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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
Μέρος 1.2 των κανόνων της ΕΚΤ για θέµατα προσωπικού, το οποίο περιλαµβάνει τους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς και επαγγελµατικού απορρήτου
(2004/C 92/06)
(Το παρόν κείµενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείµενο που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 236 της
22ας Αυγούστου 2001, σ. 13)
1.2. Επαγγελµατική συµπεριφορά και επαγγελµατικό απόρρητο

δραστηριότητές της χωρίς την προηγούµενη άδεια
της εκτελεστικής επιτροπής.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 στοιχεία β), γ) και στ) και του
άρθρου 5 στοιχείο β) των όρων απασχόλησης εφαρµόζονται
ως ακολούθως:

1.2.7. Λόγω της θέσης που κατέχει η ΕΚΤ και της γενικότερης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής σηµασίας
των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται, τα µέλη του
προσωπικού τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο σχετικά µε πληροφορίες που αφορούν θέµατα µε τα
οποία ασχολείται η ΕΚΤ.

1.2.1. Η εκτελεστική επιτροπή διορίζει σύµβουλο δεοντολογίας. Ο σύµβουλος δεοντολογίας παρέχει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε κάθε πτυχή της επαγγελµατικής συµπεριφοράς και του επαγγελµατικού απορρήτου. Χωρίς να θίγεται το εν λόγω έργο του, ο
σύµβουλος δεοντολογίας παρέχει συµβουλές και
θεσπίζει ερµηνευτικά κριτήρια για θέµατα δεοντολογίας. Στη διεκπεραίωση της αποστολής του, ο σύµβουλος δεοντολογίας υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης αυστηρής εµπιστευτικότητας. Οι συµβουλές και
τα ερµηνευτικά κριτήρια για θέµατα δεοντολογίας
δηµοσιεύονται, σε γενικευµένη µορφή, στο ενδοδίκτυο της ΕΚΤ.
Ο σύµβουλος δεοντολογίας διασφαλίζει, ιδιαίτερα,
την οµοιόµορφη ερµηνεία των κανόνων της ΕΚΤ αναφορικά µε την εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών. Ο σύµβουλος δεοντολογίας παρέχει χρονικά
άµεση και ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον εξωτερικό
ελεγκτή σχετικά µε τις συµβουλές και τα ερµηνευτικά
κριτήρια για θέµατα δεοντολογίας που διαµορφώνει
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε την εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών.
1.2.2. Με τη φράση «αποζηµιώσεις, αµοιβές ή δώρα» νοείται
κάθε χρηµατικό ωφέληµα ή/και κάθε µη χρηµατικό
ωφέληµα.

1.2.8. Ως πληροφορίες που αφορούν θέµατα µε τα οποία
ασχολείται η ΕΚΤ (εµπιστευτικές πληροφορίες) νοούνται οι πληροφορίες i) οι οποίες είναι γνωστές σε
µέλος του προσωπικού, ii) αφορούν τη διοίκηση
της ΕΚΤ ή συναλλαγές οποιουδήποτε είδους (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδιαζόµενων συναλλαγών)
που απορρέουν από την εφαρµογή των στόχων και
των καθηκόντων της ΕΚΤ, και iii) είναι εµπιστευτικές
ή iv) θεωρούνται ή είναι δυνατό να θεωρηθούν σχετικές µε επικείµενες αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν θέµατα µε τα οποία
ασχολείται η ΕΚΤ περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα
πληροφοριών και είναι δυνατό να προέρχονται από
οποιαδήποτε χώρα ή τοµέα δραστηριοτήτων εντός
της ΕΚΤ. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν απλώς παραδείγµατα και η απαρίθµησή τους δεν είναι εξαντλητική:
— µεταβολές στη νοµισµατική πολιτική ή στην πολιτική των συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωσυστήµατος ή των λοιπών κεντρικών τραπεζών
διεθνώς·

1.2.3. Μέλος του προσωπικού προσκαλούµενο να συµµετάσχει σε εκδήλωση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα
δεν δέχεται κανενός είδους αµοιβή.

— διακυµάνσεις στα µηνιαία νοµισµατικά µεγέθη,
στα στοιχεία ισοζυγίου πληρωµών, στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα ή σε οποιαδήποτε άλλα
οικονοµικά ή χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα µπορούν να επηρεάσουν τις αγορές·

1.2.4. Επιτρέπεται η αποδοχή φιλοξενίας, προσφερόµενης
στα συνήθη πλαίσια, και συµβολικών δώρων, προκειµένου να αποφευχθεί προσβολή του προσφέροντος.

— επικείµενες κανονιστικές µεταβολές·

1.2.5. Σε περίπτωση αµφιβολίας, πριν από την αποδοχή
οποιουδήποτε δώρου ή φιλοξενίας, τα µέλη του προσωπικού λαµβάνουν την έγκριση του γενικού διευθυντή ή διευθυντή τους και, όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, τον ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε κάθε
δώρο ή µε τη φιλοξενία που αποδέχθηκαν.
1.2.6. Τα µέλη του προσωπικού δεν δηµοσιεύουν έργα ή
άρθρα ούτε δίνουν διαλέξεις µε θέµα την ΕΚΤ ή τις

— πληροφορίες που µπορούν να επηρεάσουν τις
αγορές και σχετίζονται µε συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις στα διεθνή φόρα·
— εσωτερικές διοικητικές αποφάσεις, οι οποίες λαµβάνονται από την ΕΚΤ.
Η ανακοίνωση πληροφοριών στο σύνηθες πλαίσιο
άσκησης της εργασίας δεν συνιστά παράβαση των
εν λόγω κανόνων.
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1.2.9. Απαγορεύεται στα µέλη του προσωπικού να χρησιµοποιούν, άµεσα ή έµµεσα µε τη µεσολάβηση τρίτων,
εµπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση, είτε χρησιµοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες
σε ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που
διεξάγουν µε ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασµό
είτε τις χρησιµοποιούν σε παρόµοιες συναλλαγές που
διεξάγουν µε κίνδυνο και για λογαριασµό τρίτων. Ο
όρος «τρίτος» περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τους συζύγους, τους αναγνωρισµένους συντρόφους, τους
γονείς, τα τέκνα, τα λοιπά µέλη της οικογένειας,
τους συναδέλφους και τα νοµικά πρόσωπα.
1.2.10. Απαγορεύεται ειδικά στα µέλη του προσωπικού να
εκµεταλλεύονται, άµεσα ή έµµεσα µε τη µεσολάβηση
τρίτων, τη θέση και τις αρµοδιότητές τους στην ΕΚΤ
ή εµπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση, διά της απόκτησης ή εκχώρησης, είτε µε ίδιο
κίνδυνο ή για ίδιο λογαριασµό είτε µε κίνδυνο ή για
λογαριασµό τρίτων, κατά τους όρους του άρθρου
1.2.9, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών, του συναλλάγµατος και του χρυσού) ή δικαιώµατος (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων από συµβάσεις παραγώγων µέσων ή από στενά συνδεόµενα µε αυτά χρηµατοδοτικά µέσα), µε τα οποία συνδέονται στενά οι εν
λόγω πληροφορίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για
κάθε είδος χρηµατοοικονοµικών (επενδυτικών) συναλλαγών, στις οποίες περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
— οι επενδύσεις σε τίτλους (µετοχές, οµολογίες,
τίτλους επιλογής, δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή κάθε άλλο
υπό ευρεία έννοια τίτλο, καθώς και συµβάσεις
προεγγραφής, απόκτησης ή εκχώρησης παρόµοιων τίτλων)·
— συµβάσεις επί δεικτών µε αντικείµενο παρόµοιους
µε τους προαναφερθέντες τίτλους·
— πράξεις επί επιτοκίων·
— πράξεις συναλλάγµατος·
— πράξεις µε αντικείµενο εµπορεύµατα.
1.2.11. Απαγορεύονται οι βραχυπρόθεσµες συναλλαγές (ήτοι
ο συνδυασµός αγορών και πωλήσεων πραγµατοποιούµενων στη διάρκεια ενός µήνα) κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε αντικείµενο οποιοδήποτε περιουσιακό
στοιχείο (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών,
του συναλλάγµατος και του χρυσού) ή δικαίωµα
(συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων από συµβάσεις παραγώγων µέσων ή από στενά συνδεόµενα µε
αυτά χρηµατοδοτικά µέσα), εκτός αν το ενδιαφερόµενο µέλος του προσωπικού είναι σε θέση να δείξει
µε αντικειµενικό τρόπο τη µη κερδοσκοπική φύση και
τους λόγους διενέργειας της συγκεκριµένης συναλλαγής.
1.2.12. Απαγορεύεται σε µέλη του προσωπικού να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε τµήµα της τεχνικής υποδοµής
που προορίζεται για τις χρηµατοοικονοµικές πράξεις
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του ΕΣΚΤ, όταν διεξάγουν ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µε ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασµό ή µε κίνδυνο και για λογαριασµό τρίτων,
κατά τους όρους του άρθρου 1.2.9.
Ο όρος «τεχνική υποδοµή που προορίζεται για τις
χρηµατοοικονοµικές πράξεις του ΕΣΚΤ» περιλαµβάνει
τη χρησιµοποιούµενη στις συναλλαγές τηλεφωνική
υποδοµή Bosch, το σύστηµα τηλετύπου και κάθε
σύστηµα που παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, π.χ. Bloomberg και
Reuters, TOP, BI, EBS, FinanceKIT και S.W.I.F.T.,
καθώς και κάθε µελλοντικό υποκατάστατο σύστηµα.
Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων
στην αίθουσα συναλλαγών και στις εγκαταστάσεις
του Τµήµατος Υποστήριξης και ∆ιακανονισµού
Παρεµβάσεων και του Τµήµατος Επενδύσεων, επιτρέπεται δε κατ' εξαίρεση η χρήση τους, ως µέτρο έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των διαδικασιών της ΕΚΤ
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
1.2.13. Η εκτελεστική επιτροπή καθορίζει τα µέλη του προσωπικού, τα οποία, λόγω της άσκησης της εργασίας,
του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους, έχουν
πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές πράξεις του ΕΣΚΤ. Η
σχετική απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής καθίσταται αυτοδίκαια µέρος των κανόνων για θέµατα
προσωπικού. Τα εν λόγω µέλη του προσωπικού δεν
διεξάγουν καµία συναλλαγή, άµεσα ή έµµεσα, σε
ηµέρα που συµπίπτει µε ηµέρα διεξαγωγής συναλλαγής του ΕΣΚΤ, µε αντικείµενο περιουσιακά στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών, του
συναλλάγµατος και του χρυσού) ή δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων από συµβάσεις
παραγώγων µέσων ή από στενά συνδεόµενα µε
αυτά χρηµατοδοτικά µέσα) που έχουν τα ίδια γενικά
χαρακτηριστικά (νόµισµα, εκδότη και παρόµοια διάρκεια) µε εκείνα που αποτελούν αντικείµενο της
συναλλαγής του ΕΣΚΤ την παραπάνω ηµέρα, είτε
µε ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασµό είτε µε κίνδυνο και για λογαριασµό τρίτων, κατά τους όρους
του άρθρου 1.2.9.
1.2.14. Η εκτελεστική επιτροπή καθορίζει τα µέλη του προσωπικού τα οποία, λόγω της άσκησης της εργασίας,
του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους, έχουν
πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τη νοµισµατική πολιτική ή την πολιτική των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ΕΚΤ ή τις χρηµατοοικονοµικές πράξεις του ΕΣΚΤ. Η σχετική απόφαση
της εκτελεστικής επιτροπής καθίσταται αυτοδίκαια
µέρος των κανόνων για θέµατα προσωπικού.
Τα εν λόγω µέλη του προσωπικού, κατόπιν αιτήµατος
του γενικού διευθυντή ∆ιοίκησης, παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
— κατάλογο των τραπεζικών λογαριασµών τους,
συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών κατάθεσης κινητών αξιών και των λογαριασµών σε χρηµατιστηριακούς πράκτορες·
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— κατάλογο κάθε εγγράφου εξουσιοδότησής τους
από τρίτους σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς
λογαριασµούς των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών κατάθεσης κινητών
αξιών·

περαιτέρω διερεύνηση κάποιας µεµονωµένης περίπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1.2.16, στην οποία περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που έχει λάβει από το
ενδιαφερόµενο µέλος του προσωπικού.

— τις γενικές οδηγίες ή κατευθυντήριες γραµµές
τους προς τρίτους, στους οποίους έχει µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα διαχείρισης του επενδυτικού
τους χαρτοφυλακίου (1).

1.2.15. Σε περίπτωση που ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ
εύλογα θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προαναφερθέντες κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών και ερµηνευτικών κανόνων για θέµατα δεοντολογίας που διαµορφώνει ο σύµβουλος δεοντολογίας,
έχει το δικαίωµα να ζητήσει από οποιοδήποτε
µέλος του προσωπικού της ΕΚΤ να του παράσχει
ολοκληρωµένες πληροφορίες επί του θέµατος. Το
συγκεκριµένο µέλος του προσωπικού παρέχει στον
εξωτερικό ελεγκτή της ΕΚΤ, σε εµπιστευτική βάση
και κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του τελευταίου, ολοκληρωµένες πληροφορίες σχετικά µε:

Τα εν λόγω µέλη του προσωπικού, µε δική τους
πρωτοβουλία και χωρίς καθυστέρηση, παρέχουν
λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε κάθε µεταβολή των
ανωτέρω πληροφοριών. Οι πληροφορίες και τυχόν
ενηµερώσεις παρέχονται σε σφραγισµένους φακέλους
και φυλάσσονται από το γενικό διευθυντή ∆ιοίκησης,
ο οποίος τις διαβιβάζει στον εξωτερικό ελεγκτή της
ΕΚΤ, κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου.
Τα εν λόγω µέλη του προσωπικού, κατόπιν του σχετικού ετήσιου αιτήµατος του εξωτερικού ελεγκτή της
ΕΚΤ, παρέχουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν περίοδο έξι συναπτών µηνών, κατά
τα οριζόµενα στο ετήσιο αίτηµα:
— έγγραφα που σχετίζονται µε κάθε πώληση ή
αγορά περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών, του συναλλάγµατος και
του χρυσού) ή δικαιωµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων από συµβάσεις παραγώγων
µέσων ή από στενά συνδεόµενα µε αυτά χρηµατοδοτικά µέσα), την οποία πραγµατοποιούν µε
ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασµό ή µε κίνδυνο και για λογαριασµό τρίτων, κατά τους
όρους του άρθρου 1.2.9·
— αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασµών,
συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών κατάθεσης κινητών αξιών και των λογαριασµών σε χρηµατιστηριακούς πράκτορες· έγγραφα που σχετίζονται µε τη σύναψη ή τροποποίηση ενυπόθηκων
ή άλλων δανείων µε ίδιο κίνδυνο και για ίδιο
λογαριασµό ή µε κίνδυνο και για λογαριασµό
τρίτων, κατά τους όρους του άρθρου 1.2.9·
— έγγραφα που σχετίζονται µε συναλλαγές τους
αναφορικά µε προγράµµατα συνταξιοδότησης,
συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος συνταξιοδότησης της ΕΚΤ.
Όλες οι πληροφορίες παρέχονται σε σφραγισµένους
φακέλους και φυλάσσονται από το γενικό διευθυντή
∆ιοίκησης, ο οποίος τις διαβιβάζει στον εξωτερικό
ελεγκτή της ΕΚΤ κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου.
Όλες οι πληροφορίες που λαµβάνει ο εξωτερικός
ελεγκτής παραµένουν εµπιστευτικές. Κατά παρέκκλιση
από τον προαναφερθέντα κανόνα, ο εξωτερικός
ελεγκτής της ΕΚΤ υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΕΚΤ αναφορά µε σκοπό την
(1) Τα προσδιοριζόµενα κατά τους όρους του άρθρου 1.2.14 µέλη του
προσωπικού δύνανται να προβαίνουν σε εκχώρηση της διαχείρισης των
επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων σε τρίτους, όπως οργανισµοί τύπου
«blind trust», οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων κτλ.

— το σύνολο των τραπεζικών λογαριασµών του,
συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών κατάθεσης κινητών αξιών και των λογαριασµών σε χρηµατιστηριακούς πράκτορες· τη σύναψη ή τροποποίηση ενυπόθηκων ή άλλων δανείων µε ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασµό ή µε κίνδυνο και
για λογαριασµό τρίτων, κατά τους όρους του
άρθρου 1.2.9·
— το σύνολο των επενδυτικών συναλλαγών µε αντικείµενο περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών, του συναλλάγµατος και
του χρυσού) ή δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων από συµβάσεις παραγώγων
ή από στενά συνδεόµενα µε αυτά χρηµατοδοτικά
µέσα), τις οποίες πραγµατοποίησε µε ίδιο κίνδυνο
και για ίδιο λογαριασµό ή µε κίνδυνο και για
λογαριασµό τρίτων, κατά τους όρους του
άρθρου 1.2.9, στη διάρκεια της περιόδου που
επισηµαίνει ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ·
— τις συναλλαγές του αναφορικά µε προγράµµατα
συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένου του
προγράµµατος συνταξιοδότησης της ΕΚΤ·
— κατάλογο κάθε εγγράφου εξουσιοδότησής του
από τρίτους σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς
τους λογαριασµούς, συµπεριλαµβανοµένων των
λογαριασµών κατάθεσης κινητών αξιών.
Οι πληροφορίες παρέχονται σε σφραγισµένους φακέλους στον εξωτερικό ελεγκτή της ΕΚΤ µέσω του
γενικού διευθυντή ∆ιοίκησης. Όλες οι πληροφορίες
που λαµβάνει ο εξωτερικός ελεγκτής παραµένουν
εµπιστευτικές. Κατά παρέκκλιση από τον προαναφερθέντα κανόνα, ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης της
ΕΚΤ αναφορά µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση
κάποιας µεµονωµένης περίπτωσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 1.2.15, στην οποία περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που έχει λάβει από το ενδιαφερόµενο µέλος
του προσωπικού.
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1.2.16. Ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ αναφέρει κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τους προαναφερθέντες
κανόνες στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης της
ΕΚΤ, η οποία ερευνά περαιτέρω το ζήτηµα της συµµόρφωσης προς τους εν λόγω κανόνες. Οι ιδιωτικές
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες που διενεργούνται σε συνθήκες πλήρους συµµόρφωσης προς τις
συµβουλές και τους ερµηνευτικούς κανόνες για
θέµατα δεοντολογίας που διαµορφώνει ο σύµβουλος
δεοντολογίας δεν οδηγούν σε παρόµοια αναφορά του
εξωτερικού ελεγκτή της ΕΚΤ. Το ενδιαφερόµενο
µέλος του προσωπικού ενηµερώνεται σχετικά µε την
αναφορά του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΚΤ, έχει δε το
δικαίωµα να γνωστοποιεί στον εξωτερικό ελεγκτή της
ΕΚΤ τις απόψεις του επί της εν λόγω αναφοράς.
Η αναφορά, την οποία συντάσσει ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ και στην οποία περιλαµβάνονται οι
πληροφορίες που παρέχει το ενδιαφερόµενο µέλος
του προσωπικού, µπορεί να χρησιµοποιείται στο
πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται
στο Μέρος 8 των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και, στην
έκταση που απαιτείται βάσει του εφαρµοστέου
δικαίου, στο πλαίσιο κάθε δίωξης κινούµενης από
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εξωτερικές αρχές σχετικά µε εικαζόµενες παραβάσεις
των εθνικών ποινικών νόµων.
1.2.17. Τα µέλη του προσωπικού συζητούν µε τον σύµβουλο
δεοντολογίας κάθε απορία σχετική µε την εφαρµογή
των εν λόγω κανόνων (εάν, για παράδειγµα, κάποια
ιδιωτική χρηµατοοικονοµική συναλλαγή την οποία
επιδιώκουν θα συνεπαγόταν κατάχρηση εµπιστευτικών
πληροφοριών). Η διεξαγωγή ιδιωτικών χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών σε συνθήκες πλήρους συµµόρφωσης προς τις συµβουλές και τους ερµηνευτικούς
κανόνες για θέµατα δεοντολογίας που διαµορφώνει ο
σύµβουλος δεοντολογίας δεν προκαλούν την κίνηση
πειθαρχικής διαδικασίας για µη συµµόρφωση µέλους
του προσωπικού προς τις υποχρεώσεις του. Οι εν
λόγω συµβουλές, ωστόσο, δεν απαλλάσσουν το
µέλος του προσωπικού από κάθε άλλη ευθύνη του.
1.2.18. Οι υποχρεώσεις των µελών του προσωπικού, οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1.2.14 και 1.2.15,
εξακολουθούν να υφίστανται για διάστηµα έξι µηνών
από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης µε την
ΕΚΤ. Το αίτηµα του εξωτερικού ελεγκτή για παροχή
πληροφοριών αφορά την περίοδο που λήγει ένα µήνα
µετά τη λύση της εργασιακής σχέσης.

