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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21-2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 13, 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 285 έως 287, 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) και ιδίως το 
άρθρο 106α, παράγραφος 1, 

τον εσωτερικό κανονισμό του Συνεδρίου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2010 και 
τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 19-2020 της 14ης Δεκεμβρίου 2020, και ιδίως 
το άρθρο 34, 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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ΤΙΤΛΟΣ I – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

(Άρθρο 1 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 1 

1. Κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνεδρίου. 

2. Κάθε πληροφοριακό στοιχείο το οποίο περιέρχεται εις γνώσιν Μέλους και δεν εμπίπτει 
αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 10 
και 11 του εσωτερικού κανονισμού του Συνεδρίου, πρέπει να κοινοποιείται στο(στα) 
Μέλος(-η) που είναι αρμόδιο(-α) για τα έργα με τα οποία μπορεί να είναι συναφείς οι εν 
λόγω πληροφορίες. 

3. Κάθε πληροφοριακό στοιχείο το οποίο περιέρχεται εις γνώσιν Μέλους, ανεξαρτήτως αν 
εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον ή έχει 
ιδιαίτερη σημασία για το Συνέδριο, πρέπει να κοινοποιείται στο σύνολο των Μελών. 

4. Η κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες 
παραγράφους, καθώς και η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
εσωτερικών και μόνον διαδικασιών του Συνεδρίου. Το Μέλος ή τα Μέλη που είναι 
αρμόδια για τα αντίστοιχα έργα παραμένουν υπεύθυνα για την επεξεργασία αυτών των 
στοιχείων, τόσο έναντι των Τμημάτων όσο και έναντι του Συνεδρίου. 

5. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του/της Προέδρου σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, 
τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να ανακοινώνουν και να σχολιάζουν εκτός Συνεδρίου τις 
πληροφορίες, εκθέσεις, γνώμες ή παρατηρήσεις στις οποίες το Συνέδριο έχει αποφασίσει 
να προσδώσει δημόσιο χαρακτήρα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του εσωτερικού 
κανονισμού του (και των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής αυτού) ή οποιασδήποτε άλλης 
ειδικής απόφασης. Αυτά τα σχόλια δεν μπορούν να θίγουν την αρχή του απορρήτου των 
στοιχείων που τίθενται στη διάθεσή τους υπό την ιδιότητά τους ως Μελών. 

6. Οι πληροφορίες, εκθέσεις, γνώμες ή παρατηρήσεις στις οποίες το Συνέδριο δεν έχει 
προσδώσει δημόσιο χαρακτήρα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μπορούν να 
κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο μετά την περάτωση μιας από τις ειδικές διαδικασίες 
που έχει θεσπίσει το Συνέδριο ή, εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, μετά την έγκριση 
από το Συνέδριο. 
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Άρθρο 2 

Το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια διαβιβάζει αντίγραφο, ενδεχομένως και σε ηλεκτρονική 
μορφή, όλης της αλληλογραφίας με τις ελεγχόμενες εθνικές αρχές και με το οικείο εθνικό 
όργανο ελέγχου, στο Μέλος του Συνεδρίου που είναι της ίδιας εθνικότητας με τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες. 

Άρθρο 3 

Όταν ένα Μέλος δέχεται να παραχωρήσει συνέντευξη σε μέσο ενημέρωσης κράτους 
διαφορετικού από το κράτος του οποίου είναι υπήκοος, συνεννοείται προηγουμένως με το 
Μέλος της οικείας εθνικότητας. 

Άρθρο 4 

Κάθε επιστολή σχετική με τις δραστηριότητες του Συνεδρίου, η οποία απευθύνεται σε Μέλος 
του Συνεδρίου, πρέπει να καταχωρίζεται στην επίσημη εφαρμογή καταχώρισης της 
αλληλογραφίας, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζονται οι συνήθεις διαδικασίες διανομής 
και φύλαξης της αλληλογραφίας η οποία λαμβάνεται στο όνομα του οργάνου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 

(άρθρο 3 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 5 

Οι δεοντολογικές υποχρεώσεις των Μελών, που ορίζονται στο άρθρο 286 της ΣΛΕΕ, 
περιγράφονται λεπτομερώς σε κώδικα δεοντολογίας των Μελών και πρώην Μελών του 
Συνεδρίου, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 6 

1. Τα Μέλη παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις του Συνεδρίου, των Τμημάτων και των 
επιτροπών όπου υπάγονται. 

2. Το Μέλος που προεδρεύει των συνεδριάσεων καταγράφει τις παρουσίες και τις απουσίες 
των Μελών, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών. Η απουσία Μέλους καταχωρίζεται 
ως δικαιολογημένη κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου έγγραφου αιτήματος. Κατόπιν 
εκάστης συνεδρίασης, ο/η πρόεδρος διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές, από κοινού με τα 
σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία τηρεί κατάλογο 
παρουσιών. 

3. Ο/Η πρόεδρος μπορεί να δικαιολογήσει την απουσία Μέλους από μία από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 συνεδριάσεις για λόγους: 

— υγείας, 
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— σοβαρών οικογενειακών συνθηκών, 

— εγκυμοσύνης, άδειας μητρότητας ή πατρότητας, 

— ανωτέρας βίας, 

— συμμετοχής σε επίσημη αποστολή, όσον αφορά συνεδριάσεις Τμήματος ή 
επιτροπής, 

— συμμετοχής σε επίσημη αποστολή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά 
συνεδριάσεις του Συνεδρίου. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας, ο/η πρόεδρος δύναται να παραπέμψει το ζήτημα 
στον/στην Πρόεδρο ο/η οποίος/οποία αποφαίνεται επ’ αυτού οριστικά. 

Άρθρο 7 

1. Μετά από πρόταση του/της Προέδρου, το Συνέδριο διορίζει Μέλη στα Τμήματα ή/και τις 
επιτροπές και αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε επιμέρους Μέλη, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά: 

α) τον συντονισμό των δραστηριοτήτων θεσμικών σχέσεων, 

β) τον συντονισμό των σχετικών με την ετήσια έκθεση καθηκόντων, 

γ) τη διασφάλιση της αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου. 

2. Το αρμόδιο για την ετήσια έκθεση Μέλος, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη συνέπεια των 
ελεγκτικών εργασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας και την 
τήρηση της μεθοδολογίας του Συνεδρίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

(άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 8 

Οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει το 
άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού αποτελούν συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών κατά 
την έννοια του άρθρου 49 των παρόντων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. 

Το ενδιαφερόμενο Μέλος μπορεί να εκφράζεται στην επίσημη γλώσσα της επιλογής του. Το 
Συνέδριο μεριμνά για τη διερμηνεία προς τη γλώσσα αυτή. Το Συνέδριο αποφασίζει, κατά 
περίπτωση, με την πλειοψηφία των Μελών του, εάν είναι αναγκαία η ταυτόχρονη διερμηνεία 
προς άλλες επίσημες γλώσσες. 

Το ενδιαφερόμενο Μέλος μπορεί να συνοδεύεται από σύμβουλο της επιλογής του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

(άρθρο 6 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 9 

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Μέλους του Συνεδρίου, το Μέλος αυτό 
αντικαθίσταται προσωρινά από ένα (ή περισσότερα) Μέλος(-η). 

Εφόσον η διάρκεια της απουσίας δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, το απόν ή κωλυόμενο 
Μέλος ορίζει ένα (ή περισσότερα) Μέλος(-η) για την προσωρινή αναπλήρωσή του. Εάν το 
απόν ή κωλυόμενο Μέλος αδυνατεί πρακτικά να ορίσει το(τα) Μέλος(-η) στο(στα) οποίο(-
α) θα ανατεθεί η προσωρινή αναπλήρωσή του, ο ορισμός αυτός πραγματοποιείται από το 
Συνέδριο. 

Εάν το Μέλος απουσιάζει για τουλάχιστον ένα μήνα, το Συνέδριο ορίζει ένα (ή 
περισσότερα) Μέλος(-η) για την προσωρινή αναπλήρωσή του. 

Η παρατεταμένη απουσία ή κώλυμα Μέλους γνωστοποιείται στον/στην Πρόεδρο το 
συντομότερο δυνατόν. 

2. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας του Συνεδρίου ενημερώνει τα λοιπά Μέλη σχετικά με τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την προσωρινή αναπλήρωση του απόντος ή κωλυόμενου 
Μέλους. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

(άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 10 

1. Ο/Η απερχόμενος/απερχόμενη ή ο/η ασκών/ασκούσα καθήκοντα Προέδρου διοργανώνει 
την εκλογή του/της νέου/νέας Προέδρου, εντός των προθεσμιών που προβλέπει το 
άρθρο 7, παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού. 

2. Εντούτοις, εάν o/η Πρόεδρος ή o/η ασκών/ασκούσα καθήκοντα Προέδρου είναι και o/η 
ίδιος/ίδια υποψήφιoς/υποψήφια για τηv Πρoεδρία, η εκλoγή τoυ/της vέoυ/νέας 
Πρoέδρoυ διoργαvώvεται από τo πρώτo Μέλoς τoυ Συvεδρίoυ πoυ δεv έχει υποβάλει 
υποψηφιότητα, με τη σειρά πρoβαδίσματoς η οποία καθoρίζεται στo άρθρo 5 τoυ 
εσωτερικού καvovισμoύ. 

3. Λαμβάvovται υπόψη μόvoν oι υπoψηφιότητες πoυ έχoυv κoιvoπoιηθεί στα υπόλoιπα 
Μέλη τoυ Συvεδρίoυ έvα εικoσιτετράωρo πριv από τηv έvαρξη της ψηφoφoρίας. 
Υπoλoγίζovται μόvoν oι ψήφoι πoυ συγκέντρωσαν τα Μέλη που υπέβαλαν υπoψηφιότητα. 
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4. Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υπoψήφιος/υποψήφια o/η oπoίoς/οποία συγκεvτρώvει, στov 
πρώτo γύρo, τηv πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv τωv ψήφωv τωv Μελώv τoυ Συvεδρίου. Εάν 
καvέvας/καμία υπoψήφιoς/υποψήφια δεv συγκεvτρώσει τηv πλειoψηφία αυτή, 
διεξάγεται πάραυτα δεύτερoς γύρoς ψηφoφoρίας και Πρόεδρος αναδεικνύεται o/η 
υπoψήφιoς/υποψήφια που θα συγκεvτρώσει τηv απόλυτη πλειoψηφία. 

5. Εάv, κατά τoν δεύτερo γύρo, καvέvας/καμία υπoψήφιoς/υποψήφια δεv συγκεvτρώσει τηv 
απόλυτη πλειoψηφία, διακόπτεται η ψηφoφoρία για χρovικό διάστημα πoυ καθoρίζεται 
εκείvη τη στιγμή από τo Συvέδριo. Κατά τo διάστημα αυτό, μπoρoύv vα υπoβληθoύv vέες 
υπoψηφιότητες. Αυτές πρέπει vα κoιvoπoιoύvται στα υπόλoιπα Μέλη έvα 
εικoσιτετράωρo πριv από τηv έναρξη της ψηφoφoρίας. Οι υπoψηφιότητες πoυ 
υπoβλήθηκαv για τηv πρώτη φάση της εκλoγής παραμέvoυv σε ισχύ, εκτός από την 
περίπτωση απόσυρσης η οποία κoιvoπoιείται εντός του αυτού διαστήματος στα υπόλoιπα 
Μέλη. Με τη λήξη της διακoπής αυτής, διεvεργείται πρώτoς γύρoς ψηφoφoρίας και, εάv 
χρειαστεί, δεύτερoς, ακόμη δε και τρίτος, σύμφωvα με τη διαδικασία πoυ πρoβλέπεται 
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

6. Εάv είναι αναγκαία η πραγματοποίηση τέταρτου γύρου, λαμβάvovται υπόψη μόvov oι δύο 
υπoψήφιοι/υποψήφιες πoυ θα έχoυv συγκεvτρώσει τις περισσότερες ψήφoυς κατά τoν 
τρίτο γύρo. Εάv τρεις ή περισσότερoι/περισσότερες υπoψήφιoι/υποψήφιες ισοψηφούν 
έχοντας τoν μεγαλύτερo αριθμό ψήφωv, η πρoτίμηση για τov τέταρτο γύρo δίδεται στα 
δύo Μέλη πoυ έχoυv τo πρoβάδισμα σύμφωνα με το άρθρo 5 τoυ εσωτερικού 
καvovισμoύ. Σε περίπτωση ισoψηφίας μεταξύ δύo ή περισσoτέρωv Μελώv, για τov oρισμό 
τoυ δεύτερoυ υπoψηφίoυ η πρoτίμηση για τov τέταρτο γύρo δίδεται στo Μέλoς πoυ έχει 
τo πρoβάδισμα, σύμφωνα με τo άρθρo 5 τoυ εσωτερικού καvovισμoύ. Με τη λήξη τoυ 
τέταρτου γύρoυ, εκλέγεται o/η υπoψήφιoς/υποψήφιος πoυ έχει συγκεvτρώσει τηv απλή 
πλειoψηφία. Σε περίπτωση ισoψηφίας, εκλέγεται τo Μέλoς πoυ έχει τo πρoβάδισμα 
σύμφωνα με τo άρθρo 5 τoυ εσωτερικού καvovισμoύ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

(άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία β) και ε), του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 11 

Τα έγγραφα στα οποία διατυπώνεται η θέση του Συνεδρίου στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Επαφών των Προέδρων και των Συνδέσμων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνεδριάσεων του EUROSAI και του INTOSAI, ή 
άλλων παρόμοιων συνεδριάσεων, εξετάζονται από τη διοικητική επιτροπή προτού υποβληθούν 
στο Σώμα. 
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Άρθρο 12 

Ο/Η Πρόεδρος επικουρείται από το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου 
Μέλος ως προς την εκπροσώπηση του Συνεδρίου σε διεθνείς επαγγελματικούς φορείς 
επιφορτισμένους με τον καθορισμό προτύπων και από το αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις 
Μέλος ως προς τις δραστηριότητες θεσμικών σχέσεων του οργάνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

(άρθρα 10 και 11 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 13 

Διά της παρούσης συγκροτούνται πέντε Τμήματα. Κάθε Τμήμα αριθμεί τουλάχιστον πέντε Μέλη, 
τα οποία ορίζονται από το Συνέδριο κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1, των παρόντων κανόνων εφαρμογής. 

Άρθρο 14 

1. Στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου ανατίθενται καθήκοντα στα Τμήματα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι κάθε Τμήμα αναλαμβάνει συνεκτικές ομάδες ελεγκτικών έργων τα 
οποία αντιστοιχούν στην πείρα, στις γνώσεις και στις ικανότητες του Τμήματος. 

2. Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 31 του εσωτερικού κανονισμού, 
κάθε σχέδιο ελεγκτικού έργου, έκθεσης ή γνώμης υποβάλλεται προς εξέταση στο 
αντίστοιχο Τμήμα από Μέλος με την ιδιότητα του Μέλους-εισηγητή/εισηγήτριας. 

3. Στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου ορίζεται για κάθε έργο Μέλος-
εισηγητής/εισηγήτρια σε επίπεδο Συνεδρίου ή Τμήματος, κατά περίπτωση. Τα Μέλη-
εισηγητές/εισηγήτριες είναι δυνατό να αναφέρονται σε άλλο Τμήμα από αυτό στο οποίο 
έχουν διοριστεί. 

4. Μετά από πρόταση ενός των Μελών του, το Τμήμα μπορεί να αποφασίσει, με την 
πλειοψηφία των Μελών του, την παραπομπή εγγράφων του στο Συνέδριο δυνάμει του 
άρθρου 11, παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού. 

Άρθρο 15 

1. Ο/Η πρόεδρος κάθε Τμήματος εκλέγεται με την πλειοψηφία των Μελών του Τμήματος για 
διετή ανανεώσιμη θητεία. 

2. Υπoλoγίζovται μόvoν oι ψήφoι πoυ συγκέντρωσαν τα Μέλη που υπέβαλαν υπoψηφιότητα. 
Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που, κατά τον πρώτο γύρο της 
ψηφοφορίας, συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του Τμήματος. Εάν 
κανένας/καμία υποψήφιος/υποψήφια δεν συγκεντρώσει τέτοια πλειοψηφία, ο δεύτερος 
γύρος της ψηφοφορίας διεξάγεται μόνον μεταξύ των δύο υποψηφίων/υποψήφιων που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά τον πρώτο γύρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
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κατά τον πρώτο γύρο, προκρίνονται τα δύο Μέλη που έχουν το προβάδισμα σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού. Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 
που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία κατά τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας κατά τον δεύτερο γύρο, προκρίνεται το Μέλος που έχει το 
προβάδισμα σύμφωνα με το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού. 

Άρθρο 16 

Ο/Η πρόεδρος Τμήματος συντονίζει τα καθήκοντα και εξασφαλίζει την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος. Καθοδηγεί και συντονίζει τις εργασίες του Τμήματος, 
ιδίως όσον αφορά τα εξής καθήκοντα: 

— σύγκληση των συνεδριάσεων του Τμήματος και ανάληψη της προεδρίας αυτών, 

— προετοιμασία των αποφάσεων του Τμήματος, 

— μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Τμήματος, 

— συνεισφορά στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του Συνεδρίου, 

— καταμερισμός των ελεγκτικών έργων στα Μέλη του Τμήματος, 

— πρόταση κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων του 
προϋπολογισμού βάσει των διαφόρων έργων τα οποία προβλέπονται στο 
πρόγραμμα εργασίας, 

— εποπτεία της εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται από το πρόγραμμα εργασίας, 

— εκπροσώπηση του Τμήματος σε άλλες υπηρεσίες. 

Στον/Στην πρόεδρο είναι δυνατό να ανατεθεί η εκτέλεση ελεγκτικών έργων. 

Άρθρο 17 

Η προσωρινή αναπλήρωση του/της προέδρου ενός Τμήματος πραγματοποιείται κατά σειρά 
προβαδίσματος, όπως ορίζει το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού. 

Άρθρο 18 

Τα Τμήματα συνεργάζονται μεταξύ τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

(άρθρο 12 του εσωτερικού κανονισμού) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 19 

1. Η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο του Συνεδρίου, τους/τις 
προέδρους των Τμημάτων και τα αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις και την αξιολόγηση της 
ποιότητας του ελέγχου Μέλη. Το αρμόδιο για την ετήσια έκθεση Μέλος αναφέρεται στη 
διοικητική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο ως προς την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, 
καθώς και σχετικά με τυχόν ζητήματα απτόμενα των συναφώς διατιθέμενων πόρων. 

2. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας συμμετέχει στις συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. Κάθε Τμήμα ορίζει ένα Μέλος του το οποίο θα αναπληρώνει τον/την πρόεδρό του στις 
συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. 

4. Η επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου ορίζει ένα Μέλος του το οποίο θα 
αναπληρώνει το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως, 
στις συνεδριάσεις συμμετέχει αναπληρωτής. 

Άρθρο 20 

Εφόσον οι παρόντες λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής δεν ορίζουν άλλως, όσον αφορά τις 
συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 51 
έως 56. 

Άρθρο 21 

1. Ο/Η Πρόεδρος του Συνεδρίου προΐσταται της διοικητικής επιτροπής. Ο/Η Πρόεδρος 
αντικαθίσταται προσωρινά από ένα από τα Μέλη του Συνεδρίου που απαρτίζουν τη 
διοικητική επιτροπή κατά σειρά προβαδίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του εσωτερικού κανονισμού. 

2. Ο/Η Πρόεδρος του Συνεδρίου καθοδηγεί και συντονίζει τις εργασίες της επιτροπής. 
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Άρθρο 22 

1. Η διοικητική επιτροπή είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα διοικητικής φύσεως το οποίο 
απαιτεί απόφαση του Συνεδρίου, εκτός από τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του Συνεδρίου ως αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (άρθρο 2 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης) και ως αρχής αρμόδιας για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης 
(άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων), και συγκεκριμένα: 

α) για τη διάθεση των πιστώσεων για αποστολές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το 
Συνέδριο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, 

β) για την κατανομή θέσεων σύμφωνα με το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται σε επίπεδο 
Συνεδρίου, 

γ) για την έγκριση του κατευθυντήριου σχεδίου επαγγελματικής επιμόρφωσης και του 
ετήσιου προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης σύμφωνα με το πλαίσιο το 
οποίο καθορίζεται στη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους, 

δ) για την έγκριση τροποποιήσεων ισχυουσών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται 
διοικητικές πολιτικές, 

ε) για τις αναθεωρήσεις του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, 

στ) για τη μόνιμη/προσωρινή τοποθέτηση υπηρεσιών στα κτήρια του Συνεδρίου, 

ζ) για τις τροποποιήσεις των ετήσιων συμβολών στους διάφορους οργανισμούς στους 
οποίους συμμετέχει το Συνέδριο, εφόσον δεν διακυβεύονται θέματα αρχής. 

2. Η διοικητική επιτροπή μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από την 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή βάσει συγκεκριμένης απόφασης του Συνεδρίου. 

3. Η διοικητική επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για κάθε θέμα σχετικό με τη διακυβέρνηση 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και τη διαχείριση της γνώσης. 

4. Επιπλέον, η διοικητική επιτροπή είναι αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων επί θεμάτων 
επαγγελματικής δεοντολογίας που αφορούν το προσωπικό. 

5. Το αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις Μέλος φέρει εις γνώσιν της διοικητικής επιτροπής 
τυχόν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

6. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας μπορεί να παραπέμπει ενώπιον της διοικητικής 
επιτροπής οποιοδήποτε ζήτημα διοικητικής φύσεως. 

Άρθρο 23 

1. Η διοικητική επιτροπή, βασιζόμενη, κατά περίπτωση, στη συμβολή των Τμημάτων και 
του/της Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως, προετοιμάζει τις αποφάσεις του 
Συνεδρίου επί θεμάτων πολιτικής, αρχής ή στρατηγικής σημασίας, ιδίως όσον αφορά: 

α) τη συνολική στρατηγική του Συνεδρίου, 



15 

 

 

β) το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου, 

γ) την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του Συνεδρίου και τη σχέση του με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 

δ) τον προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς, 

ε) την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, 

στ) νέες διοικητικές διαδικασίες. 

ζ) τις τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού και των λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του. 

2. Η διοικητική επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή και αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Επίσης, μπορεί να προτείνει την 
επικαιροποίηση της συνολικής στρατηγικής και του προγράμματος εργασίας του 
Συνεδρίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β). 

3. Η διοικητική επιτροπή είναι αρμόδια για την εκπόνηση άλλων εγγράφων τα οποία δεν 
αφορούν τον έλεγχο και υποβάλλονται προς έγκριση από το Συνέδριο. Για τη σχετική 
ανάθεση αποφασίζει κατά περίπτωση το Συνέδριο, κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου. 

Άρθρο 24 

Η διοικητική επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου προς τα μέλη της 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. 
Αντίγραφο της εν λόγω πρόσκλησης διαβιβάζεται σε όλα τα Μέλη του Συνεδρίου. 

Άρθρο 25 

Η απαρτία η οποία απαιτείται για τις συνεδριάσεις είναι τα δύο τρίτα των μελών της διοικητικής 
επιτροπής. 

Άρθρο 26 

1. Οι συνεδριάσεις της διοικητικής επιτροπής είναι ανοικτές για όλα τα Μέλη του Συνεδρίου. 

2. Τα Μέλη-εισηγητές/εισηγήτριες, κατά την εξέταση του εγγράφου για το οποίο είναι 
υπεύθυνα, μπορούν να συνεπικουρούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του προσωπικού 
τους. 

3. Άλλοι υπάλληλοι του Συνεδρίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 
διοικητικής επιτροπής, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα μέλη της. 
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Άρθρο 27 

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μελών που συγκροτούν τη διοικητική 
επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου ή του μέλους 
που τον αντικαθιστά προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, των παρόντων 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. 

2. Κάθε Μέλος που υποβάλλει έγγραφο στη διοικητική επιτροπή, χωρίς να είναι μέλος της, 
έχει δικαίωμα ψήφου επί του εγγράφου αυτού. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του εσωτερικού κανονισμού, όσον αφορά τη διοικητική 
επιτροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 67 και 68 των παρόντων λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής. 

Άρθρο 28 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης τρεχουσών υποθέσεων, η διοικητική επιτροπή μπορεί, μετά από 
πρόταση ενός των μελών της, να αποφασίσει, με την πλειοψηφία των μελών της, την 
παραπομπή της υπόθεσης στο Συνέδριο. 

Άρθρο 29 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στη διοικητική επιτροπή καταρτίζονται στις γλώσσες σύνταξης 
εγγράφων, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Συνεδρίου. 

Άρθρο 30 

Η διοικητική επιτροπή υποστηρίζεται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και τις υπηρεσίες της 
Προεδρίας του Συνεδρίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Άρθρο 31 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου απαρτίζεται από το αρμόδιο για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος, που ενεργεί ως πρόεδρος της επιτροπής, 
και ένα Μέλος από κάθε Τμήμα. 

2. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος και τα άλλα Μέλη που 
μετέχουν στην επιτροπή διορίζονται από το Συνέδριο, κατόπιν πρότασης του/της 
Προέδρου, για τριετή θητεία, ανανεώσιμη άπαξ. 

3. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου είναι ανοικτές για 
όλα τα Μέλη του Συνεδρίου. 
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4. Άλλοι υπάλληλοι του Συνεδρίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα 
μέλη της. 

Άρθρο 32 

1. Η επιτροπή είναι αρμόδια για: 

α) τη μεθοδολογία του Συνεδρίου, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησής του σε 
διεθνείς επαγγελματικούς φορείς επιφορτισμένους με τον καθορισμό προτύπων, 

β) την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ελέγχου, περιλαμβανομένου του ελέγχου ΤΠ, 

γ) την εποπτεία του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, 

δ) την ανεξάρτητη επισκόπηση της ποιότητας, 

ε) τη διασφάλιση της ποιότητας, 

στ) την προετοιμασία των αποφάσεων του Συνεδρίου σχετικά με ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της επιτροπής και την παρουσίαση στοιχείων στο 
Συνέδριο σχετικά με τις δραστηριότητές της και με ζητήματα διαχείρισης της 
ποιότητας. 

2. Η επιτροπή εκτελεί και άλλα καθήκοντα συμβατά με τις αρμοδιότητές της στον τομέα της 
διαχείρισης της ποιότητας. Μπορεί να θέτει υπόψη του Συνεδρίου τυχόν ζητήματα της 
αρμοδιότητάς της, για τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να ενημερωθεί το Συνέδριο, και, 
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει στο Συνέδριο τα κατάλληλα μέτρα.  

3. Ο/Η πρόεδρος της επιτροπής, ή σε περίπτωση απουσίας του/της, το Μέλος που τον/την 
αντικαθιστά προσωρινά, συντονίζει τις εργασίες της και διασφαλίζει την ομαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία της ως εξής: 

α) συγκαλώντας την σε συνεδρίαση και προεδρεύοντας των συνεδριάσεων αυτών, 
προετοιμάζοντας τις αποφάσεις της και διασφαλίζοντας την εφαρμογή τους, 

β) συμβάλλοντας στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου και εποπτεύοντας την 
εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην επιτροπή, 

γ) προτείνοντας τον καταμερισμό των καθηκόντων στα μέλη της επιτροπής και την 
κατανομή προσωπικού και πόρων του προϋπολογισμού, βάσει των διαφόρων έργων 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας, 

δ) εκπροσωπώντας το Συνέδριο σε διεθνείς επαγγελματικούς φορείς επιφορτισμένους 
με τον καθορισμό προτύπων. 

4. Η επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του/της προέδρου προς τα μέλη της 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 
συνεδρίασης.  
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5. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46, 
49, 51 έως 56, 67 και 68 των παρόντων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. 

6. Η επιτροπή υποστηρίζεται από μία Διεύθυνση, η οποία επικουρεί τα μέλη της κατά την 
άσκηση των καθηκόντων για τα οποία είναι αρμόδια και, σε συνεννόηση με τις διάφορες 
Διευθύνσεις και τα Τμήματα, διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της 
εκατέρωθεν ακρόασης.  

7. Όσον αφορά τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 
των παρόντων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 33 

1. Η επιτροπή δεοντολογίας απαρτίζεται από τρία μόνιμα και τρία αναπληρωματικά μέλη. 
Αμφότερες οι ομάδες μελών περιλαμβάνουν δύο Μέλη του Συνεδρίου και ένα πρόσωπο 
εκτός του οργάνου. 

2. Τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται με βάση τις ικανότητες, την πείρα και τα επαγγελματικά 
προσόντα τους. Έχουν ιστορικό άψογης επαγγελματικής συμπεριφοράς, καθώς και πείρα 
σε υψηλού επιπέδου καθήκοντα σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο. 

3. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Συνέδριο κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου 
για τριετή θητεία, ανανεώσιμη άπαξ. Μέλη που παραιτούνται πριν τη λήξη της θητείας 
τους αντικαθίστανται για το υπόλοιπο αυτής. 

4. Οι θητείες των μελών της επιτροπής που διορίζονται βάσει της παρούσας απόφασης είναι 
κλιμακωτές. 

Άρθρο 34 

Τα καθήκοντα της επιτροπής δεοντολογίας και οι συναφείς διαδικασίες καθορίζονται στον 
κώδικα δεοντολογίας των Μελών και πρώην Μελών του Συνεδρίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Άρθρο 35 

1. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του Συνεδρίου επιτελείται σύμφωνα με τον 
καταστατικό χάρτη της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Συνεδρίου. 

2. Ο/Η εσωτερικός/εσωτερική ελεγκτής/ελέγκτρια του Συνεδρίου αναφέρεται στην επιτροπή 
εσωτερικού ελέγχου. 
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Άρθρο 36 

1. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου απαρτίζεται από τέσσερα μέλη τα οποία διορίζονται από 
το Συνέδριο, τρία από τα οποία είναι Μέλη του. Η θητεία τους είναι τριετής και 
εναλλάσσονται κατά τρόπο ώστε κάθε χρόνο να αντικαθίσταται το Μέλος που έχει 
συμπληρώσει τριετή θητεία στην εν λόγω επιτροπή. Το τέταρτο μέλος είναι εξωτερικός 
εμπειρογνώμονας ο οποίος διορίζεται για τρία έτη. Η θητεία του εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα μπορεί να ανανεωθεί. 

2. Τα μέλη της επιτροπής εκλέγουν τον/την πρόεδρό τους, ο/η οποίος/οποία είναι Μέλος 
του Συνεδρίου. 

3. Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, μετά από πρόσκληση του/της 
προέδρου της. 

4. Ο/Η εσωτερικός/εσωτερική ελεγκτής/ελέγκτρια συμμετέχει στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου. 

Άρθρο 37 

1. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβουλευτική υπηρεσία για ζητήματα που 
αφορούν τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και παρακολουθεί το συναφές περιβάλλον 
εσωτερικού ελέγχου. 

2. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου ορίζονται στον «εσωτερικό 
κανονισμό της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου», καθώς και στον «καταστατικό χάρτη της 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Συνεδρίου». Τα δύο προαναφερόμενα έγγραφα 
εγκρίνονται από το Συνέδριο μετά από πρόταση του/της προέδρου της επιτροπής. 

3. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στο Συνέδριο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
σχετικά με: 

α) τις δραστηριότητές της, 

β) τα ζητήματα εσωτερικού ελέγχου που αφορούν το ίδιο το όργανο, βάσει των 
εργασιών του/της εσωτερικού/εσωτερικής ελεγκτή/ελέγκτριας. 

4. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου θέτει υπόψη του Συνεδρίου κάθε ζήτημα που αφορά την 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με το οποίο κρίνει ότι το Συνέδριο πρέπει να 
ενημερωθεί ή να αναλάβει σχετική δράση, συνιστώντας, κατά περίπτωση, τα κατάλληλα 
μέτρα. 



20 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(άρθρο 13 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 38 

1. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας ορίζεται από το Συνέδριο αφού εκλεγεί με μυστική 
ψηφοφορία σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 

α) Κάθε Μέλος διαθέτει μία ψήφο. 

β) Εκλέγεται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των ψήφων των Μελών του Συνεδρίου. 

γ) Εάν κατά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας δεν εκλεγεί κανένας/καμία 
υποψήφιος/υποψήφια, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν έχουν λάβει καμία ψήφο 
αποκλείονται από τη διαδικασία και πραγματοποιείται πάραυτα δεύτερος γύρος. 

δ) Εάν κατά τον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας δεν εκλεγεί κανένας/καμία 
υποψήφιος/υποψήφια, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν έχουν λάβει καμία ψήφο 
καθώς και οι υποψήφιοι/υποψήφιες που έχουν λάβει τον μικρότερο αριθμό ψήφων 
αποκλείονται από τη διαδικασία και πραγματοποιείται πάραυτα ο επόμενος γύρος. 

ε) Η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στον δεύτερο γύρο εφαρμόζεται και στους 
επόμενους γύρους της ψηφοφορίας. 

στ) Εντούτοις, από τον πέμπτο γύρο και μετά, εάν το αποτέλεσμα ενός γύρου είναι ίδιο 
με το αποτέλεσμα του προηγούμενου, ο/η Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση 
προτού πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος. 

2. Η σύμβαση πρόσληψης του/της Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως συνάπτεται για 
εξαετή περίοδο. Διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις των υπαλλήλων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο α), του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό. 

3. Με απόφαση του Συνεδρίου η θητεία του/της Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως 
μπορεί να ανανεωθεί για μία εξαετία κατ’ ανώτατο όριο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του Συνεδρίου. 

Άρθρο 39 

1. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας, ως υπεύθυνος/υπεύθυνη για τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου, φέρει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη να συντάσσει τα σχέδια πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Συνεδρίου και να φυλάσσει τα πρωτότυπα των πράξεων του 
Συνεδρίου, των επιστολών του/της Προέδρου, όλων των αποφάσεων του Συνεδρίου, των 
Τμημάτων και της διοικητικής επιτροπής, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Συνεδρίου, των Τμημάτων και της διοικητικής επιτροπής. Επικουρεί τον/την Πρόεδρο στην 
προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συνεδρίου και της διοικητικής επιτροπής, 
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εξασφαλίζοντας την τήρηση των διαδικασιών και την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του 
Συνεδρίου. 

2. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας, εκτός από την αρμοδιότητά του/της όσον αφορά τη 
διαχείριση του προσωπικού και τη διοίκηση του Συνεδρίου, είναι επίσης 
αρμόδιος/αρμόδια για τον προϋπολογισμό, τη μετάφραση, την επαγγελματική 
επιμόρφωση και την πληροφορική. 

Άρθρο 40 

Σε περίπτωση σύντομης απουσίας ή κωλύματος, ο/η Γενικός/Γενική Γραμματέας, με τη 
σύμφωνη γνώμη του/της Προέδρου, ορίζει το πρόσωπο το οποίο θα τον/την αντικαταστήσει, 
ιδίως για τη σύνταξη των σχεδίων πρακτικών των συνεδριάσεων του Συνεδρίου. Εάν η απουσία 
ή το κώλυμα του/της Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως υπερβαίνει τον ένα μήνα, ή εάν 
ο/η Γενικός/Γενική Γραμματέας αδυνατεί να ορίσει αντικαταστάτη του/της, εναπόκειται στο 
Συνέδριο να ορίσει, μετά από πρόταση του/της Προέδρου, τον/την υπάλληλο που θα ασκήσει 
καθήκοντα Γενικού/Γενικής Γραμματέα/Γραμματέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

(άρθρο 14 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 41 

Η εκτίμηση της συνέχειας που θα δοθεί σε αίτηση αμοιβαίας συνδρομής, υποβαλλόμενη στο 
Συνέδριο από δικαστική ή διοικητική αρχή κράτους μέλους η οποία ενεργεί στο πλαίσιο 
διαδικασιών για παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αρμοδιότητα ad 
hoc επιτροπής, αποτελούμενης από τον/την Πρόεδρο του Συνεδρίου, το αρμόδιο για τον 
συγκεκριμένο έλεγχο Μέλος και το Μέλος που είναι υπήκοος της ενδιαφερόμενης χώρας. 

Άρθρο 42 

Με τηv επιφύλαξη τωv ειδικών διατάξεωv πoυ προβλέπονται στους εσωτερικούς κανόνες για 
τηv εκτέλεση του πρoϋπoλoγισμoύ του Συνεδρίου, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρo 15 τoυ 
εσωτερικού καvovισμoύ, κάθε Μέλoς μπoρεί vα εξουσιοδοτήσει έvαv/μία ή 
περισσότερoυς/περισσότερες μόvιμoυς/μόνιμες ή λoιπών κατηγοριών υπαλλήλoυς που έχει(-
ουν) οριστεί για την εκτέλεση ελεγκτικού έργου για το οποίο είναι υπεύθυνο το Μέλος vα 
υπoγράφει(-oυv), εξ ovόματός τoυ και υπό την ευθύνη τoυ, κάθε πράξη, επιστολή, έγγραφo και 
άλλο κείμεvο σχετιζόμενο με το εν λόγω έργο, εκτός από τις επιστολές, τα σημειώματα ή άλλα 
έγγραφα που απευθύνονται σε Μέλος θεσμικού ή άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
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πρόεδρο ή σε μέλος εθνικού οργάνου ελέγχου ή σε υπουργό, τα οποία πρέπει να υπογράφονται 
αποκλειστικά από Μέλος του Συνεδρίου. 

Αυτή η μεταβίβαση εξουσιών εξακoλoυθεί vα ισχύει σε περίπτωση αvτικατάστασης, κατά την 
έννοια του άρθρoυ 6 του εσωτερικού καvovισμoύ, τoυ εξουσιοδοτούντος Μέλoυς, εκτός εάv τo 
Μέλoς πoυ ασκεί πρoσωριvά καθήκovτα λάβει αvτίθετη απόφαση. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

(άρθρο 16 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 43 

1. Ο/Η Πρόεδρος, τα Τμήματα, η επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου και η 
Γενική Γραμματεία υποστηρίζονται από Διευθύνσεις. 

2. Μετά από πρόταση της διοικητικής επιτροπής, το Συνέδριο αποφασίζει σχετικά με τον 
αριθμό των Διευθύνσεων. 

3. Οι Διευθύνσεις επικουρούν τα Τμήματα στην εκτέλεση των έργων και των 
δραστηριοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του προγράμματος εργασίας του Συνεδρίου. 

4. Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτείται διαχειριστική ομάδα απαρτιζόμενη από τον/τη 
Διευθυντή/Διευθύντρια και ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η σύνθεση κάθε διαχειριστικής 
ομάδας αποφασίζεται από το Συνέδριο, κατόπιν πρότασης της διοικητικής επιτροπής. 

5. Η διαχειριστική ομάδα έχει τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης των έργων, των πόρων 
και των γνώσεων των Διευθύνσεων. 

6. Από τη «δεξαμενή» του συνόλου των υπαλλήλων σε επίπεδο Συνεδρίου, έκαστος εξ αυτών 
διορίζεται σε Τμήμα ή Διεύθυνση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου, 
και αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εν λόγω 
Τμήματος ή της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Όταν κρίνεται αναγκαίο, ένας/μια υπάλληλος μπορεί να τίθεται στη διάθεση Τμήματος ή 
Διεύθυνσης διαφορετικού(-ής) από αυτό(-ή) στο(-ην) οποίο(-α) υπάγεται για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου. 

8. Οι Διευθύνσεις συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Άρθρο 44 

1. Οι Διευθύνσεις ασκούν τη διαχείριση των γνώσεων του Συνεδρίου σε δίκτυο, σύμφωνα με 
πλαίσιο που εγκρίνει η διοικητική επιτροπή κατόπιν πρότασης του/της Γενικού/Γενικής 
Γραμματέα/Γραμματέως. 

2. Τα κύρια θέματα επί των οποίων δημιουργούνται, αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται 
γνώσεις προβλέπονται και επικαιροποιούνται στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου. 
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3. Οι δραστηριότητες του δικτύου αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης στο πλαίσιο που 
παρέχει το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου. 

ΤΙΤΛΟΣ II – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(άρθρα 17 έως 24 του εσωτερικού κανονισμού) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Άρθρο 45 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Συνέδριο ή σε Τμήμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11, 
παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού καταρτίζονται στις γλώσσες σύνταξης των 
εγγράφων οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Συνεδρίου. 

Άρθρο 46 

1. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συνεδρίου και των Τμημάτων, 
καθώς και τα σχετικά με αυτές έγγραφα κοινοποιούνται σε όλα τα Μέλη του Συνεδρίου. 
Εκτός από επείγουσες περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και εκτιμώμενες κατά 
περίπτωση από τον/την Πρόεδρο του Συνεδρίου ή από τον/την πρόεδρο Τμήματος 
κατόπιν αιτήματος Μέλους-εισηγητή/εισηγήτριας, η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η τήρηση αυτής της προθεσμίας, τα Μέλη του Συνεδρίου μεριμνούν ώστε 
τα έγγραφα να υποβάλλονται για καταχώριση στη Γενική Γραμματεία του Συνεδρίου εντός 
των οριζόμενων προθεσμιών. 

2. Εάν τα έγγραφα δεν έχουν διανεμηθεί στις γλώσσες σύνταξης των εγγράφων που ορίζει 
το Συνέδριο εντός της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 ανωτέρω, ένα Μέλος του Συνεδρίου μπορεί να ζητήσει από το Συνέδριο ή 
από το Τμήμα να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχετικού σημείου της ημερήσιας διάταξης 
ή να μην εξαχθεί κανένα συμπέρασμα από τη συζήτησή του. 

3. Το Συνέδριο ή ένα Τμήμα μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα τη διεξαγωγή συζήτησης επί 
θέματος μη περιλαμβανόμενου στην ημερήσια διάταξη. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα 
σχετικά με την ημερήσια διάταξη οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 
παρόντων Μελών. Κατά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, τα Μέλη επισημαίνουν 
τυχόν σημεία που προκύπτουν από τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων που τους 
υποβλήθηκαν προς έγκριση και τα οποία επιθυμούν να θίξουν κατά τη συνεδρίαση και 
δηλώνουν την πρόθεσή τους να παρέμβουν σχετικά με άλλα θέματα στο πλαίσιο του 
σημείου υπό τον τίτλο «Διάφορα» της ημερήσιας διάταξης. 
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Άρθρο 47 

1. Τα έγγραφα των Τμημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα σύμφωνα 
με το άρθρο 26, παράγραφος 4, του εσωτερικού κανονισμού εγγράφονται στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Συνεδρίου. 

2. Τα άλλα έγγραφα που έχουν εγκριθεί από τα Τμήματα αναφέρονται στο σημείο υπό τον 
τίτλο «Δραστηριότητες του Συνεδρίου» του σχεδίου ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης 
του Συνεδρίου. 

Άρθρο 48 

Το Συνέδριο καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες για τη διερμηνεία οι οποίοι ισχύουν για τις 
τακτικές συνεδριάσεις του, καθώς και για τις συνεδριάσεις των Τμημάτων σε περίπτωση 
συζήτησης επί εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού 
κανονισμού. 

Άρθρο 49 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του εσωτερικού κανονισμού, το Συνέδριο και τα 
Τμήματα μπορούν να συσκέπτονται επί ενός θέματος κεκλεισμένων των θυρών, όταν αυτό 
δικαιολογείται από τον απόρρητο χαρακτήρα του. 

2. Ο/Η Πρόεδρος του Συνεδρίου ή ο/η πρόεδρος Τμήματος αποφασίζουν κατά πόσον ένα 
θέμα είναι απόρρητο και, ως εκ τούτου, πρέπει να συζητηθεί κεκλεισμένων των θυρών. 

3. Με την επιφύλαξη ύπαρξης περί του αντιθέτου απόφασης η οποία έχει ληφθεί σε 
προγενέστερη συνεδρίαση του Συνεδρίου ή Τμήματος, οι συνεδριάσεις κεκλεισμένων των 
θυρών πραγματοποιούνται απουσία διερμηνέων ή υπαλλήλων του Συνεδρίου. 

Άρθρο 50 

1. Τα σχέδια πρακτικών των συνεδριάσεων του Συνεδρίου καταρτίζονται από τον/τη 
Γενικό/Γενική Γραμματέα ή από άλλο για τον σκοπό αυτό ορισθέν πρόσωπο. 
Διαβιβάζονται στα Μέλη το συντομότερο δυνατό και εγκρίνονται από το Συνέδριο σε 
μεταγενέστερη συνεδρίαση. 

2. Σκοπός των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συνεδρίου είναι η καταγραφή των 
αποφάσεων του Συνεδρίου καθώς και των πορισμάτων των συζητήσεών του. Μοναδικός 
σκοπός της έγκρισης των πρακτικών είναι η επιβεβαίωση ότι αυτά αποδίδουν πιστά το 
νόημα και το περιεχόμενο των συζητήσεων. 

3. Μολονότι όλα τα Μέλη μπορούν να επικαλούνται τα θέματα που περιέχονται στα 
πρακτικά μιας συνεδρίασης, τροποποίηση αυτών των πρακτικών μπορούν να ζητήσουν 
μόνο τα Μέλη που ήταν παρόντα κατά τη συνεδρίαση στην οποία αναφέρονται τα 
πρακτικά τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση. 

4. Τα εγκριθέντα πρακτικά επικυρώνονται με την υπογραφή του/της Γενικού/Γενικής 
Γραμματέα/Γραμματέως. 
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5. Τα πρακτικά των τακτικών συνεδριάσεων που έχουν εγκριθεί από το Συνέδριο διανέμονται 
εντός του οργάνου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 
κεκλεισμένων των θυρών αποτελούν αντικείμενο περιορισμένης διανομής. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 51 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 19, παράγραφοι 2, 3 και 4, του εσωτερικού 
κανονισμού, ένα Μέλος θεωρείται ότι παρίσταται σε συνεδρίαση όταν μπορεί να ακούει -και να 
ακούγεται από- τα άλλα συμμετέχοντα Μέλη. Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών, ο/η Πρόεδρος 
αποφασίζει για τη συνέχιση ή την αναβολή της συνεδρίασης, ανάλογα με τη φύση των 
δυσκολιών και την απαιτούμενη απαρτία. Στις περιπτώσεις των συνεδριάσεων των Τμημάτων 
και των επιτροπών, τα καθήκοντα του/της Προέδρου ασκούνται από τους/τις προέδρους των 
αντίστοιχων Τμημάτων και επιτροπών. 

Άρθρο 52 

Κατά τον καθορισμό του ετήσιου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων των Τμημάτων 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να εξασφαλιστεί υπέρ κάθε Μέλους η δυνατότητα συμμετοχής 
του στις συνεδριάσεις όλων των Τμημάτων. Το χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από το Τμήμα βάσει 
πρότασης του/της προέδρου του. Συμπληρωματικές συνεδριάσεις διοργανώνονται με 
πρωτοβουλία του/της προέδρου του Τμήματος ή κατόπιν σχετικού αιτήματος Μέλους του. 

Άρθρο 53 

1. Των συνεδριάσεων Τμήματος προεδρεύει ο/η πρόεδρός του ή, απουσία αυτού, το Μέλος 
το οποίο τον αντικαθιστά προσωρινά. 

2. Ο/Η πρόεδρος του Τμήματος καταρτίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων 
του Τμήματος, βάσει πρότασης του/της Διευθυντή/Διευθύντριας. Η ημερήσια διάταξη 
εγκρίνεται από το Τμήμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Άρθρο 54 

Τα Τμήματα είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και τη γραμματειακή υποστήριξη των 
συνεδριάσεών τους. Η διανομή των εγγράφων της συνεδρίασης συνιστά ευθύνη της Γενικής 
Γραμματείας του Συνεδρίου. 

Άρθρο 55 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, παράγραφος 2, του εσωτερικού κανονισμού, κατά τη 
συνεδρίαση Τμήματος τα Μέλη-εισηγητές/εισηγήτριες μπορούν να επικουρούνται από 
έναν/μία ή περισσότερους/περισσότερες υπαλλήλους. 
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2. Άλλοι/Άλλες υπάλληλοι του Συνεδρίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
Τμήματος όταν τα Μέλη του το κρίνουν σκόπιμο. 

3. Για τον καθορισμό της απαρτίας που απαιτείται για τις συνεδριάσεις των Τμημάτων όταν 
αυτά επιλαμβάνονται των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, του 
εσωτερικού κανονισμού, όταν ένας αριθμός εκφράζεται σε κλάσμα, στρογγυλοποιείται 
στον αμέσως επόμενο ακέραιο. 

Άρθρο 56 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων που ακολουθούν, για τα πρακτικά των Τμημάτων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50. 

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων Τμήματος συντάσσονται από τον/την αρμόδιο/αρμόδια 
Διευθυντή/Διευθύντρια του Τμήματος. 

3. Τα εγκριθέντα πρακτικά επικυρώνονται με την υπογραφή του/της προέδρου του 
Τμήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

(άρθρα 25 έως 28 του εσωτερικού κανονισμού) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Άρθρο 57 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, παράγραφος 2, του εσωτερικού κανονισμού, τα 
έγγραφα που υποβάλλονται προς έγκριση στο Συνέδριο πρέπει να έχουν συζητηθεί και 
εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα ή την αρμόδια επιτροπή. 

2. Η διαδικασία υποβολής στο Συνέδριο των σχεδίων των κεφαλαίων της ετήσιας έκθεσης 
καθορίζεται με ειδική απόφαση του Συνεδρίου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Άρθρο 58 

1. Τα σχέδια εκθέσεων και γνωμών που υποβάλλονται στο Συνέδριο ή σε Τμήμα παρέχουν 
τις εξής πληροφορίες: 

α) κατάσταση των προσώπων που συμμετείχαν στις εργασίες, με αναφορά τόσο του 
προβλεπόμενου χρόνου όσο και αυτού που όντως αφιέρωσε στο σχετικό έργο το 
καθένα από τα πρόσωπα αυτά, καθώς και το προβλεπόμενο και το πραγματικό 
χρονοδιάγραμμα, με αιτιολόγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων, 

β) κατάσταση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση των 
διαπιστώσεων που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη ή σε 
οποιονδήποτε άλλο ελεγχθέντα φορέα, καθώς και των αντίστοιχων απαντήσεων, 

γ) δήλωση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας ως προς την ποιότητα του εγγράφου, η 
οποία να επιβεβαιώνει ότι ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες εποπτεία και επισκόπηση. 

2. Κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα, το Συνέδριο ή από το Τμήμα, στην περίπτωση των 
εγγράφων που εμπίπτουν στο άρθρο 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού, 
αποφασίζει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στα σχέδια εκθέσεων και γνωμών που 
του υποβάλλονται προς έγκριση. 

3. Το Συνέδριο ή το Τμήμα, στις περιπτώσεις που αφορά το άρθρο 11, παράγραφος 1, μπορεί 
να διατάξει το κλείσιμο του φακέλου, να ζητήσει την παράταση του σταδίου της εξέτασης 
ή να επιλέξει τη συνέχιση της διαδικασίας, ιδίως με την υποβολή προκαταρκτικών 
παρατηρήσεων ενόψει της ενσωμάτωσής τους στην ετήσια έκθεση ή της κατάρτισης 
ειδικής έκθεσης ή έκθεσης επισκόπησης. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πρόταση του Μέλους-εισηγητή/εισηγήτριας, το 
Συνέδριο μπορεί να αποστείλει στα όργανα ορισμένες παρατηρήσεις υπό τη μορφή 
επιστολής του/της Προέδρου. Σε περίπτωση παρατηρήσεων οι οποίες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των Τμημάτων, δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού 
κανονισμού, το Τμήμα παραπέμπει την πρόταση στο Συνέδριο. 

Άρθρο 59 

Τα έγγραφα που δεν εγκρίνονται σε πρώτη ανάγνωση από το Συνέδριο ή από Τμήμα, 
υποβάλλονται εκ νέου για περαιτέρω ανάγνωση. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Συνέδριο 
ή σε Τμήμα για περαιτέρω ανάγνωση πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο επεξηγηματικό 
σημείωμα, στο οποίο να εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια 
δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις που είχε αποφασίσει το Συνέδριο ή το Τμήμα 
κατά την προηγούμενη ανάγνωση. Για τις τροποποιήσεις καθαρά τυπικού χαρακτήρα ή σε 
επείγουσες περιπτώσεις, οι επεξηγήσεις μπορούν να παρέχονται προφορικά. 
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Άρθρο 60 

1. Ο/Η πρόεδρος του Τμήματος κοινοποιεί τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις, που 
εγκρίνονται από το Τμήμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11, παράγραφος 1, σε όλα τα Μέλη 
του Συνεδρίου εντός δύο εργάσιμων ημερών. Η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο. 

2. Η απόφαση του Τμήματος περί έγκρισης των προκαταρκτικών παρατηρήσεων καθίσταται 
οριστική μετά την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης 
η οποία ορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, εκτός εάν κατά το διάστημα αυτό 
τουλάχιστον πέντε Μέλη υποβάλουν στον/στην Πρόεδρο αιτιολογημένο αίτημα το σχετικό 
έγγραφο να συζητηθεί περαιτέρω και να εγκριθεί από το Συνέδριο. 

3. Όταν οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις καταστούν οριστικές, διαβιβάζονται από τη 
Γραμματεία του Συνεδρίου στα ενδιαφερόμενα όργανα, γεγονός που αποτελεί το σημείο 
έναρξης της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 259, 
παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Άρθρο 61 

1. Το Συνέδριο διαβιβάζει στα ενδιαφερόμενα όργανα τις παρατηρήσεις του ενόψει της 
ετήσιας έκθεσης, κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 258 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. 

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιείται το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων αυτών. 
Στα άλλα όργανα, καθώς και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών, κοινοποιούνται μόνον τα σημεία που τα αφορούν. 

2. Μετά την έγκρισή τους από το Συνέδριο, οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στη Γενική 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Άρθρο 62 

Μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης, οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις, όταν 
υποβάλλονται στο Συνέδριο ή στο Τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, του 
εσωτερικού κανονισμού, πρέπει να συνοδεύονται από τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων 
οργάνων. Το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια συντάσσει επίσης σημείωμα στο οποίο 
ανακεφαλαιώνονται οι τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν στο κείμενο που διαβιβάστηκε για τη 
διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν πρότασης θέσης του Τμήματος 
ή του Συνεδρίου που το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια κρίνει αρμόζουσα δεδομένων των 
περιστάσεων. 

Άρθρο 63 

1. Μόνο τα έγγραφα που διαβιβάζονται με την υπογραφή του Μέλους της Επιτροπής που 
είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση θεωρούνται ως οι αυθεντικές 
επίσημες απαντήσεις της Επιτροπής στις παρατηρήσεις του Συνεδρίου. 
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2. Το Συνέδριο διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει οποιαδήποτε ειδική έκθεση χωρίς τις 
απαντήσεις του ενδιαφερόμενου οργάνου, σε περίπτωση που το τελευταίο δεν απαντήσει 
εντός των προθεσμιών που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός. 

Άρθρο 64 

1. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης είναι έγκυρα μόνον εφόσον 
γίνουν αποδεκτά από το Συνέδριο ή από το αρμόδιο Τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού. 

2. Το Συνέδριο ή το αρμόδιο Τμήμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να 
απαλείψει ορισμένα τμήματα από τα σχέδια εκθέσεων κατά τη διάρκεια ή μετά τη 
διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης, κατά την τελική έγκριση του σχετικού κειμένου. Αυτή 
η ενέργεια συνεπιφέρει την απαλοιφή των αντίστοιχων τμημάτων από το κείμενο της 
απάντησης του ενδιαφερόμενου οργάνου. 

3. Το Συνέδριο ή το αρμόδιο Τμήμα μπορεί να συμπεριλάβει τα δικά του σχόλια επί των 
απαντήσεων των οργάνων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Άρθρο 65 

Οι ακόλουθες αποφάσεις εγκρίνονται με την πλειοψηφία των Μελών που απαρτίζουν το 
Συνέδριο: 

α) η ετήσια έκθεση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 287, παράγραφος 4, πρώτο 
εδάφιο, της ΣΛΕΕ, 

β) η δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών καθώς και τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 287, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της ΣΛΕΕ, 

γ) οι ειδικές ετήσιες εκθέσεις, οι γνώμες και οι παρατηρήσεις επί ειδικών θεμάτων οι 
οποίες προβλέπονται στο άρθρο 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της ΣΛΕΕ και 
έχουν παραπεμφθεί στο Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του 
εσωτερικού κανονισμού ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 26, παράγραφος 4, του εσωτερικού κανονισμού, 

δ) οι τροποποιήσεις των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, 

ε) η κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

στ) οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 10, παράγραφος 3, και 13, 
παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και του άρθρου 49, 
παράγραφος 3, των παρόντων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τις 
συνεδριάσεις του Συνεδρίου, 
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ζ) οι τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού, 

η) οι τροποποιήσεις των παρόντων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, 

θ) η συνολική στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου. 

Άρθρο 66 

1. Για όλες τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, παράγραφος 2, του εσωτερικού 
κανονισμού, ο/η Πρόεδρος μπορεί να επιλέξει την έγγραφη διαδικασία, αλλά μόνον όταν 
το σχετικό κείμενο έχει ήδη συζητηθεί από το Συνέδριο και η έγκρισή του χωρίς περαιτέρω 
συζήτηση δικαιολογείται από πρακτικούς λόγους. 

2. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, παράγραφος 3, του εσωτερικού 
κανονισμού μπορούν να εγκριθούν με έγγραφη διαδικασία, την οποία εφαρμόζει ο/η 
Πρόεδρος με δική του/της πρωτοβουλία ή κατόπιν σχετικού αιτήματος Μέλους. 

3. Ο/Η Γενικός/Γενική Γραμματέας είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για την κίνηση της έγγραφης 
διαδικασίας, την παρακολούθηση της εξέλιξής της και την καταγραφή της περάτωσής της. 

4. Το γραπτό κείμενο της πρότασης απόφασης κοινοποιείται σε όλα τα Μέλη του Συνεδρίου 
από τον/τη Γενικό/Γενική Γραμματέα του, με καθορισμό της προθεσμίας που τάσσεται για 
την κοινοποίηση τυχόν ενστάσεων. 

Η προθεσμία για τη διατύπωση ενστάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο 
εργάσιμων ημερών στις περιπτώσεις του άρθρου 25, παράγραφος 2, του εσωτερικού 
κανονισμού ή των επτά ημερών στις περιπτώσεις του άρθρου 25, παράγραφος 3, του 
εσωτερικού κανονισμού. 

Εάν, κατά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, κανένα Μέλος του Συνεδρίου δεν έχει 
υποβάλει γραπτή ένσταση στη Γενική Γραμματεία, η πρόταση θεωρείται εγκριθείσα από 
το Συνέδριο. Σχετική μνεία γίνεται στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του 
Συνεδρίου. 

Εάν υποβληθεί ένσταση, η πρόταση που είχε αποτελέσει αντικείμενο της έγγραφης 
διαδικασίας εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης του Συνεδρίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 67 

1. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 26, παράγραφος 3, του εσωτερικού 
κανονισμού πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έγκριση του 
εγγράφου από το Τμήμα. 
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2. Ο ελάχιστος αριθμός Μελών για την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος με το οποίο να 
ζητείται συγκεκριμένο έγγραφο να συζητηθεί από το Συνέδριο προκειμένου το τελευταίο 
να λάβει σχετική απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, παράγραφος 4, του 
εσωτερικού κανονισμού, είναι πέντε. 

3. Όταν η έγκριση εγγράφου από το Τμήμα καταστεί οριστική, το έγγραφο αυτό 
επικυρώνεται με τη θεώρηση του προέδρου του Τμήματος και με την κοινοποίησή του 
στον/στη Γενικό/Γενική Γραμματέα. 

Άρθρο 68 

1. Το Τμήμα μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει την έγγραφη διαδικασία για την έγκριση 
των αποφάσεών του. Εντούτοις, στην περίπτωση σχεδίων ελεγκτικών έργων, εκθέσεων ή 
γνωμών, η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν το σχετικό κείμενο έχει ήδη 
συζητηθεί εντός του Τμήματος και η έγκρισή του χωρίς περαιτέρω συζήτηση 
δικαιολογείται από πρακτικούς λόγους. 

2. Στην περίπτωση εγγράφου που αφορά το άρθρο 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού 
κανονισμού, το γραπτό κείμενο της πρότασης απόφασης κοινοποιείται σε όλα τα Μέλη 
του Συνεδρίου, με καθορισμό της προθεσμίας που τάσσεται για την κοινοποίηση τυχόν 
ενστάσεων. 

Η προθεσμία για τη διατύπωση ενστάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο 
εργάσιμων ημερών. Εάν, κατά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, κανένα Μέλος του 
Τμήματος δεν έχει υποβάλει γραπτή ένσταση στον/στην πρόεδρό του, η πρόταση 
θεωρείται εγκριθείσα. 

Εάν υποβληθεί ένσταση, η πρόταση που είχε αποτελέσει αντικείμενο της έγγραφης 
διαδικασίας εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη μεταγενέστερης συνεδρίασης του 
Τμήματος. 

3. Με το πέρας της διαδικασίας, μνεία των εγγράφων που εγκρίθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο 
γίνεται στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του Τμήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

(άρθρα 28 και 29 του εσωτερικού κανονισμού) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

Άρθρο 69 

1. Μετά την έγκρισή τους στις επίσημες γλώσσες και την επικύρωσή τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του εσωτερικού κανονισμού, τα προϊόντα του Συνεδρίου 
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διαβιβάζονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο 
όργανο της Ένωσης ή στις εθνικές αρχές. Το Τμήμα ή το Συνέδριο, στην περίπτωση των 
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού 
του Συνεδρίου, προσδιορίζει κατά περίπτωση τους αποδέκτες των προϊόντων του, βάσει 
των διαδικασιών που προβλέπονται από τους κανόνες του Συνεδρίου.  

2. Οι οριστικές απαντήσεις των οικείων θεσμικών ή άλλων οργάνων στις ειδικές εκθέσεις 
υποβάλλονται στο Συνέδριο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Κατόπιν της έγκρισής της, όλες 
οι γλωσσικές αποδόσεις μιας έκθεσης διαβιβάζονται αμελλητί στο οικείο θεσμικό ή άλλο 
όργανο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενες από 
τις διαθέσιμες μέχρι εκείνη τη στιγμή διαθέσιμες απαντήσεις, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης. 

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συνέδριο ή το αρμόδιο Τμήμα 
μπορεί να διαβιβάζει την ειδική έκθεση στο οικείο θεσμικό ή άλλο όργανο, καθώς και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η 
μετάφραση της έκθεσης και των τελικών απαντήσεων των θεσμικών οργάνων σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Στην περίπτωση αυτή, η ειδική έκθεση μεταφράζεται σε όλες τις 
γλώσσες που απομένουν, ώστε η επικύρωση και η διαβίβαση αυτών των γλωσσικών 
αποδόσεων να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη διαβίβαση της 
πρώτης διαθέσιμης γλωσσικής απόδοσης της ειδικής έκθεσης. 

Άρθρο 70 

1. Οι δημοσιευμένες ειδικές εκθέσεις και οι επισκοπήσεις μπορούν να παρουσιάζονται στην 
επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε άλλες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου ή/και 
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα εθνικά κοινοβούλια. 

2. Παράλληλα με την επίσημη διαβίβαση, η Γραμματεία του Συνεδρίου θέτει την έκθεση στη 
διάθεση της γραμματείας της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου αυτή να διαβιβάσει την έκθεση 
στον/στην πρόεδρο και στον/στην εισηγητή/εισηγήτρια της επιτροπής αυτής. Ομοίως, η 
έκθεση διαβιβάζεται στη γραμματεία της επιτροπής προϋπολογισμού του Συμβουλίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Άρθρο 71 

Το Συνέδριο ή το Τμήμα στην περίπτωση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού του Συνεδρίου, αποφασίζει κατά περίπτωση αν θα 
δημοσιευθούν και με ποιο τρόπο τα προϊόντα του Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τους κανόνες του Συνεδρίου. 
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Άρθρο 72 

1. Οι κανόνες του Συνεδρίου καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για 
την προβολή των δημοσιεύσεων του Συνεδρίου, καθώς και της έκθεσης του ελεγκτή στον 
οποίο ανατέθηκε με σύμβαση ο έλεγχος των λογαριασμών του Συνεδρίου. 

2. Η Διεύθυνση Προεδρίας είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση των προϊόντων του Συνεδρίου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 73 

1. Την ημέρα της επίσημης διαβίβασης των εγγράφων ή των ηλεκτρονικών αρχείων στα 
θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69, η έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο 
του Συνεδρίου στις διαθέσιμες επίσημες γλώσσες, συνοδευόμενη από δελτίο Τύπου. 

2. Η επικοινωνιακή στρατηγική καθορίζεται σε πρώιμο στάδιο για την προβολή των 
δημοσιεύσεων του Συνεδρίου με συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνσης προεδρίας και του 
Μέλους-εισηγητή/εισηγήτριας σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας και σχέσεων με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη του Συνεδρίου. 

3. Το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια και κάθε άλλο Μέλος του Συνεδρίου ενημερώνει το 
Συνέδριο για τυχόν συνεντεύξεις Τύπου ή άλλες τέτοιου είδους παρουσιάσεις τις οποίες 
επιθυμεί να διοργανώσει. Η Διεύθυνση Προεδρίας επικουρεί τον/την Πρόεδρο και τα 
Μέλη στη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον Τύπο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

(άρθρα 25 και 26 του εσωτερικού κανονισμού) 

Άρθρο 74 

Κάθε επιστολή διαμαρτυρίας ή αμφισβήτησης των εκθέσεων, γνωμών ή παρατηρήσεων του 
Συνεδρίου υποβάλλεται προς εξέταση στο Σώμα ή στο αρμόδιο Τμήμα, στην περίπτωση των 
εγγράφων του άρθρου 11, παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού, συνοδευόμενη από 
πρόταση του Τμήματος που είναι αρμόδιο για το σχετικό έργο αναφορικά με τον τρόπο 
αντίδρασης που πρέπει να υιοθετήσει το Συνέδριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

(άρθρα 30 και 31 του εσωτερικού κανονισμού) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 75 

Το Συνέδριο εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του και τους λεπτομερείς κανόνες που απορρέουν 
από αυτό και αφορούν τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη δημοσιοποίηση των ελεγκτικών 
εργασιών του. 

Το Συνέδριο, προκειμένου να διευκολύνει τον συντονισμό των επιτόπιων ελέγχων με την 
Επιτροπή και να παρέχει στις εθνικές ελεγκτικές αρχές τη δυνατότητα να συμμετέχουν στους εν 
λόγω ελέγχους, διαβιβάζει κάθε μήνα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής καθώς και στις 
εθνικές αρχές, το πρόγραμμα των αποστολών ελέγχου που προτίθεται να πραγματοποιήσει 
εντός του επόμενου τετραμήνου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 76 

1. Προκειμένου να διασφαλίζουν την εκτέλεση των ελεγκτικών έργων τους κατά τρόπο 
αποδοτικό, τα Τμήμα διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους, οι οποίοι τους κατανέμονται 
βάσει του προγράμματος εργασίας του Συνεδρίου. 

2. Κάθε έργο ανατίθεται σε ένα κλιμάκιο, σύμφωνα με τα άρθρα που ακολουθούν. 

Άρθρο 77 

1. Το Μέλος-εισηγητής/εισηγήτρια λογοδοτεί στο Τμήμα και το Συνέδριο σε σχέση με το 
σύνολο των πραγματοποιηθεισών ενεργειών των αποφάσεων που ελήφθησαν σε σχέση 
με το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του εσωτερικού 
κανονισμού και φέρει την τελική ευθύνη για: 

α) την ποιότητα των εργασιών και την τήρηση των προθεσμιών, 

β) την επίβλεψη του έργου, 

γ) την παρουσίαση των εγγράφων στο Τμήμα και, κατά περίπτωση, στο Συνέδριο, 

δ) την παρουσίαση των εκθέσεων και γνωμών εκτός του Συνεδρίου. 
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2. Τα ελεγκτικά έργα ανατίθενται στα ανώτερα διοικητικά στελέχη από το Τμήμα, σύμφωνα 
με πρόταση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας και κατόπιν συνεννόησης με το Μέλος-
εισηγητή/εισηγήτρια. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα 
κύρια στάδια αυτών των έργων, διασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία του κλιμακίου 
ελέγχου με το αντίστοιχο Μέλος-εισηγητή, εποπτεύουν το κλιμάκιο ελέγχου και φέρουν 
την ευθύνη για την ποιότητα των βασικών εγγράφων εγκρίνοντάς τα. 

3. Οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες έργου διορίζονται από το Τμήμα, σύμφωνα με πρόταση του/της 
Διευθυντή/Διευθύντριας και κατόπιν συνεννόησης με το Μέλος-εισηγητή/εισηγήτρια. 
Φέρουν την ευθύνη της εκτέλεσης των ελεγκτικών εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο του 
ελεγκτικού έργου και τα πρότυπα ελέγχου, και της εποπτείας και επισκόπησης των 
εργασιών όσων συμμετέχουν στο κλιμάκιο ελέγχου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Άρθρο 78 

1. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια λογοδοτεί στο Τμήμα και επικουρεί τα Μέλη του στην 
εκτέλεση των ελεγκτικών έργων για τα οποία αυτά είναι υπεύθυνα. Ειδικότερα, ο/η 
Διευθυντής/Διευθύντρια είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για: 

α) την εξασφάλιση των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου ανθρώπινων πόρων, 

β) τη διαχείριση της παροχής των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την εκτέλεση του 
έργου, περιλαμβανομένης της χρήσης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 

γ) την καθιέρωση της διαδικασίας εποπτείας και επισκόπησης στο Τμήμα, την 
επίβλεψη της λειτουργίας του, καθώς και τον έλεγχο και την έγκριση των βασικών 
εγγράφων πριν από την κοινοποίησή τους, 

δ) την καθοδήγηση των συζητήσεων κατά τις συνεδριάσεις εκατέρωθεν ακρόασης και 
τη διασφάλιση, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της επιτροπής αξιολόγησης της 
ποιότητας του ελέγχου, της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών εκατέρωθεν 
ακρόασης οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματός του. 

2. Το ανώτερο διοικητικό στέλεχος, ως μέλος της διαχειριστικής ομάδας, υποστηρίζει τον/τη 
Διευθυντή/Διευθύντρια και εκτελεί άλλες εργασίες και δραστηριότητες σε σχέση με τα 
ελεγκτικά έργα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος, επιπλέον αυτών που 
προβλέπονται στο άρθρο 77, παράγραφος 2. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 79 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 54, παράγραφος 2, κατά την εφαρμογή των παρόντων 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας αριθμός εκφράζεται 
σε κλάσμα, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα. 

Άρθρο 80 

1. Οι παρόντες λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής ακυρώνουν και αντικαθιστούν αυτούς που 
είχαν εκδοθεί από το Συνέδριο στις 2 Ιουνίου 2016 και τροποποιηθεί τελευταία από αυτό 
κατά τις συνεδριάσεις του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2020 (με την απόφαση αριθ. 20-2020) και 
της 14ης Δεκεμβρίου 2020. 

2. Για όλα τα ελεγκτικά έργα που βρίσκονται εν εξελίξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας απόφασης, οι διατάξεις του κεφαλαίου V του τίτλου ΙΙ «Διενέργεια των 
ελέγχων» παραμένουν σε ισχύ έως την έγκριση της τελικής έκθεσης. 

3. Οι κανόνες και οι αποφάσεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Συνεδρίου και ζητήματα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα συμπεριφοράς 
των Μελών και των πρώην Μελών του Συνεδρίου και των κατευθυντήριων οδηγιών 
δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επισυνάπτονται στους παρόντες 
λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής. Σε περίπτωση έκδοσης νέων κανόνων ή αποφάσεων, ή 
επικαιροποίησής τους, τα συνημμένα έγγραφα αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται. 

Άρθρο 81 

Οι παρόντες λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής τίθενται αμέσως σε ισχύ. Επίσης δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο του Συνεδρίου. 

Λουξεμβούργο, 4 Μαρτίου 2021. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Πρόεδρος 
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Απόφαση αριθ. 12-2005(*) του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
της 10ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
τον εσωτερικό κανονισμό του1, και ιδίως το άρθρο 30, 
 
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων2, και ιδίως τα άρθρα 143, παράγραφος 2 και 144, παράγραφος 1,  
 
Εκτιμώντας:: 
 
ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνει την 
έννοια της διαφάνειας, αναφέροντας ότι η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, 
 
ότι στην κοινή δήλωση3 σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής4, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τα άλλα όργανα να θεσπίσουν 
εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, οι οποίοι να 
λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, 
 
ότι οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 18-97 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θέσπιση 
εσωτερικών κανόνων σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα που 
βρίσκονται στην κατοχή του Συνεδρίου5 προϋπήρχαν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και 

                                                

1  ΕΕ L 18 της 20.1.2005, σ. 1  
2 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
3  ΕΕ L 173 της 27.6.2001, σ. 5. 
4  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
5  ΕΕ C 295 της 23.9.1998, σ. 1. 
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θα έπρεπε να αναθεωρηθούν υπό το φως του εν λόγω κανονισμού και της νομολογίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, 
 
ότι η διαφάνεια αυξάνει τη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα της 
διοίκησης, ενισχύοντας έτσι τις αρχές της δημοκρατίας. Για το σκοπό δε αυτό θα πρέπει να 
προαχθεί η ορθή διοικητική πρακτική για την πρόσβαση στα έγγραφα, 
 
ότι, ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστούν ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα μέσω 
εξαιρέσεων από την αρχή της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και ότι προέχει να τηρούνται 
δεόντως τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα σχετικά με το απόρρητο των ελεγκτικών πληροφοριών, 
 
 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
 

Άρθρο 1 
 

Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να καθοριστούν οι όροι, τα όρια και οι διαδικασίες βάσει 
των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «το Συνέδριο») παρέχει στο κοινό δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα τα οποία κατέχει. 
 
 

Άρθρο 2 
 

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής 
 

1. Εντός τoυ πλαισίoυ και των oρίων των διατάξεων που περιλαμβάνει η παρούσα απόφαση 
καθώς και των διεθνών προτύπων που διέπουν το απόρρητο των ελεγκτικών πληροφοριών, 
κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την 
έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Συνεδρίου, με 
την επιφύλαξη των αρχών, των όρων και των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα 
απόφαση. 

 
2. Το Συνέδριο μπορεί, με την επιφύλαξη των ιδίων αρχών, όρων και ορίων, να παράσχει 

δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν διαμένει ή 
δεν έχει την έδρα του σε κράτος μέλος. 

 
3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα που κατέχει το Συνέδριο, δηλαδή 

έγγραφα τα οποία έχει καταρτίσει ή λάβει και είναι στην κατοχή του. 
 
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού στα 

έγγραφα που κατέχει το Συνέδριο τα οποία ενδέχεται να απορρέουν από μέσα του διεθνούς 
δικαίου ή κοινοτικές πράξεις εφαρμογής τους. 

 

                                                                                                                                            
(*) Όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 14-2009 την οποία εξέδωσε το Συνέδριο 

κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Φεβρουαρίου 2009. 
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Άρθρο 3 
 

Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: 
 
(α) "έγγραφο" σημαίνει οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεξαρτήτως μέσου εγγραφής του 

(γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή ή ως εγγραφή ήχου, εικόνας ή 
οπτικοακουστική εγγραφή), 

 
(β) "τρίτος" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή κάθε μονάδα εκτός του Συνεδρίου, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των άλλων κοινοτικών και μη κοινοτικών 
οργάνων και οργανισμών και των τρίτων χωρών. 

 
 

Άρθρο 4 
 

Εξαιρέσεις 
 
1. Το Συνέδριo αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφo σε περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση 

μπορεί να υπονομεύσει την προστασία:  
 

(α) του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο περιλαμβάνει: 
- τη δημόσια ασφάλεια, 
- αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, 
- διεθνείς σχέσεις, 
- τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός 

κράτους μέλους, 
 

(β) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 
2. Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το απόρρητο και καθορίζονται στα άρθρα 143, 

παράγραφος 2, και 144, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε αντίστοιχες διατάξεις άλλων μέσων 
κοινοτικής νομοθεσίας, το Συνέδριο αρνείται την πρόσβαση στις ελεγκτικές παρατηρήσεις 
του. Μπορεί επίσης να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
προπαρασκευή αυτών των παρατηρήσεων. 

 
3. Το Συνέδριo αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφo σε περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση 

μπορεί να υπονομεύσει την προστασία: 
 

- των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης 
της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

- δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών, 
- επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων. 

 
4. Η πρόσβαση σε έγγραφο, που έχει καταρτιστεί από το Συνέδριο για εσωτερική χρήση ή έχει 

ληφθεί από το Συνέδριο, το οποίο αφορά ζήτημα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί 
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απόφαση απορρίπτεται, εάν η κοινοποίηση του εγγράφου μπορεί να διακυβεύσει τη 
διαδικασία λήψης απόφασης από το Συνέδριο. 

 
Η πρόσβαση σε έγγραφο που περιέχει γνώμες για εσωτερική χρήση, οι οποίες έχουν 
διατυπωθεί στο πλαίσιο συσκέψεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του 
Συνεδρίου, μπορεί να απορριφθεί ακόμη και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, εάν η 
κοινοποίηση του εγγράφου ενδέχεται να διακυβεύσει τη διαδικασία λήψης απόφασης του 
Συνεδρίου. 

 
5. Σε περίπτωση κατά την oπoία η αίτηση αφoρά έγγραφo τo oπoίo βρίσκεται στην κατoχή 

τoυ Συνεδρίoυ χωρίς τo τελευταίo να είναι συντάκτης τoυ, τo Συνέδριo γνωστoπoιεί στoν 
ενδιαφερόμενo την παραλαβή της αίτησης, υπoδεικνύoντάς τoυ συγχρόνως τo πρόσωπo ή 
τo θεσμικό ή άλλo όργανo πρoς τo oπoίo πρέπει αυτή να υπoβληθεί. 

 
6. Εάν από μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου καλύπτονται μόνον 

ορισμένα μέρη του ζητούμενου εγγράφου, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου παρέχονται 
ελεύθερα. 

 
7.  Οι εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων για 

την πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά αρχεία των Κοινοτήτων που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/836. 

 
8. Παρά τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στο παρόν άρθρο, το Συνέδριο μπορεί να αποφασίσει 

να παράσχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφο, εν όλω ή εν μέρει, σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον για την κοινοποίησή του. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Αιτήσεις πρόσβασης 
 
Οι αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα υποβάλλονται εγγράφως7, είτε σε χαρτί είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή, σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 314 της συνθήκης 
ΕΚ8 με επαρκή σαφήνεια ώστε να μπορεί το Συνέδριο να ταυτοποιήσει το έγγραφο. Ο αιτών 
δεν είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει την αίτησή του. 
 
 

                                                

6 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου, ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 1. 

7  Πρέπει να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Cour des comptes européenne, Directeur du 
"Soutien à l’audit et communication", 12 rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg. Φαξ: (+352) 43 93 42, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: euraud@eca.europa.eu 

8 Επί του παρόντος: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, 
ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, 
ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. 

mailto:euraud@eca.europa.eu
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Άρθρο 6 
 

Διεκπεραίωση των αρχικών αιτήσεων 
 
1. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα πραγματοποιείται από τον 

Διευθυντή του τομέα «Υποστήριξη του ελέγχου και επικοινωνία», ο οποίος αποστέλλει 
βεβαίωση παραλαβής στον αιτούντα, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει για τη συνέχεια 
που θα δοθεί σχετικά. 

 
2. Ανάλογα με το θέμα της αίτησης, ο Διευθυντής του τομέα «Υποστήριξη του ελέγχου και 

επικοινωνία» ενημερώνει και, εφόσον χρειαστεί, συμβουλεύεται το αρμόδιο Μέλος, τον 
Γενικό Γραμματέα, τη νομική υπηρεσία ή τον εντεταλμένο για την προστασία των 
δεδομένων προτού αποφασίσει για τη δημοσιοποίηση του ζητούμενου εγγράφου. 

 
3. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο διεκπεραιώνονται ταχέως. Εντός 15 εργάσιμων 

ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, το Συνέδριο είτε παρέχει το δικαίωμα 
πρόσβασης στο ζητούμενο έγγραφο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 ή, με γραπτή 
απάντηση, κοινοποιεί στον αιτούντα τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και τον 
ενημερώνει για το δικαίωμά του να ζητήσει από το Συνέδριο να επανεξετάσει τη θέση του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. 

 
4. Σε περίπτωση αίτησης που αφορά ιδιαίτερα ογκώδες έγγραφο ή μεγάλο αριθμό εγγράφων, 

το Συνέδριο μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως με τον αιτούντα, προκειμένου το θέμα να 
διευθετηθεί καταλλήλως. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η προθεσμία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 μπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες, εφόσον ενημερωθεί 
προηγουμένως ο αιτών και εξηγηθούν οι λόγοι. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Αίτηση επανεξέτασης  
 
1. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης, ο αιτών μπορεί, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες 

από τη λήψη της απάντησης του Συνεδρίου, να ζητήσει από το Συνέδριο να επανεξετάσει 
τη θέση του. 

 
2. Η απουσία απάντησης του Συνεδρίου εντός της ταχθείσας προθεσμίας μπορεί να δώσει 

στον αιτούντα το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση. 
 
 

Άρθρο 8 
 

Διεκπεραίωση των αιτήσεων επανεξέτασης  
 
1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου. Ανάλογα με το υπό 

εξέταση θέμα, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου συμβουλεύεται το αρμόδιο Μέλος ή τον Γενικό 
Γραμματέα και, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να ζητήσει τη γώμη είτε της νομικής υπηρεσίας 
είτε του εντεταλμένου για την προστασία των δεδομένων  προτού αποφασίσει για την 
παροχή του ζητούμενου εγγράφου. 
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2. Οι αιτήσεις επανεξέτασης διεκπεραιώνονται ταχέως. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 
πρωτοκόλληση της αίτησης, το Συνέδριο είτε παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στο 
ζητούμενο έγγραφο και το χορηγεί σύμφωνα με ό,τι ορίζει το άρθρο 9 ή, με γραπτή 
απάντηση, κοινοποιεί στον αιτούντα τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης. Σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης της πρόσβασης, το Συνέδριο ενημερώνει τον 
αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει, ήτοι την άσκηση προσφυγής κατά του Συνεδρίου 
και/ή την καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, βάσει των όρων των άρθρων 230 και 
195 της συνθήκης ΕΚ αντίστοιχα. 

 
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση αίτησης που αφορά ιδιαίτερα 

ογκώδες έγγραφο ή μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προθεσμία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 μπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες, εφόσον ενημερωθεί 
προηγουμένως ο αιτών και να εξηγηθούν οι λόγοι. 

 
4. Η απουσία απάντησης εκ μέρους του Συνεδρίου εντός της ταχθείσας προθεσμίας θεωρείται 

ως αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να προσφύγει στα ένδικα 
μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 
 

Άρθρο 9 
 

Πρόσβαση μετά από αίτηση 
 
1. Ο αιτών μπορεί να συμβουλευτεί τα έγγραφα στα οποία του έχει παράσχει το Συνέδριο 

δικαίωμα πρόσβασης, είτε στην έδρα του Συνεδρίου στο Λουξεμβούργο είτε λαμβάνοντας 
αντίγραφο, μεταξύ άλλων και ηλεκτρονικό αντίγραφο, εφόσον υπάρχει. Στην πρώτη 
περίπτωση, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης συμφωνούνται μεταξύ του αιτούντος 
και του Διευθυντή του τομέα «Υποστήριξη του ελέγχου και επικοινωνία». 

 
2. Ο αιτών μπορεί να επιβαρυνθεί με το κόστος της παραγωγής και αποστολής αντιγράφων. Η 

χρέωση δεν μπορεί υπερβαίνει το πραγματικό κόστος παραγωγής και αποστολής των 
αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η 
άμεση πρόσβαση στα έγγραφα με ηλεκτρονική μορφή είναι δωρεάν.  

 
3. Εάν το κοινό έχει πρόσβαση σε ένα έγγραφο, το Συνέδριο μπορεί να εκπληρώσει την 

υποχρέωσή του για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο ζητούμενο έγγραφο 
ενημερώνοντας τον αιτούντα για τον τρόπο απόκτησής του. 

 
4. Τα έγγραφα παρέχονται στην εκδοχή και στο μορφότυπο στα οποία υπάρχουν 

(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ή άλλου μορφότυπου) ανάλογα με την 
προτίμηση του αιτούντος. Το Συνέδριο δεν υποχρεούται να δημιουργήσει νέο έγγραφο ή να 
συγκεντρώσει στοιχεία κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. 
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Άρθρο 10 
 

Αναπαραγωγή εγγράφων 
 
1. Τα έγγραφα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν ή να αξιοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη γραπτή 
έγκριση από το Συνέδριο. 

 
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενης κανονιστικής 

ρύθμισης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία ενδεχομένως περιορίζει το 
δικαίωμα τρίτου να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα. 

 
 

Άρθρο 11 
 

Τελικές διατάξεις 
 
1. Η απόφαση αριθ. 18-97 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20ής Φεβρουαρίου 1997 

καταργείται. 
 
2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
3. Τίθεται σε ισχύ από την πρώτη του μήνα που έπεται της έγκρισής της. 
 
 
 
Λουξεμβούργο 10 Μαρτίου 2005. 
 
 
 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
 
 

Hubert WEBER 
Πρόεδρος 
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SGL007248EL05-11PP-D-66-OR.doc 

Απόφαση αριθ. 66-2011 σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών δεοντολογίας 
για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ: ότι, προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή του, πρέπει να 
θεωρείται αντικειμενικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό όργανο, 
στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη 
εμπιστοσύνη,  
ότι η πολιτική και τα πρότυπα ελέγχου του Συνεδρίου 
καθορίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί 
τους ελέγχους του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του 
INTOSAI (ISSAI 30), 
ότι είναι αναγκαίο ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών 
δεοντολογίας, που θα βοηθήσει το Συνέδριο να διασφαλίζει ότι 
οι καθημερινές αποφάσεις είναι σύμφωνες με τις αρχές που 
θεσπίζει το πρότυπο ISSAI 30,  
ότι η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αμεροληψία, η 
επαγγελματική συμπεριφορά, η παροχή προστιθέμενης αξίας, η 
αριστεία, η αποδοτικότητα και η ορθή διοικητική συμπεριφορά 
αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, των Μελών και των υπαλλήλων του,  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το 
καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  
τον κώδικα δεοντολογίας του INTOSAI (ISSAI 30), 
τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ανώτατων οργάνων ελέγχου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Άρθρο 1 
Οι συνημμένες κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 

Παραρτημα III



 - 2 - 

 

 

Άρθρο 2 
Ο γενικός γραμματέας του Συνεδρίου θα δημοσιεύσει στο ενδοδίκτυο και θα ενημερώνει 
κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει διλήμματα δεοντολογίας που ενδέχεται να παρουσιαστούν 
στην καθημερινή εργασιακή ζωή. Η εν λόγω κατάσταση είναι μόνον ενδεικτική και όχι 
εξαντλητική, στοχεύει δε να βοηθήσει στην κατανόηση και τη θέση σε εφαρμογή των 
κατευθυντήριων οδηγιών. Τα Μέλη και οι υπάλληλοι του Συνεδρίου ενθαρρύνονται να 
συμβάλουν με παραδείγματα στην κατάρτιση της κατάστασης αυτής.  
 
Άρθρο 3 
Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς 
για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (παράρτημα IV της απόφασης 
αριθ. 26-2010 σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου).  

Τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της υπογραφής. 

Λουξεμβούργο, 26 Οκτώβριος 2011. 

Για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
 

 
 
 
 

 
Vítor Caldeira 

Πρόεδρος 
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Προοίμιο 
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση αποστολής: 

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του 
ελέγχου των οικονομικών της ΕΕ. Το Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής 
διαχείρισής της και ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. 

Το Συνέδριο παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της ΕΕ. 
Εξετάζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις έχουν καταχωριστεί και παρουσιαστεί ορθά, κατά πόσον έχουν εκτελεστεί 
νόμιμα και κανονικά, καθώς και εάν η διαχείρισή τους έχει ασκηθεί κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το 
Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, 
διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια, επικουρώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. 
Το Συνέδριο έχει αναλάβει τη δέσμευση να βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου των δημόσιων 
οικονομικών και της δημόσιας διοίκησης, ως αποτελεσματικός οργανισμός.  

Το Συνέδριο, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του, πρέπει να είναι αλλά και να 
θεωρείται αντικειμενικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό όργανο, στο οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο 
ενέκρινε τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας του INTOSAI (ISSAI 30), καθώς και σειρά 
κατευθυντήριων οδηγιών δεοντολογίας. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας στοχεύουν να μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε ότι 
οι καθημερινές αποφάσεις μας, σχετικά τόσο με τον έλεγχο όσο και με τη διοίκηση του 
οργάνου, είναι σύμφωνες με τις αρχές που θεσπίζει ο κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας βασίζονται στις αξίες μας: ανεξαρτησία, 
ακεραιότητα, αμεροληψία, επαγγελματική συμπεριφορά, παροχή προστιθέμενης αξίας, 
αριστεία και αποδοτικότητα. Ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού του Συνεδρίου: Μέλη1, 
διευθυντικά στελέχη, ελεγκτές και διοικητικούς υπαλλήλους. Τέλος, λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη 2  και στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης3, καθώς και τις αρχές της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς.  
Η μη τήρηση των δεοντολογικών αρχών ενδέχεται να συνιστά παράλειψη καθήκοντος και 
να έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών.  
Το παρόν έγγραφο καθορίζει κατευθυντήριες αρχές. Εντούτοις, είναι δική μας ατομική 
ευθύνη η επιλογή της καταλληλότερης για κάθε συγκεκριμένη δεοντολογική πρόκληση 
λύσης: δεδομένου ότι δεν υπάρχει πάντοτε καθορισμένη απάντηση σε κάθε ερώτημα, 
ενθαρρύνεστε να εφαρμόσετε την κοινή λογική και να μιλήσετε ανοικτά στους ανωτέρους 
και συναδέλφους σας. Τα Μέλη και τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη όσον 
αφορά τα θέματα δεοντολογίας, δεδομένου ότι, με το παράδειγμά τους, ασκούν σημαντική 
επιρροή στη φιλοσοφία του οργάνου· κατά συνέπεια, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. 
Λουξεμβούργο, Οκτώβριος 2011 

Vítor Caldeira 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

                                                 
1  Όσον αφορά τα Μέλη, πρόσθετες δεοντολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στη Συνθήκη, στον 

εσωτερικό κανονισμό του Συνεδρίου και στον κώδικα δεοντολογίας για τα Μέλη. 
2  Άρθρα 285 και 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
3  Άρθρα 11, 11α και 12 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.  
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1. Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία4  

Γνωρίζουμε τις δεοντολογικές απαιτήσεις του Συνεδρίου και ενεργούμε σύμφωνα με 
αυτές. Ζητούμε συμβουλή σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας κατά περίπτωση. 
 

1.1. Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Όσον αφορά τα Μέλη, δεοντολογικές απαιτήσεις θεσπίζονται επίσης με τη 
Συνθήκη, τον εσωτερικό κανονισμό του Συνεδρίου και τον κώδικα δεοντολογίας για τα 
Μέλη. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, δεοντολογικές απαιτήσεις καθορίζονται επίσης στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. 

1.2. Συμβάλλουμε στο να εμπνέεται εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στους ενδιαφερομένους, 
τις ελεγχόμενες από το Συνέδριο μονάδες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
τον σκοπό αυτό, συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και 
αποφεύγουμε οιεσδήποτε περιστάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το Συνέδριο. Αυτό 
εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη των καθηκόντων μας στο Συνέδριο. 

1.3. Εξοικειωνόμαστε με τις δεοντολογικές απαιτήσεις του Συνεδρίου. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει καθορισμένη απάντηση σε κάθε ερώτημα όσον αφορά τα ζητήματα δεοντολογίας 
και όταν μια κατάσταση μας αφορά άμεσα η λήψη της ορθής απόφασης ενδέχεται να είναι 
δυσχερέστερη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι καλό να είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε 
τα ζητήματα δεοντολογίας από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες: συζητούμε με τους 
ανωτέρους ή με άλλους συναδέλφους. 

 
2. Ακεραιότητα5 

Επιδεικνύουμε ακεραιότητα και τη δέουσα επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων 
μας. 
 

2.1. Εφαρμόζουμε την πολιτική και τα πρότυπα ελέγχου του Συνεδρίου, τα εγχειρίδια 
ελέγχου και κάθε άλλη ελεγκτική διαδικασία που εγκρίνεται από το Συνέδριο, 
ενημερώνουμε δε τους ανωτέρους για τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αυτές. 
2.2. Διαχειριζόμαστε τους πόρους του Συνεδρίου με νόμιμο, κανονικό και χρηστό από 
δημοσιονομική άποψη τρόπο. Το Συνέδριο πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο 
δημοσιονομικής διαχείρισης: η διαχείριση των πόρων του πρέπει να ασκείται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό και με κάθε άλλο εφαρμοστέο κανόνα· οι 
στόχοι του πρέπει να επιτυγχάνονται με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

 
 
 
 
 
                                                 
4  Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, παράγραφοι 7-11.  
5  Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, παράγραφοι 12-13.  
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3. Ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία6 

Συμπεριφερόμαστε με τρόπο που προάγει την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία, την 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία του Συνεδρίου. 
 

3.1. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να μην τίθενται υπό αμφισβήτηση η ανεξαρτησία, η 
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία μας. Κατά την εκτέλεση του έργου μας, δεν πρέπει να 
εμπλεκόμαστε σε επαγγελματικά θέματα στα οποία έχουμε προσωπικό συμφέρον. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας ενημερώνουμε τον προϊστάμενό μας, ο οποίος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την επίλυση της κατάστασης. 
3.2. Εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς να υφιστάμεθα καμία πολιτική, εθνική ή άλλη 
εξωτερική επιρροή. 
3.3. Αποφεύγουμε κάθε σύγκρουση συμφερόντων, είτε πραγματική είτε φαινομενική. 
Τέτοιου είδους περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει, παραδείγματος χάριν, λόγω της 
ιδιότητας μέλους πολιτικών οργανώσεων, λόγω πολιτικού λειτουργήματος ή αξιώματος, 
λόγω της ιδιότητας μέλους διοικητικών συμβουλίων και λόγω της ύπαρξης οικονομικού 
συμφέροντος σε ελεγχόμενες μονάδες. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τέτοιου 
είδους θέματα και το πώς θα μπορούσαν να εκληφθούν από τρίτους. 
3.4. Δεν έχουμε με την ελεγχόμενη μονάδα καμία σχέση η οποία θα μπορούσε να θέσει 
σε κίνδυνο την ανεξαρτησία μας. Θέματα που θα μπορούσαν να παραβλάψουν την 
ανεξαρτησία περιλαμβάνουν οικογενειακές ή/και προσωπικές σχέσεις με τους υπαλλήλους 
της ελεγχόμενης μονάδας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της 
εργασίας μας. Πριν από τη διεκπεραίωση του ελεγκτικού καθήκοντος, εκτιμούμε τον 
δυνητικό αντίκτυπο τέτοιου είδους σχέσεων και ενημερώνουμε τον προϊστάμενό μας· για 
τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο θέσπισε ετήσια διαδικασία επιβεβαίωσης7. 
3.5. Δεν ελέγχουμε τον ίδιο τομέα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα· για τον 
σκοπό αυτό, το Συνέδριο έχει θέσει σε εφαρμογή καθεστώς κινητικότητας8. 
3.6. Εάν προσληφθήκαμε από ελεγχόμενη μονάδα, δεν πρέπει να μας ανατεθούν 
καθήκοντα που μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία μας έναντι του πρώην 
εργοδότη μας. Εάν επιδιώκουμε ή μας προσφερθεί θέση σε ελεγχόμενη μονάδα, 
αποφεύγουμε οιεσδήποτε περιστάσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία 
μας. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνουμε αμέσως τον προϊστάμενό μας, ο οποίος αξιολογεί 
την κατάσταση και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. Τα διευθυντικά στελέχη 
έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να παρακολουθούν τις περιπτώσεις αυτές. 
3.7. Εκτελούμε εξωτερικές δραστηριότητες μόνον εντός του πλαισίου που καθορίζει ο 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και έχοντας πάντοτε υπόψη το καθήκον 
νομιμοφροσύνης προς το Συνέδριο. Δεν εκτελούμε οιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε 
να βλάψει τη φήμη του Συνεδρίου, να θέσει υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία μας ή να 
παρεμποδίσει το έργο μας.  
3.8. Δεν δεχόμαστε, ούτε για τον εαυτό μας ούτε για λογαριασμό άλλων, δώρα ή άλλα 
οφέλη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, που σκοπεύουν να επηρεάσουν ή που θα 
μπορούσε να εκληφθεί ότι επηρεάζουν το έργο μας 9 . Ωστόσο, εντός επαγγελματικού 

                                                 
6  Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, παράγραφοι 14-26.  
7  Βλέπε απόφαση του Συνεδρίου αριθ. 36-2011.  
8  Βλέπε απόφαση του Συνεδρίου αριθ. 14-2010.  
9  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 11.  
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πλαισίου (π.χ. συνέδρια, επισκέψεις ελέγχου, υποδοχή επισκεπτών κ.λπ.), μπορούμε να 
δεχόμαστε φιλοξενία ή μικρά δώρα τα οποία, λόγω αξίας και φύσης, θεωρείται ότι 
εντάσσονται στο πλαίσιο της συνήθους ευγένειας. 
3.9. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, εξετάζουμε πρώτον κατά πόσον η αποδοχή ενός 
δώρου ή οφέλους θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία μας ή να είναι επιζήμια για 
την εμπιστοσύνη προς το Συνέδριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συζητούμε με τους 
ανωτέρους. Οιαδήποτε αποδοχή πρόσκλησης για πρωινό, μεσημεριανό φαγητό ή δείπνο -
στο πλαίσιο αποστολής- πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση δαπανών της αποστολής10. 

 
4. Επαγγελματικό απόρρητο11 

Έχουμε καθήκον εχεμύθειας σε σχέση με την εργασία μας12. Το εν λόγω καθήκον δεν 
πρέπει να περιορίζει την ατομική ελευθερία έκφρασης. 

 
4.1. Έχουμε πρόσβαση σε πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με τις ελεγχόμενες μονάδες 
και είναι ουσιώδες να διασφαλίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Για τον σκοπό αυτό, 
και σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, κατά την έναρξη των 
καθηκόντων μας στο Συνέδριο υπογράψαμε δήλωση εχεμύθειας την οποία πρέπει να 
τηρούμε. 
4.2. Αποφεύγουμε την αποκάλυψη σε τρίτους πληροφοριών που αποκτήσαμε κατά τη 
διάρκεια της εργασίας μας, εκτός εάν αυτό συμβεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του 
Συνεδρίου ή σύμφωνα με σχετικούς κανονισμούς. 
4.3. Τηρούμε τις αρχές της ασφάλειας των πληροφοριών και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται στον κανονισμό αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δεν διστάζουμε να επικοινωνήσουμε με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Συνεδρίου. 
4.4. Το Συνέδριο προωθεί την εσωτερική διαφάνεια και έχουμε το θεμελιώδες δικαίωμα 
να εκφράζουμε τη γνώμη μας και να αναφέρουμε διάφορα θέματα, με σκοπό να 
συμβάλλουμε στη βελτίωση των επιδόσεων του Συνεδρίου. Το δικαίωμα αυτό 
εξασφαλίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και πρέπει να διέπεται από 
καθήκον νομιμοφροσύνης προς το όργανο13. Το καθήκον εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει 
και μετά τη λήξη των καθηκόντων μας στο Συνέδριο. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Βλέπε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις αποστολές. 
11  Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, παράγραφος 27.  
12  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 17.  
13  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 17α, και απόφαση του Συνεδρίου αριθ. 7-2010.  
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5. Ικανότητα και περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση14 

Επιδεικνύουμε πάντοτε επαγγελματική συμπεριφορά και συμμορφωνόμαστε με υψηλά 
επαγγελματικά πρότυπα.  

 
5.1. Προκειμένου να εκτελούμε τα καθήκοντά μας με ικανότητα και αμεροληψία, 
γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε τις σχετικές νομικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. Ιδίως, 
εάν είμαστε ελεγκτές, εφαρμόζουμε την πολιτική και τα πρότυπα ελέγχου του Συνεδρίου, 
καθώς και τα επαγγελματικά πρότυπα και τις σχετικές μεθόδους ελέγχου INTOSAI και 
IFAC. Δεν αναλαμβάνουμε έργο εάν δεν έχουμε τις ικανότητες να το εκτελέσουμε. 
Αναπτύσσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητές μας και παρακολουθούμε μαθήματα 
επιμόρφωσης. 
5.2. Τα Μέλη και τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι το προσωπικό επιμορφώνεται προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι 
ανάγκες ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του 
συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων του προσωπικού. 

 
6. Οργανισμός που χαρακτηρίζεται από αριστεία και αποδοτικότητα 

Συμβάλλουμε στο να καταστεί το Συνέδριο οργανισμός που χαρακτηρίζεται από αριστεία 
και αποδοτικότητα. 

 
6.1. Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον είναι ουσιώδες τόσο για την επίτευξη των στόχων 
του Συνεδρίου όσο και για την εξασφάλιση της ικανοποίησης του προσωπικού. 
Συμβάλλουμε στην επίτευξη του εν λόγω σκοπού προωθώντας την επαγγελματική και 
προσωπική συνεργασία, ήτοι όντας ανοικτοί και πρόθυμοι να μοιραστούμε τις γνώσεις μας 
και να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας από όλες τις υπηρεσίες του Συνεδρίου. Τα Μέλη 
και τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τη διευκόλυνση της 
δημιουργίας καλού εργασιακού περιβάλλοντος. 
6.2. Αποφεύγουμε κάθε μορφή διάκρισης και συμβάλλουμε στην εφαρμογή πολιτικής 
ίσων ευκαιριών για όλο το προσωπικό. Τα Μέλη και τα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του προσωπικού τυγχάνει ίσης 
μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη. Οι δεξιότητες και 
το δυναμικό των μεμονωμένων υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάθεση των 
αρμοδιοτήτων. Στενές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων μπορεί να δυσχεράνουν την τήρηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, σύζυγοι και σύντροφοι αποφεύγουν να 
εργάζονται στην ίδια υπηρεσία ή να εργάζονται υπό ιεραρχική σχέση. 
6.3. Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό προς τους άλλους, αποφεύγουμε κάθε συμπεριφορά 
που μπορεί να θίξει την αξιοπρέπειά τους και απέχουμε από κάθε μορφή παρενόχλησης15. 
Επίσης, δείχνουμε σεβασμό για τις γνώμες των άλλων και αποδεχόμαστε λογικές διαφωνίες 
στο έργο τους. Η ανατροφοδότηση με πληροφορίες πρέπει να παρέχεται με σεβασμό, καθώς 
και με ακριβοδίκαιο και εποικοδομητικό τρόπο. 

                                                 
14  Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI, παράγραφοι 28-33. 
15  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 12α. Βλέπε αποφάσεις αριθ. 61-2006 και 95-2008 του 

Συνεδρίου.  
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6.4. Ενεργούμε σύμφωνα με τα συμφέροντα του Συνεδρίου. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία 
υποχρέωση να ακολουθούμε διαταγές προκειμένου να πράξουμε κάτι παράνομο ή 
αντιδεοντολογικό 16 . Πριν από τη λήψη απόφασης, αναφέρουμε τις απόψεις μας με 
εποικοδομητικό τρόπο· αφού ληφθεί η απόφαση, την εκτελούμε αποτελεσματικά. 
6.5. Τα Μέλη και τα διευθυντικά στελέχη διασφαλίζουν τη διαφύλαξη των συμφερόντων 
του προσωπικού. Φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την παροχή βοήθειας όσον αφορά την 
προστασία των υπαλλήλων που αποκαλύπτουν και αναφέρουν παρανομίες με την έννοια 
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης17.  
6.6. Υποχρεούμαστε να αναφέρουμε στους ανωτέρους μας τυχόν περίπτωση κατά την 
οποία γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο Συνέδριο ή σε κάποιον 
υπάλληλό του. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει εύλογη βάση για τέτοιου είδους ενέργεια, και 
αυτή να πραγματοποιείται με καλή πίστη και εχεμύθεια. 
6.7. Συμβάλλουμε στην εφαρμογή της πολιτικής του Συνεδρίου για ανοικτή εσωτερική 
και εξωτερική επικοινωνία. Η ανοικτή επικοινωνία έχει θετική επίδραση στη συνεργασία. 
Οι σημαντικές πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται και στους άλλους: πρέπει να 
γνωρίζουμε τι πληροφορίες έχουμε στην κατοχή μας και ποιοι ενδέχεται να τις χρειάζονται 
για τις εργασίες τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να σταθμίζεται ως προς το 
καθήκον εχεμύθειας, αλλά δεν πρέπει να περιορίζεται περισσότερο από το απολύτως 
αναγκαίο. 
6.8. Επίσης, επιζητούμε τη γνώμη και την επαγγελματική εκτίμηση των άλλων. 

 

7. Ορθή διοικητική συμπεριφορά 

Εφαρμόζουμε τις αρχές της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς.  

 
7.1. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσδοκούν ποιοτικές υπηρεσίες ελέγχου και προσιτή 
δημόσια διοίκηση. 
7.2. Στις συναλλαγές μας με το κοινό επιδεικνύουμε δέσμευση, ικανότητα, ευγένεια και 
εξυπηρετικότητα. 
7.3. Απαντούμε σε αιτήματα παροχής πληροφοριών για θέματα που μας αφορούν ή, για 
άλλα θέματα, παραπέμπουμε τον αιτούντα στο αρμόδιο πρόσωπο. 
7.4. Κατά την παραλαβή ενός αιτήματος αποστέλλουμε αμέσως απόδειξη παραλαβής, η 
οποία αναφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες για την επικοινωνία με το πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον χειρισμό του θέματος (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου). Απαντούμε αμελλητί σε κάθε αίτημα, κατ’ αρχήν εντός δεκαπέντε εργάσιμων 
ημερών, στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον αιτούντα (εφόσον αυτή είναι επίσημη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εάν δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εντός της 
προθεσμίας αυτής, αποστέλλουμε προσωρινή απάντηση αναφέροντας μια εύλογη 
προθεσμία για την απάντηση.  

                                                 
16  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 21. 
17  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρα 22α και 22β.  
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7.5. Πριν από την αποστολή οιασδήποτε πληροφορίας, ελέγχουμε εάν αυτή έχει ήδη 
δημοσιοποιηθεί από το Συνέδριο18. Εάν αυτό δεν έχει συμβεί, κατευθύνουμε το αίτημα στην 
υπηρεσία του Συνεδρίου που είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία. Κάθε άρνηση παροχής 
πληροφοριών στο κοινό πρέπει να αιτιολογείται βάσει της δυνητικής παράβλαψης των 
συμφερόντων των θεσμικών οργάνων. 
7.6. Το προσωπικό πρέπει να κατευθύνει οιοδήποτε αίτημα προερχόμενο από 
δημοσιογράφο στην υπηρεσία του Συνεδρίου που είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τον 
Τύπο. Τα Μέλη ενημερώνουν την εν λόγω υπηρεσία σχετικά με τις επαφές που έχουν με τον 
Τύπο. 
7.7. Δεχόμαστε αιτήματα υποβαλλόμενα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, φαξ ή τηλεφώνου. Επίσης, ενδέχεται να απαντήσουμε χρησιμοποιώντας 
κάποιο από τα μέσα αυτά, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τις δυνητικές νομικές 
συνέπειες της απάντησης (π.χ. κανονιστικές προθεσμίες, αποδεικτικά στοιχεία ή απόδειξη 
παραλαβής της απάντησης κ.λπ.). 
7.8. Επιδεικνύουμε πάντοτε σύνεση κατά την αποστολή πληροφοριών εκτός του 
Συνεδρίου· δεν διστάζουμε να συμβουλευθούμε τους ανωτέρους και την υπηρεσία του 
Συνεδρίου που είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία. 
7.9. Γνωστοποιούμε αμέσως γραπτώς κάθε απόφαση που θίγει ατομικά δικαιώματα και 
συμφέροντα (π.χ. θέματα προσωπικού, όπως προαγωγές, διορισμούς, οικονομικά 
δικαιώματα κ.λπ.), πρωτίστως στα πρόσωπα τα οποία αφορά άμεσα. Η ανακοίνωση 
αναφέρει τις δυνατότητες προσβολής της απόφασης, τους φορείς ενώπιον των οποίων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί η προσφυγή και τις σχετικές προθεσμίες (ιδίως, τα δικαστικά 
όργανα και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή). 
7.10. Σε περίπτωση καταχρηστικών αιτημάτων για πληροφορίες ή καταγγελιών (π.χ. 
επαναλαμβανόμενων, στερούμενων νοήματος, διατυπωμένων με αγένεια κ.λπ.), 
απορρίπτονται ευγενικά αλλά σταθερά, πάντοτε με την παροχή κατάλληλης αιτιολόγησης. 
Το προσωπικό του Συνεδρίου δεν πρέπει ποτέ να διατυπώνει καταχρηστικές καταγγελίες. 

                                                 
18  Η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συνεδρίου διέπεται από τις αποφάσεις αριθ. 12-2005 και  

14-2009 του Συνεδρίου. 
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