτοι της αρχής της 

νοµιµότητας, µε την έννοια της προηγούµενης θεσµοθέτησης κανόνων δικαίου 

που διέπουν την άσκηση των κάθε είδους αρµοδιοτήτων των οργάνων της (βλ. 

π.χ. την απόφαση 17.12.1970, Einfuhr- und Vorratsstellefür Getreideund 

Futtermittel κατά Koster και Berodt&Co). Συγκεκριµένα, κατά την ως άνω 

νοµολογία, η Ευρωπαϊκή Έννοµη Τάξη, σύµφωνα µε την ιεραρχία των 
κανόνων που την συνθέτουν, επιβάλλει και την αρχή κατά την οποία όλα 
τα όργανα, όχι µόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Κρατών-
Μελών της, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναγνωρίζει σε αυτά 
το ευρωπαϊκό δίκαιο, οφείλουν να εφαρµόζουν το σύνολο των κανόνων 
του ευρωπαϊκού δικαίου. 
Η ίδια ως άνω νοµολογία αποδέχεται και καθιερώνει και το δεύτερο συνθετικό 

του Κράτους Δικαίου, ήτοι την αρχή της θεσµοθέτησης κυρωτικών 
µηχανισµών -και µάλιστα κατά προτεραιότητα δικαστικών- τεταγµένων στην 

αποστολή της αποτελεσµατικής τήρησης των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου. 

Το θεσµικό πρότυπο της Αντιπροσωπευτικής Δηµοκρατίας προϋποθέτει, µεταξύ 

άλλων, ιδίως την εφαρµογή της αρχής της διάκρισης των Εξουσιών, την 

εµπέδωση του Κράτους Δικαίου και της συνακόλουθης αρχής της νοµιµότητας, 

οπωσδήποτε δε τον σεβασµό των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(Οµιλία Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στη 

Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Ποντγκόριτσα, στο Μαυροβούνιο, στις 8 

Μαρτίου 2019). 

 
                Τον Ιούλιο του έτους  2019, αποκαλύφθηκε στα Σκόπια της   ''ΠΓΔΜ'' , 

ένα εξαιρετικά σοβαρό ‘‘σκάνδαλο εκβιασµών και χρηµατισµών’’, µε την 

ονοµασία “Racket”, όπου εµπλέκονται,  εκτός των άλλων, πρόσωπα από το 

δικαστικό σύστηµα της χώρας, το οποίο έφερε στο φώς της δηµοσιότητας,  ο 

δηµοσιογράφος αναλυτής και καθηγητής γεωπολιτικής  Laris Geyser. Eκτοτε, οι 

εξελίξεις είναι καταιγιστικές και σε καθηµερινή βάση αποκαλύπτεται και µία πτυχή 

της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.  
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Περιληπτικά και µόνο παρατίθενται τα γεγονότα, που µετά βεβαίοτητας είναι εις 

γνώση σας.  

{… Tην 8η  Αυγούστου 2019 δηµοσιεύθηκε από τον προαναφερόµενο 

δηµοσιογράφο, στο ιταλικό µέσο  ενηµέρωσης  La Verita, βιντεολήψη, όπου 

αποτυπωνόταν, ότι ..‘‘επιχειρηµατίας ονόµατι Orce Kamchev παρέδωσε σε 

βαλίτσες το χρηµατικό ποσό του 1.500.000 ευρώ από το φερόµενο, ως αιτούµενο 

των 8.000.000 ευρώ, στους  Bojan Jovanoski  και  Zoran Milevski - Zoki Kicec, 

για την άρση του µέτρου κατ’ οίκον περιορισµού εις βάρος του από την αρµόδια 

εισαγγελική αρχή, όπως και επισυνέβη. Τα ανωτέρω πρόσωπα ήδη έχουν 

προφυλακιστεί στα πλαίσια της διερεύνησης τέλεσης των αδικηµάτων εκβιασµού,  

ξεπλύµατος χρήµατος, εκβιασµού και δωροδοκίας των διωκτικών αρχών.  

Την ίδια ηµέρα παραιτήθηκε η επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας, Katica Janeva, 

προφασιζόµενη άσχετους λόγους. Μόνο µετά την δηµοσιοποίηση της 
προεκτεθείσας βιντεολήψης,  συλλήφθηκε και προφυλακίστηκε στα πλαίσια 

της διερεύνησης τέλεσης των αδικηµάτων της κατάχρησης εξουσίας µε σκοπό το 

ίδιον όφελος, διότι φέρεται να εµπλέκεται στο σκάνδαλο. Το Συµβούλιο 

Εισαγγελέων πρότεινε µε οµόφωνη απόφαση του την οριστική παύση των 

καθηκόντων της αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, η Βουλή της ΠΓΔΜ 

την 13-9-2019 αποφάσισε την παύση των καθηκόντων της η οποία επικύρωθηκε 

την 14-9-2019 από το Συµβούλιο Εισαγγελέων.Η έκθεση του Συµβουλίου 

Εισαγγελέων, δεν δόθηκε στην δηµοσιότητα.   

Ο εκβιαζόµενος, Orce Kamchev o οποίος τον Φεβρουάριο του έτους 2019 

βιντεοσκόπησε τα γεγονότα, στην από 2α  Μαίου 2019 κατάθεση του,  στην 

εισαγγελέα Wilma Ruskoska, εµπλέκει σε εκβιασµούς κι άλλα πρόσωπα του 

δικαστικού και εισαγγελικού σώµατος, εκτός από την ήδη προφυλακισθείσα 

επικεφαλής της ειδικής εισαγγελείας Katica Janeva, τα οποία µέχρι την σύνταξη 

της παρούσας δεν έχουν κληθεί από τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, παρά την 

παρέλευση µηνών. Μάλιστα, ενέπλεξε και κυβερνητικούς αξιωµατούχους, ακόµη 

και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Zoran Zaev, ο οποίος φέρεται να αποσιωπεί τα 

ποινικά αδικήµατα και να ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους, οι οποίοι σταµάτησαν 
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κάθε επαφή µε τον εκβιαζόµενο δίδοντας χρόνο στην προφυλακισθείσα 

εισαγγελέα, ώστε να εξαφανίσει στοιχεία.  

Ηδη, τµήµα της κατάθεσης του Orce Kamchev βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης της ΠΓΔΜ, όπου αναφέρονται τα ανωτέρω 

τεκταινόµενα...}.  

 

Στην συνέχεια ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας από δηµοσιογραφικές έρευνες 

και άλλες πτυχές του σκανδάλου µε εκβιασµούς επιχειρηµατιών,   κάποιοι εκ των 

οποίων έχουν καταθέσει ήδη στην αρµόδια διωκτική αρχή, ενώ κλήθηκαν και 

εµφανίστηκαν στις αρµόδιες αρχές οι βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος 

Aleksandar Kiracovski και Frosina Remenski 

 

Πριν από ένα µήνα, ο δικηγόρος Aleksandar Tortevski και σύµβουλος της ειδικής 

εισαγγελίας κατήγειλε, ότι προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν µε 50.000 ευρώ 

για την συγκάλυψη µιας άλλης υπόθεσης και παρά το γεγονός, ότι ο ίδιος 

ανέφερε το περιστατικό στην εισαγγελεία, η υπόθεση έχει εξαφανιστεί. 

 

Ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε, ότι διακινούνταν ιδιαίτερα υψηλά χρηµατικά ποσά 

µέσω της µη κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Ενωση» την οποία 

διαχειριζόταν ο προφυλακισθείς Bojan Jovanoski, τα οποία φέρονται ότι 

σχετίζονταν µε τους εκβιασµούς επιχειρηµατιών. Στην οργάνωση αυτή επίτιµη 

πρόεδρος είναι η βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος Frosina Remenski 

 

Σαφέστατα, τα ανωτέρω  είναι δηµοσιευµένα στα ειδησιογραφικά διαδικτυακά 

µέσα της ΠΓΔΜ, όπως δηµοσιευµένα είναι τα ονόµατα και άλλων κορυφαίων 

κυβερνητικών προσώπων και δικαστών που φέρονται, ως συµµετέχοντα, στο 

σκάνδαλο των εκβιασµών, αλλά παρά την παρέλευση αυτού του µεγάλου 

χρονικού  διαστήµατος δεν έχουν κληθεί από τις αρµόδιες διωκτικές αρχές, ενώ 

τα χρηµατικά ποσά που φέρονται, ότι διακινήθηκαν ανέρχονται σε 20.000.000 

ευρώ. 
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       Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα συστηµικά προβλήµατα στο κράτος 

δικαίου που αποκαλύφθηκαν στην ΠΓΔΜ το έτος 2015 δηµιούργησαν την  

ανάγκη ίδρυσης της ειδικής εισαγγελικής αρχής, όπου επικεφαλής ορίστηκε 

η ήδη προφυλακισθείσα εισαγγελέας, Katica Janeva. Εκτοτε, η ειδική 

εισαγγελία είχε, ως κεντρική στόχευση την εδραίωση του κράτους δικαίου και 

µιας λειτουργικής δηµοκρατίας που θα απολάµβανε την εµπιστοσύνη των 

πολιτών αντιµετωπίζοντας το οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά υψηλού 

επιπέδου. 

 

Οι προεκτεθείσες σοκαριστικές εξελίξεις  στα Σκόπια αποκαλύπτουν ότι, όχι µόνο 

δεν εδραιώθηκε κράτος δικαίου και µια λειτουργική δηµοκρατία στην ΠΓΔΜ, αλλά 

η ειδική εισαγγελία και άλλοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης φέρονται να 

χρησιµοποιούν τις θέσεις τους για αποκόµιση σηµαντικότατων χρηµατικών 

ποσών µέσω εκβιασµών, ενώ η εµπλοκή κρατικών αξιωµατούχων και 

κυβερνητικών προσώπων δεν έχει διερευνηθεί ακόµη παρά την παρέλευση 

µηνών . Αποκαλύπτεται πλήρως, ότι η βαθιά διαφθορά, για την οποία κάνουν 

λόγο επίσηµοι θεσµικοί φορείς, ως θα παρατεθεί ακολούθως,  στην  ΠΓΔΜ δεν 

περιορίζεται µόνο επί της διακυβερνήσεως της προηγούµενης κυβέρνησης, για 

την πάταξη της οποίας και δηµιουργήθηκε η ειδικη εισαγγελία, αλλά φαίνεται να 

συνεχίζεται, ως σταθερό στοιχείο.  

 

Ολες οι ανωτέρω εξελίξεις είναι σε απόλυτη γνώση των αξιωµατούχων της 

διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι αντέδρασαν άµεσα µε δηλώσεις και δηµόσιες 

τοποθετήσεις. Ενδεικτικά και µόνο παραθέτουµε ότι :  

 

Ο Πρεσβευτής της Γαλλίας στα Σκόπια, Christian Thimonier στις 9-8-2019 

ζήτησε την επείγουσα απάντηση από το δικαστικό σώµα για το σκάνδαλο 

διαφθοράς που περιστρέφεται γύρω από την Ειδική Εισαγγελία και έθεσε 

σοβαρότατες επιφυλάξεις για την ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ, αναφέροντας επί 

λέξει : 
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“Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα το συντοµότερο δυνατό, ώστε να 

διασφαλισθεί η διεξαγωγή αξιόπιστης έρευνας χωρίς ανησυχία για το αν οι 

εµπλεκόµενοι κατέχουν υψηλές θέσεις. Πρέπει να αποδειχθεί ότι, ο χρόνος για 

την ατιµωρησία έχει τελειώσει. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και δεν έχει  αποµείνει 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι τον Οκτώβριο, ότε και πρέπει να αποδειχθούν 

αξιόπιστα αποτελέσµατα. Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να 

βρούν έναν δρόµο προς έναν πιο σταθερό φάκελο για τη χώρα, οπότε µπορούµε 

να πούµε ότι, ενώ υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα µε το κράτος δικαίου, 

εξακολουθεί να υπάρχει η απαραίτητη βούληση για δράση και όχι απλώς να 

δηλώνεται πρόθεση. Μια διαθήκη που θα άξιζε το άνοιγµα των κεφαλαίων 23 και 

24 από τις ενταξιακές συνοµιλίες”  

Η Πρεσβεία Ηνωµένων Πολιτειών  προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση : Είναι 

σηµαντικό για τις Ηνωµένες Πολιτείες να τονίσουν ότι "η Ειδική Εισαγγελία 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Βόρειας Μακεδονίας να 

αποδείξει τη δέσµευση της χώρας σε µια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ευθύνη για 

προηγούµενα εγκλήµατα και διαφθορά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η Ειδική 

Εισαγγελία θα µπορέσει να συνεχίσει τις σηµαντικές εργασίες της και να 

συνεχίσει τις υποθέσεις της χωρίς διακοπή, γεγονός που θα βοηθήσει τη Βόρεια 

Μακεδονία καθώς προχωρά στην ενσωµάτωσή της µε το ΝΑΤΟ και την 

Ευρώπη.  

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, τοποθετήθηκε 

ως ακαλούθως: "H Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να προχωρήσει στη 

µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατός της, ώστε να διασφαλίσει, ότι µπορεί 

να χειριστεί υποθέσεις διαφθοράς και οργανωµένου εγκλήµατος, προτού να 

οριστεί η ηµεροµηνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Το 

σηµαντικό τώρα, ενόψει των κρίσιµων αποφάσεων του Οκτωβρίου, είναι να 

υιοθετηθεί ο νόµος για τον Γενικό Εισαγγελέα που παρέχει σηµαντικές 

διασφαλίσεις για το κράτος δικαίου". 

Η πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας κα Rachel Galloway, δήλωσε ότι  "Η 

αποτελεσµατικότητα και η ακεραιότητα ολόκληρου του νοµικού συστήµατος 

αποτελεί προϋπόθεση για την εθνική σταθερότητα και ευηµερία. Η περίπτωση 
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του ''Racket'' είναι µια ευκαιρία να επιδείξει αποτελεσµατική, έγκαιρη και µη 

επιλεκτική εφαρµογή των νόµων σε τοπικό επίπεδο. Οι πολίτες πρέπει να δουν 

ότι υπάρχει ισότιµη προσέγγιση του κράτους δικαίου". 

 

Σαφώς, όλες αυτές οι δυσάρεστες εξελίξεις θα αφρούσαν µόνο την ΠΓΔΜ, εάν 

την δεδοµένη χρονική στιγµή δεν εξελισσόταν και η έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων στην Ευρωπαική Ενωση.   

 

Αναφορικά µε την υποψηφιότητα της χώρας για ένταξη στην ΕΕ, ήδη τον Μαιο 

του έτους 2019, έλαβε χώρα η αποτίµηση της προόδου της ΠΓΔΜ από το 

Ευρωπαικό Κοικοβούλιο (2018/2145 (INI).  

Οπως ειδικότερα αναφέρεται στο κείµενο  του δηµοσιευµένου εγγράφου : 

{“Τα µέλη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου  εκφράζουν την ικανοποίηση τους για 

την προσήλωση που δείχνει η χώρα στην πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας του 

Przino  και στις επείγουσες µεταρρυθµιστικές προτεραιότητες, µε αποτέλεσµα να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την ΕΕ. 

Ζητούν επίσης από τις εθνικές αρχές να εντείνουν την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 
σύγκρουσης συµφερόντων, να προστατεύσουν καλύτερα τη δικαστική 
εξουσία από πολιτικές παρεµβάσεις και να αντιµετωπίσουν τα 
προβλήµατα του Κράτους Δικαίου, ζητήµατα που παραµένουν 
προβληµατικά”. 
Το ψήφισµα εγκρίθηκε µε 470 ψήφους υπέρ, 116 κατά και 46 αποχές. 

Στην  σχετική δε, Έκθεση Προόδου της αρµόδιας Ευρωπαικής Επιτροπής 

επισηµάνθηκαν  αδυναµίες, οι οποίες αφορούσαν τους ακόλουθους τοµείς και οι 

οποίες συγκεκριµενοπούνται στα ακόλουθα : 

{Δικαστικό σύστηµα : έχουν ληφθεί αποφασιστικά µέτρα για να αρχίσει η 

αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και να αντιστραφεί η 

επιστροφή των προηγούµενων ετών. Το πιο σηµαντικό βήµα ήταν η υιοθέτηση 

µιας αξιόπιστης νέας στρατηγικής µεταρρύθµισης του δικαστικού συστήµατος, η 
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οποία στοχεύει στην αντιµετώπιση των «προτεραιοτήτων της επείγουσας 

µεταρρύθµισης». 

Η διαφθορά και το οργανωµένο έγκληµα : η χώρα έχει επιτύχει κάποιο 

επίπεδο προετοιµασίας στον τοµέα της διαφθοράς. Το νοµοθετικό και θεσµικό 

πλαίσιο έχει τεθεί σε ισχύ, καθώς και ιστορικό, τόσο για την πρόληψη, όσο και για 

την δίωξη, παρόλο που οι τελικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά µε υποθέσεις 

διαφθοράς υψηλού επιπέδου παραµένουν περιορισµένες. Η διαφθορά 

παραµένει διαδεδοµένη σε πολλούς τοµείς και εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό 

πρόβληµα. Η ικανότητα των θεσµικών οργάνων να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά τη διαφθορά έχει επιδείξει διαρθρωτικές και λειτουργικές 

ελλείψεις. Οι πολιτικές παρεµβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο.  

Στον αγώνα κατά του  οργανωµένου εγκλήµατος, το νοµοθετικό πλαίσιο 

ευθυγραµµίζεται ευρέως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρέπει να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες για την εφαρµογή των στρατηγικών. Πρέπει να γίνουν περισσότερα 

για την αποτελεσµατική καταπολέµηση ορισµένων µορφών εγκληµατικότητας, 

όπως η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τα οικονοµικά 

εγκλήµατα. Πρέπει να βελτιωθεί το ιστορικό των ερευνών, των διώξεων και των 

καταδικαστικών αποφάσεων στον τοµέα της καταπολέµησης του οργανωµένου 

εγκλήµατος. 

Κράτος δικαίου : Οι βουλευτές υπενθύµισαν ότι η εύρυθµη λειτουργία 

του δικαστικού συστήµατος και τα αποτελεσµατικά µέτρα για 

την καταπολέµηση της διαφθοράς είναι υψίστης σηµασίας στη διαδικασία 

ένταξης στην ΕΕ. 

 Η κυβέρνηση (της  ΠΓΔΜ) καλείται µεταξύ άλλων: 

• να εντείνει τις προσπάθειες για την ορθή εφαρµογή της στρατηγικής για τη 

δικαστική µεταρρύθµιση, δηµιουργώντας κατάλληλους µηχανισµούς 

παρακολούθησης και αξιολόγησης · 

• να εντείνει τις προσπάθειες για την καθιέρωση ιστορικού των ερευνών, των 

διώξεων και των τελικών καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις διαφθοράς 

υψηλού επιπέδου και οργανωµένου εγκλήµατος · 
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• να εντείνει την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και των συγκρούσεων συµφερόντων, καθιερώνοντας και 

ενισχύοντας την ικανότητα των µονάδων καταπολέµησης της διαφθοράς και της 

εγκληµατικότητας, καθώς και οικονοµικών ερευνών, καθώς και κατάψυξης, 

δήµευσης, ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων · 

• να αναπτύξει µια περιφερειακή στρατηγική και να ενισχύσει τη συνεργασία 

µεταξύ όλων των χωρών της περιοχής για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, οι οποίες 

είναι ευρέως διαδεδοµένες στην περιοχή }.  

 

Επισηµαίνεται, ότι τόσο η Εκθεση Προόδου της αρµόδιας Ευρωπαικής 

Επιτροπής, όσο και η αποτίµηση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου έλαβαν χώρα 

σε χρόνο  πριν την αποκάλυψη των σκανδάλων.     

 

Τα τελευταία γεγονότα στα Σκόπια αποδεικνύουν µε τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι η 

ΠΓΔΜ  δεν πληροί επ΄ουδενί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαική Ενωση . 

 

Η διεύρυνση της Ευρωπαικής Ενωσης προϋποθέτει διαχρονικά την 
αποδοχή καταστατικών και δικαιϊκών κανόνων και την εφαρµογή ενός 
κανονιστικού πλαισίου από πλευράς υποψήφιων κρατών-µελών. Μεταξύ 

των  κριτηρίων της Κοπεγχάγης που αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της ΕΕ 

και είναι ζωτικής σηµασίας να εφαρµόζονται σωστά από υποψήφια χώρα για 

ένταξη στην ΕΕ, ως προαναφέρθη, περιλαµβάνονται τα πολιτικά κριτήρια που 

είναι ύψιστης και καθοριστικής σηµασίας, ήτοι η ύπαρξη σταθερών θεσµών οι 

οποίοι θα εξασφαλίζουν την δηµοκρατία, το κράτος δίκαιου και τον σεβασµό 
των δικαιωµάτων των ανθρώπων .  
 

Οπως είναι καταφανώς αντιληπτό, στην  ΠΓΔΜ όχι µόνο δεν υφίσταται κράτος 

δικαίου αλλά υφίσταται διευρυµένη διαφθορά, ως µία συνεχόµενη κατάσταση, 

που δεν συνάδει µε τις αρχές της Ευρωπαικής Ενωσης. Τα ως άνω 

συνταρακτικά γεγονότα, επιβεβαιώνουν πλήρως τις  ενστάσεις – επιφυλάξεις που 
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εξέφρασαν στο Ευρωπαικό Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η Γαλλία, Δανία, 

Γερµανία και οι Κάτω Χώρες, µόλις τον Ιούνιο του έτους 2019, για την έναρξη 

των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και την µετάθεση της για τον προσεχή 

Οκτώβριο και αφορούσαν την αδυναµία αντιµετώπισης του οργανωµένου 

εγκλήµατος και της διαφθοράς.  

 

Επιπρόσθετα , στην έκθεση  {Greco Eval5Rep (2018)7}  που δηµοσιευθηκε τον 

27 Ιουνίου 2019 σχετικά µε την πρόληψη της διαφθοράς, όσον αφορά τις 

ανώτατες εκτελεστικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου στη 

Βόρεια Μακεδονία, η Οµάδα των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του 

Συµβουλίου της Ευρώπης καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τη διαφάνεια των 

εργασιών της και να απολιποποιήσει την αστυνοµική δύναµη της χώρας .  

Ειδικότερα, στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται :  

Εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας, όσον αφορά τις 

κυβερνητικές δραστηριότητες, η GRECO ζητεί αποτελεσµατικότερη ρύθµιση και 

διαφάνεια σχετικά µε τα πρόσωπα που ασκούν ανώτατα εκτελεστικά καθήκοντα, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµβούλων και των εξωτερικών συνεργατών, που 

έχουν προσληφθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της κεντρικής κυβέρνησης. 

Η οµάδα καταπολέµησης της διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης 

προτρέπει την κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε 

πληροφορίες σχετικά µε τα ονόµατα και τις λειτουργίες των συµµετεχόντων στις 

συνεδριάσεις της και να διασφαλίσει τη διαφάνεια σχετικά µε τις επαφές των 

κυβερνητικών αξιωµατούχων µε τους εκπροσώπους οµάδων συµφερόντων και 

τους τρίτους που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων. Προτείνει 

επίσης τη συµπλήρωση του καθεστώτος αναφοράς περιπτώσεων σύγκρουσης 

συµφερόντων µε πρακτική καθοδήγηση και κατάρτιση. 

Όσον αφορά την επιβολή του νόµου, η GRECO θεωρεί, ότι υπάρχει µεγάλη 

ανάγκη αποπολιτικοποίησης της αστυνοµίας στη Βόρεια 

Μακεδονία. Συγκεκριµένα, ζητεί µια σαφή οριοθέτηση µεταξύ των πολιτικών 
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δυνάµεων µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και της αστυνοµίας, προκειµένου 

να παρασχεθεί στον τελευταίο επαρκής λειτουργική ανεξαρτησία. 

Απαιτούνται επίσης µέτρα εντός της αστυνοµίας, προκειµένου να διασφαλιστεί, 

ότι οι µεµονωµένοι αξιωµατικοί συµµορφώνονται µε τους κανόνες περί 

ακεραιότητας, αµεροληψίας και πολιτικής ουδετερότητας. Είναι επίσης 

απαραίτητο να διασφαλιστεί µια αντικειµενική, αποτελεσµατική και ανταγωνιστική 

διαδικασία πρόσληψης στην αστυνοµική υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων των 

διευθυντικών θέσεων, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και επαγγελµατισµού. Οι 

έλεγχοι ακεραιότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται πριν από την πρόσληψη 

καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η έκθεση ζητεί επίσης, την υιοθέτηση 

ενός νέου κώδικα δεοντολογίας για τους αστυνοµικούς και την ενθάρρυνση ενός 

τέτοιου µέσου µε την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση και την παροχή 

συµβουλών. 

Η GRECO διαπιστώνει ότι, η πρόσβαση σε πληροφορίες του κοινού είναι γενικά 

αδύναµη στη ΠΓΔΜ, παρά τη θέσπιση νοµοθεσίας και συνταγµατικών αρχών, 

καθώς και ότι ο νόµος για την προστασία των καταγγελιών, όπως 

τροποποιήθηκε το 2018, πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα διασφάλιση 

της εφαρµογής του στην πράξη. 

Σηµειώνοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν στρατηγικές και νοµοθεσία 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς, η GRECO διαπιστώνει 

ότι η εφαρµογή τους είναι αδύναµη. Η Κρατική Επιτροπή για την Πρόληψη της 

Διαφθοράς, η οποία υποτίθεται, ότι είναι η κυρίαρχη οργάνωση για την πρόληψη 

της διαφθοράς και των συγκρούσεων συµφερόντων, έχει επανειληµµένως 

επικριθεί από την ίδρυσή της το 2002 για έλλειψη ανεξαρτησίας και 

αποτελεσµατικότητας. Το 2018, πέντε από τα επτά µέλη του παραιτήθηκαν, µετά 

από κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων. Παρόλο που η νέα Επιτροπή 

συγκροτήθηκε φέτος. καθιστώντας αυτόν τον οργανισµό αποτελεσµατικό και 

αξιόπιστο από το κοινό παραµένει µια σηµαντική πρόκληση για το µέλλον.  
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{Η έκθεση βρίσκεται στο λινκ στην αγγλική γλώσσα 

https://www.coe.int/en/web/greco/-/greco-north-macedonia-should-increase-

government-transparency-and-de-politicise-police-force} 

Ορισµένα σηµεία της προαναφερόµενης έκθεσης είναι άξια επισήµανσης και 

ειδικότερα:  

{ 13.  H χώρα έχει θεσπίσει µάλλον ευρύ πολιτικό, νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Το Κρατικό Πρόγραµµα του 

ap2016-2019 για την καταστολή της διαφθοράς και τη µείωση των συγκρούσεων 

συµφερόντων περιλαµβάνει προληπτικά και κατασταλτικά στοιχεία και καλύπτει 

το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Το νοµικό πλαίσιο αποτελείται από τον νόµο 

για την πρόληψη της διαφθοράς και των συγκρούσεων συµφερόντων, τον νόµο 

περί άσκησης παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης και τον νόµο για την προστασία 

των πληροφοριοδοτών, καθώς και έναν σηµαντικό αριθµό κανονισµών. Ωστόσο, 

η εφαρµογή αυτών των πολιτικών και νόµων ήταν αδύναµη και επιλεκτική και οι 

συχνές νοµοθετικές αλλαγές δηµιούργησαν ένα συνολικά απρόβλεπτο 

περιβάλλον και επέτρεψαν σε διεφθαρµένους δηµόσιους υπαλλήλους να 

ενεργήσουν µε ατιµωρησία 

 

14. Η κρατική επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς (SCPC), που ιδρύθηκε 

το 2002, ως µόνιµo αυτόνοµο όργανο για την εφαρµογή του πλαισίου 

καταπολέµησης της διαφθοράς, έχει συχνά επικριθεί για έλλειψη ανεξαρτησίας, 

αδύναµης εντολής και χαµηλού προφίλ, αντί να ενεργεί ως κινητήρια δύναµη 

στον αγώνα κατά της διαφθοράς. 

Τον Μάρτιο του 2018, πέντε από τα επτά µέλη της, συµπεριλαµβανοµένου του 

Προέδρου, παραιτήθηκαν, εν µέσω καταγγελιών για υπεξαίρεση κεφαλαίων: 

είχαν ζητήσει µη ρεαλιστικά υψηλά έξοδα ταξιδίου κατά τη διάρκεια περιόδων 

στις οποίες ήταν καταχωρηµένοι ότι βρίσκονταν σε υπηρεσία γραφείου. Από τότε, 

οι δραστηριότητες της SCPC έχουν κωλυσιεργήσει και η εισαγγελία έχει ξεκινήσει 

έρευνα. Οι περισσότερες τοπικές πηγές αναφέρουν ότι η SCPC έχει χάσει την 
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εµπιστοσύνη των πολιτών και έχει επιτύχει στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

παρακολούθησης και τον ελέγχου.  

Η νέα Κρατική Επιτροπή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 βάσει του νέου 

Νόµου σχετικά µε την πρόληψη της διαφθοράς και των συγκρούσεων 

συµφερόντων (LPCCOI), που εγκρίθηκε το 2019. 

 

15. Το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης δεν κατάφερε επίσης να καταπολεµήσει τη 

διαφθορά. Παρόλο, που η ειδική εισαγγελική αρχή έχει ασχολήθεί µε διάφορες 

υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που απορρέουν από το σκάνδαλο 

υποκλοπών, οι εισαγγελείς γενικά δεν έχουν διώξει συστηµατικά υψηλού 

επιπέδου πολιτικά ευαίσθητες περιπτώσεις. Η πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα 

πιστεύεται ότι εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το εάν η δικαιοσύνη της χώρας 

µπορεί να κινηθεί προς ανεξάρτητη και αµερόληπτη λειτουργία. Μετά την 

επιτόπια επίσκεψη,το GET έχει ενηµερωθεί για ορισµένες θετικές εξελίξεις 

σχετικά µε την ποινικοποίηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου.} 

 

16. Η ικανότητα του δηµόσιου τοµέα να αποτρέπει αποτελεσµατικά τη διαφθορά 

έχει δείξει διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήµατα καθώς και λειτουργικές 

ελλείψεις. Οι πολιτικές παρεµβολές στο δηµόσιο έργο και στους διορισµούς του 

δηµόσιου τοµέα είναι ευρέως διαδεδοµένές και συχνά κατηγορούνται για 

εθνοτικές σκέψεις. Ο νεποτισµός και οι συγκρούσεις συµφερόντων δεν 

αντιµετωπίζονται επαρκώς, ενώ και το περιβάλλον των µέσων ενηµέρωσης 

θεωρείται  «ανελεύθερο».  

	
Σηµειωτέον , ότι η προαναφερόµενη έκθεση συντάχθηκε πριν την αποκάλυψη 
του πολύκροτου σκανδάλου “Racket”.  
 

Σε νέο δελτίο τύπου της GRECO  στις 12-8-2019 αναφέρεται ότι µεταξύ των 

κρατών που βρίσκονται σε κατάσταση µη συµµόρφωσης , ήτοι σε κατάσταση µη 

εφαρµογής των συστάσεων της GRECO συµπεριλαµβάνεται και η ΠΓΔΜ     
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( σχετικό δελτίο τύπου στο link, https://www.coe.int/en/web/greco/-/germany-

deficient-progress-to-curb-corruption-leads-to-non-compliance-procedure ). 

 

Ακόµη και στην πρόσφατη εκθεση του  αµερικάνικου ιδρύµατος «The Heritage 

Foundation» (2019 Index of Economic Freedom  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :  

 

{ Απαιτούνται διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της διαφθοράς 

της κυβέρνησης και της διογκωµένης γραφειοκρατίας. Το νοµικό πλαίσιο είναι 

υγιές, αλλά η επιβολή είναι αργή και αδύναµη. 

 

Παρά τη νοµική βάση για την προστασία της κινητής, πνευµατικής και 

πραγµατικής περιουσίας, η επιβολή της νοµοθεσίας είναι ανεπαρκής. Συνολικά, 

οι προσπάθειες επιβολής του νόµου είναι αδύναµες και στοχεύουν πολύ συχνά 

σε κυβερνητικούς κριτικούς, υπονοµεύοντας την εµπιστοσύνη του κοινού στην 

επίσηµη βούληση να διώκουν διεφθαρµένους αξιωµατούχους. Η κυβέρνηση έχει 

εισαγάγει ορισµένα µέτρα κατά της διαφθοράς, αλλά οι πολιτικές παρεµβάσεις, η 

αναποτελεσµατικότητα, και ο νεποτισµός, οι παρατεταµένες διαδικασίες και η 

διαφθορά είναι διαδεδοµένες } .  

 

Η έκθεση βρίσκεται δηµοσιευµένη  στο λινκ :  

 ((https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/macedonia.pdf)  ) 

 

Εξάλλου, µεταξύ των τοµέων που προκρίθηκαν για µεταρρυθµίσεις στην ΠΓΔΜ 

και στηρίχθηκαν από τον προενταξιακό µηχανισµό βοήθειας (ΜΠΒ),   ήταν η 

Δηµοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Συγκεκριµένα : 

 

Ο µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) είναι το µέσο µε το οποίο η ΕΕ 

υποστηρίζει τις µεταρρυθµίσεις στις «χώρες της διεύρυνσης» µε οικονοµική και 

τεχνική βοήθεια. Τα κεφάλαια ΜΠΒ ενισχύουν τις ικανότητες των χωρών καθ 'όλη 

τη διαδικασία προσχώρησης, µε αποτέλεσµα προοδευτικές, θετικές εξελίξεις 

στην περιοχή. Για την περίοδο 2007-2013, ο µηχανισµός IPA είχε 
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προϋπολογισµό περίπου 11,5 δισ. Ευρώ. Ο διάδοχός του, IPA II, θα στηριχθεί 

στα αποτελέσµατα που έχουν ήδη επιτευχθεί αφιερώνοντας 11,7 δισ. ευρώ για 

την περίοδο 2014-2020. 

 

Ο µηχανισµός IPA II στοχεύει σε µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο προκαθορισµένων 

τοµέων. Αυτοί οι τοµείς καλύπτουν τοµείς που συνδέονται στενά µε τη 

στρατηγική διεύρυνσης, όπως η δηµοκρατία και η διακυβέρνηση, το κράτος 

δικαίου ή η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Αυτή η τοµεακή προσέγγιση 

προωθεί διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα συµβάλουν στη µετατροπή ενός 

συγκεκριµένου τοµέα και στην προσαρµογή του στα πρότυπα της ΕΕ. Επιτρέπει 

τη στροφή προς µια πιο στοχοθετηµένη βοήθεια, εξασφαλίζοντας την 

αποτελεσµατικότητα, τη βιωσιµότητα και την επικέντρωση στα αποτελέσµατα. 

 

Σχετικά µε την ΠΓΔΜ η κατανοµή  κονδυλίων 2014-2020 ορίστηκε στα  

664.200.000 Ευρώ .  

Οι τοµείς προτεραιότητας για χρηµατοδότηση κατά την περίοδο αυτή είναι µεταξύ 

άλλων αλλά πρωταρχικής σηµασίας  οι ακόλουθοι:  

Δηµοκρατία και διακυβέρνηση 

Μεταρρύθµιση της δηµόσιας υπηρεσίας (διαφάνεια, υπευθυνότητα, ανεξαρτησία) 

σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. προώθηση της αποκέντρωσης και της τοπικής 

διακυβέρνησης · υλοποίηση βασικών τµηµάτων της ειρηνευτικής συµφωνίας της 

Οχρίδας, την βελτίωση της οικονοµικής πολιτικής και την διαχείριση των 

δηµόσιων οικονοµικών · καθιέρωση δηµοκρατικών θεσµών · δηµιουργώντας µια 

ισχυρή κοινωνία των πολιτών ικανή να συµβάλει στον δηµόσιο διάλογο (π.χ. για 

τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την κοινωνική ένταξη). 

Κράτος δικαίου και θεµελιώδη δικαιώµατα 

Δικαστική µεταρρύθµιση. αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς 

· σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (ιδίως ελευθερία έκφρασης και των 

µέσων ενηµέρωσης και προστασία των µειονοτήτων) · βελτίωση της διαχείρισης 



	 19	

των συνόρων και της εφαρµογής των πολιτικών θεώρησης, µετανάστευσης και 

ασύλου σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο · ολοκλήρωση των αστυνοµικών 

µεταρρυθµίσεων και την ενίσχυση του αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος. 

 

Σχετική αναφορά περιέχεται στο λίνκ (https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/instruments/funding-by-country/north-macedonia_en)  
 

Οι µεταρρυθµίσεις  στους τοµείς αυτούς, οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν µε 

χρήµατα των Ευρωπαίων πολιτών, όχι µόνο δεν  στέφτηκαν µε επιτυχία,  αλλά 

κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως αποκαλύπτουν τόσο   τα πρόσφατα 

γεγονότα όσο και οι προγενέστερες αυτών εκθέσεις των θεσµικών φορέων.  

 

Καταφανώς, από τα παρατιθέµενα προκύπτει ότι, στην ΠΓΔΜ υφίστανται µία 

σειρά ζητηµάτων του πυρήνα των κριτηρίων της εντάξεως - επιλεξιµότητας - 

προσχώρησης  της στην Ευρωπαική Ενωση, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής από την πλευρά της Ε.Ε, διότι δεν γίνεται κατανοητό πως είναι 

δυνατόν να αξιολογηθεί  θετικά η πολιτική ένταξη της  ''ΠΓΔΜ'' στην Ευρωπαική 

Ενωση. 

 

Υπενθυµίζεται δε, ότι την 28-3-2019 ο ευρωβουλευτής Κνούτ Φλεκενστάιν, 

εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για την προενταξιακή βοήθεια ανέφερε 

ορθότατα  «Χωρίς κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν πρόκειται να 

εφαρµοστεί σωστά», «Ο σεβασµός του κράτους δικαίου δεν είναι κάποιο δώρο 

για τον κύριο Γιούνκερ, ή τον κύριο Τουσκ ή για τον Επίτροπο Χαν» «Χωρίς 

κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν πρόκειται να υιοθετηθεί ή να εφαρµοστεί 

σωστά στο µέλλον. Από την άλλη πλευρά η ΕΕ χάνει την αξιοπιστία της, όταν 

απαιτεί από τις υποψήφιες χώρες να σεβαστούν αξίες, τις οποίες δεν τηρούν 

µερικά από τα ίδια τα κράτη-µέλη. Ας δώσουµε εµείς το καλό παράδειγµα γι αυτό 

που ζητάµε από τους άλλους.  (Οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή Κνούτ 

Φλεκενστάιν, στο ακόλουθο λινκ:  
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( https://www.dw.com/el/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%

BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%87%

CE%B5%CF%82-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%B5%

CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82/a-48092167 ).  

  

 

Πέραν των ως άνω, την 13-9-2019 ο αρχηγός της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης ,Χρίσιαν Μίκοσκι, δήλωσε στο περιοδικό Fokus, ότι µέλη του 

Κοινοβουλίου υποβλήθηκαν σε εκβιαστικές πιέσεις από την προφυλακισθείσα 

εισαγγελέα, Katica Janeva µε όχηµα ποινικές διώξεις εις βάρος τους κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας των συνταγµατικών αλλαγών, που προέβλεπε η 

συµφωνία των Πρεσπών, οι οποίοι είναι έτοιµοι να το επιβεβαιώσουν - 

καταθέσουν στις αρµόδιες αρχές. Μάλιστα το σχετικό δηµοσίευµα αποκαλύπτει 

την ταυτότητα 8 βουλευτών έχοντας αναρτήσει τις φωτογραφίες τους (ιδετε 

σχετικό δηµοσίευµα στην αγγλική έκδοση ειδησιογραφικής σελίδας των Σκοπίων  

( https://english.republika.mk/news/macedonia/mickoski-i-have-testimonies-from-

lawmakers-that-janeva-persuaded-them-to-vote-for-constitutional-changes/). 

 Και σαφώς τίθεται το εύλογο ερώτηµα, εάν οι συγκεκριµένοι βουλευτές 

καταγγείλουν στις αρχές και αποδειχθεί η εκβιαστική πίεση εκ µέρους της 

προφυλακισθείσας εισαγγελέως, προκειµένου να ψηφίσουν τις συνταγµατικές 

αλλαγές βάση της Συµφωνίας των Πρεσπών  και ως εκ τούτου κατά την Διεθνή 

Συνθήκη  της Βιέννης η συµφωνία πάσχει ακυρότητας, η Ευρωπαική Ενωση πως 

θα δικαιολογήσει στους Ευρωπαίους πολίτες την σπουδή της προσχώρησης της 

ΠΓΔΜ στους κόλπους της και ποιά θα είναι η απάντηση ενός θεσµικού φορέα  

στα δικαιολγηµένα ερωτηµατικά που θα δηµιουργηθούν,  γιατί δεν ανέµενε την 

διελεύκανση του θέµατος ειδικώς καθώς και την αποκατάσταση εν γένει του 

κράτους  για να προχωρήσει σε ενταξιακές διαδικασίες. Σαφώς είναι καταφανές, 

ότι οι καταστάσεις αυτές  µε τις υπόνοιες, απορίες και αµφισβητήσεις που 

εγείρουν, δύναται να πλήξουν καίρια την φερεγγυότητα ενός πανίσχυρου και 
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αξιόπιστου θεσµικού φορέα , όπως η Ευρωπαική Ενωση. (Σαφώς, η Συµφωνία 

των Πρεσπών  πάσχει και έτερων ακυροτήτων βάση του Διεθνούς Δικαίου και 

των αρχών του).         

  

Κατόπιν τούτων, αξιώνουµε όπως, µας παρασχεθεί σχετική πληροφορηση για τις 

επικείµενες δέουσες ενέργειες Σας, ώστε να  εκτιµηθεί  ουσιαστικώς η  παρούσα 

πολιτική,  πολιτιστική  και  νοµική  κατάσταση της πολιτειακής  λειτουργίας  του  

κράτους ΠΓΔΜ,  και  να  αποφευκτεί η πολιτική ένταξη ενός αναξιόπιστου 

θεσµικά κράτους σε έναν αξιόπιστο και φερέγγυο πολιτικό και νοµικό θεσµό, 

όπως  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

 

Με τιµή  

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο Ινστιτούτου «ΕΥΝΟΜΙΑ» 

 

   

 

 


