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II
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

2.3. Ο πρεδροr συγκαλε επσηr το διοικητικ συµβολιο
οσκιr το κρνει αναγκαο.

χονταr υπψη το πρωτκολλο για το καταστατικ του
Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr
Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, εφεξr καλοµενο «καταστατικ», και ιδωr το ρθρο 12.3,

2.4. Το διοικητικ συµβολιο κανονικ συνεδριζει στιr
κτιριακr εγκαταστσειr τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr καλοµενη «ΕΚΤ»).

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

2.5. Συνεδρισειr δνανται να πραγµατοποιονται και
µσω τηλεδιασκψεων, εκτr εν διαφωνον τουλχιστον
τρειr διοικητr.
ρθρο 3

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕVΑΛΑΙΟ

ρθρο 1
Συνθκη και καταστατικ
Ο παρν εσωτερικr κανονισµr συµπληρνει τη συνθκη
για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (εφεξr καλοµενη «συνθκη») και το καταστατικ. Η ννοια των ρων
στον παρντα εσωτερικ κανονισµ εναι η δια πωr και
στη συνθκη και το καταστατικ.
ΚΕVΑΛΑΙΟ I
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ρθρο 2
Χρνοr και τποr των συνεδρισεων του διοικητικο
συµβουλου
2.1. Ο χρνοr των συνεδρισεων αποφασζεται απ το
διοικητικ συµβολιο µετ απ πρταση του προδρου. Το
συµβολιο καταρχν συνεδριζει σε τακτr ηµεροµηνεr
σµφωνα µε πργραµµα το οποο καταρτζεται απ το
διοικητικ συµβολιο εγκαρωr, πριν απ την ναρξη κθε
ηµερολογιακο τουr.
2.2. Ο πρεδροr συγκαλε το διοικητικ συµβολιο εν το
ζητσουν τουλχιστον τρα µλη του διοικητικο συµβουλου.

Παρακολοθηση

των

συνεδρισεων
συµβουλου

του

διοικητικο

3.1. Με την εξαρεση των περιπτσεων που αναφρονται
στον παρντα εσωτερικ κανονισµ, τιr συνεδρισειr του
διοικητικο συµβουλου παρακολουθον µνον τα µλη
του, ο Πρεδροr του Συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr νωσηr,
και να µλοr τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
3.2. Κθε διοικητιr µπορε καταρχν να συνοδεεται
απ να τοµο στα τµµατα εκενα των συνεδρισεων που
δεν αφορον συζητσειr για νοµισµατικ πολιτικ.
3.3. Στιr περιπτσειr που κποιοr διοικητr αδυνατε να
παραστε, µπορε να διορσει εγγρφωr αναπληρωτ µε την
επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 4. Το γγραφο αυτ
κοινοποιεται στον πρεδρο σε ελογο διστηµα πριν απ
τη συνεδραση.
3.4. Το ∆ιοικητικ Συµβολιο δναται να προσκαλε και
λλα πρσωπα να παραστον στιr συνεδρισειr του, εφσον το κρνει σκπιµο.
ρθρο 4
Ψηφοφορα
4.1. Το διοικητικ συµβολιο ψηφζει, εφσον υπρχει
απαρτα των δο τρτων των µελν του. Εφσον δεν υπρξει απαρτα, ο πρεδροr µπορε να συγκαλσει κτακτη
συνεδραση κατ την οποα οι αποφσειr λαµβνονται ανεξαρττωr απαρταr.
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4.2. Το διοικητικ συµβολιο προβανει σε ψηφοφορα
µετ απ πρσκληση του προδρου. Ο πρεδροr κινε
επσηr τη διαδικασα ψηφοφοραr εφσον το ζητσει οιοδποτε µλοr.
4.3. Αποχr δεν εµποδζουν την κδοση αποφσεων του
διοικητικο συµβουλου σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 41.2 του καταστατικο.
4.4. Μλοr του διοικητικο συµβουλου που κωλεται να
παραστε σε ψηφοφορεr για παρατεταµνο διστηµα
(πραν του ενr µηνr), µπορε να διορσει αναπληρωτ του
ωr µλοr του διοικητικο συµβουλου.
4.5. Σµφωνα µε το ρθρο 10.3 του καταστατικο, εφσον διοικητr αδυνατε να ψηφσει για απφαση που λαµβνεται µε τιr διατξειr των ρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51
του καταστατικο, τη σταθµισµνη ψφο του δνει ο εξουσιοδοτηµνοr αναπληρωτr του.
4.6. Ο πρεδροr µπορε να διεξγει µυστικ ψηφοφορα
εφσον το ζητσουν τρα µλη του διοικητικο συµβουλου.
Μυστικ ψηφοφορα διεξγεται πντοτε εφσον, σµφωνα
µε τα ρθρα 11.1, 11.3 και 11.4 του καταστατικο, η προr
ψφιση απφαση αφορ προσωπικr µλη του διοικητικο
συµβουλου. Στιr περιπτσειr αυτr τα ενδιαφερµενα µλη
δεν συµµετχουν στην ψηφοφορα.
4.7. Αποφσειr δνανται να λαµβνονται και µε γραπτ
διαδικασα, εκτr εν συµφωνον τουλχιστον τρα µλη
του διοικητικο συµβουλου. Για τη γραπτ διαδικασα
απαιτονται: i) κανονικ τουλχιστον πντε εργσιµεr
µρεr για µελτη απ κθε µλοr του διοικητικο συµβουλου· ii) την προσωπικ υπογραφ κθε µλουr του διοικητικο συµβουλου ( του αναπληρωτο του σµφωνα µε το
ρθρο 4.4) και iii) καταχρηση τηr εν λγω απφασηr στα
πρακτικ τηr αµσωr εποµνηr συνεδρασηr του διοικητικο συµβουλου.
ρθρο 5
Οργνωση των συνεδρισεων του διοικητικο συµβουλου
5.1. Το διοικητικ συµβολιο ψηφζει την ηµερησα διταξη κθε συνεδρασηr. Η εκτελεστικ επιτροπ καταρτζει
προσωριν ηµερησα διταξη και την αποστλλει, µαζ µε
τα σχετικ γγραφα στα µλη του διοικητικο συµβουλου
καθr και στουr λοιποr εξουσιοδοτηµνουr µετχοντεr
τουλχιστον οκτ ηµρεr πριν απ τη συνεδραση, εκτr
εκτκτων περιπτσεων, οπτε η εκτελεστικ επιτροπ ενεργε ανλογα µε τιr περιστσειr. Το διοικητικ συµβολιο
δναται να αποφασσει τη διαγραφ  την προσθκη
θεµτων στην προσωριν ηµερησα διταξη, µετ απ πρταση του προδρου  µλουr του διοικητικο συµβουλου.
Η διαγραφ θµατοr απ την ηµερησα διταξη γνεται
µετ απ ατηση τουλχιστον τριν µελν εφσον τα σχετικ γγραφα δεν χουν αποσταλε στα µλη εγκαρωr.
5.2. Τα πρακτικ των εργασιν του διοικητικο συµβουλου υποβλλονται στα µλη του για γκριση στην προσεχ
συνεδραση (, αν απαιτεται, νωρτερα µε γραπτ διαδικασα) και υπογρφονται απ τον πρεδρο.
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ΚΕVΑΛΑΙΟ II

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ρθρο 6
Χρνοr και τποr των συνεδρισεων τηr εκτελεστικr
επιτροπr
6.1. Ο χρνοr των συνεδρισεων αποφασζεται απ την
εκτελεστικ επιτροπ µετ απ πρταση του προδρου.
6.2. Ο πρεδροr δναται επσηr να συγκαλε την εκτελεστικ επιτροπ οσκιr το κρνει αναγκαο.
ρθρο 7
Ψηφοφορα
7.1. Το διοικητικ συµβολιο ψηφζει, σµφωνα µε το
ρθρο 11.5 του καταστατικο, εφσον υπρχει απαρτα των
δο τρτων των µελν του. Εφσον δεν υπρξει απαρτα, ο
πρεδροr µπορε να συγκαλσει κτακτη συνεδραση κατ
την οποα οι αποφσειr λαµβνονται ανεξαρττωr απαρταr.
7.2. Οι αποφσειr δνανται να λαµβνονται και µε
γραπτ διαδικασα, εκτr εν διαφωνον τουλχιστον δο
µλη τηr εκτελεστικr επιτροπr.
7.3. Μλη τηr εκτελεστικr επιτροπr τα οποα προσωπικr αφορ υπ ψφιση απφαση σµφωνα µε τα ρθρα
11.1, 11.3  11.4 του καταστατικο, δεν µετχουν στην
ψηφοφορα.
ρθρο 8
Οργνωση των συνεδρισεων τηr εκτελεστικr επιτροπr
Η εκτελεστικ επιτροπ αποφασζει σχετικ µε την
οργνωση των συνεδρισεν τηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ III
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ρθρο 9
Επιτροπr

του

Ευρωπαϊκο Συστµατοr
Τραπεζν

Κεντρικν

9.1. Συγκροτονται επιτροπr του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν (εφεξr καλοµενεr «επιτροπr
ΕΣΚΤ»), αποτελοµενεr απ εκπροσπουr τηr ΕΚΤ και τηr
εθνικr κεντρικr τρπεζαr κθε µετχοντοr κρτουr
µλουr, µε σκοπ τη συµµετοχ στο ργο του Ευρωπαϊκο
Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν (εφεξr καλοµενο
«ΕΣΚΤ»).
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9.2. Το διοικητικ συµβολιο καθορζει τα καθκοντα
των επιτροπν ΕΣΚΤ και διορζει τουr προδρουr τουr.
Κατ’ αρχν, πρεδροι θα εναι οι εκπρσωποι τηr ΕΚΤ.
Τσο το διοικητικ συµβολιο σο και η εκτελεστικ επιτροπ θα χουν το δικαωµα να ζητον απ τιr επιτροπr
ΕΣΚΤ τη µελτη συγκεκριµνων θεµτων.
9.3. Οι επιτροπr ΕΣΚΤ αναφρονται στο διοικητικ συµβολιο µσω τηr εκτελεστικr επιτροπr. Η εποπτεουσα
τραπεζικ επιτροπ δεν χει την υποχρωση να αναφρεται
µσω τηr εκτελεστικr επιτροπr ποτε ενεργε ωr φρουµ
διαβουλεσεων για θµατα που δεν χουν σχση µε τιr
δραστηριτητεr εποπτεαr τηr ΕΣΚΤ που προσδιορζονται
στη συνθκη και στο καταστατικ.
9.4. Η εθνικ κεντρικ τρπεζα κθε µη µετχοντοr κρτουr µλουr δναται επσηr να διορζει εκπρσωπο ο οποοr
συµµετχει στιr συνεδρισειr επιτροπr ΕΣΚΤ οσκιr το
αντικεµενο εµππτει στο πεδο αρµοδιτηταr του γενικο
συµβουλου. Οι εκπρσωποι µπορε επσηr να κληθον να
συµµετσχουν σε συνεδρισειr οσκιr κρνεται σκπιµο
απ τον πρεδρο επιτροπr και την εκτελεστικ επιτροπ.
9.5. Για ειδικ θµατα αµσου ενδιαφροντοr τηr Επιτροπr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, εκπρσωποι των υπηρεσιν τηr Επιτροπr µπορε να κληθον να παρακολουθσουν συνεδρισειr των επιτροπν ΕΣΚΤ. Μπορε επσηr να
καλονται εκπρσωποι λλων κοινοτικν οργνων και
τρτων φορων εφσον και ταν κριθε σκπιµο.
9.6. Η ΕΚΤ παρχει γραµµατειακ υποστριξη στιr επιτροπr ΕΣΚΤ.

ρθρο 10
Εσωτερικ οργνωση
10.1. Η εκτελεστικ επιτροπ, µετ απ διαβουλεσειr µε
το διοικητικ συµβολιο, αποφασζει για τον αριθµ, το
νοµα και την αντστοιχη αρµοδιτητα των τµηµτων τηr
ΕΚΤ. Η απφαση αυτ δηµοσιοποιεται.
10.2.
λα τα τµµατα τηr ΕΚΤ υπγονται διοικητικ
στην εκτελεστικ επιτροπ. Η εκτελεστικ επιτροπ αποφασζει τιr επιµρουr αρµοδιτητεr των µελν τηr σε σχση µε
τα τµµατα τηr ΕΚΤ και ενηµερνει σχετικ το διοικητικ
συµβολιο, το γενικ συµβολιο και το προσωπικ τηr
ΕΚΤ. Οι αποφσειr αυτr λαµβνονται µνο µε παρουσα
του συνλου των µελν τηr εκτελεστικr επιτροπr, και
µνον µε σµφωνη ψφο του προδρου.

ρθρο 11
Προσωπικ τηr ΕΚΤ
11.1. Κθε µλοr του προσωπικο τηr ΕΚΤ ενηµερνεται
για τη θση που κατχει στο πλασιο τηr εσωτερικr
οργνωσηr τηr ΕΚΤ, για την ιεραρχικ βαθµδα του και τιr
επαγγελµατικr του αρµοδιτητεr.
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11.2. Με την επιφλαξη των ρθρων 36 και 47 του καταστατικο, η εκτελεστικ επιτροπ εκδδει οργανωτικr διατξειr (εφεξr καλοµενεr «διοικητικr εγκκλιοι»). Οι διατξειr αυτr εναι υποχρεωτικr για το προσωπικ τηr ΕΚΤ.
11.3. Η εκτελεστικ επιτροπ εκδδει και ενηµερνει
κδικα συµπεριφορr για την καθοδγηση των µελν τηr
και των µελν του προσωπικο τηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ρθρο 12
Σχση µεταξ του διοικητικο συµβουλου και του γενικο
συµβουλου
12.1. Στο γενικ συµβολιο τηr ΕΚΤ παρχεται η δυναττητα υποβολr παρατηρσεων πριν απ την κδοση εκ
µρουr του διοικητικο συµβουλου:
— γνωµοδοτσεων σµφωνα µε τα ρθρα 4 και 25.1 του
καταστατικο,
— συστσεων τηr ΕΚΤ στον τοµα τηr στατιστικr,
σµφωνα µε το ρθρο 42 του καταστατικο,
— τηr ετσιαr κθεσηr,
— των καννων για την τυποποηση καννων λογιστικr
και απολογισµν λειτουργαr,
— των µτρων για την εφαρµογ του ρθρου 29 του καταστατικο,
— των ρων απασχλησηr του προσωπικο τηr ΕΚΤ,
— γνωµοδοτσεων τηr ΕΚΤ στο πλασιο τηr προετοιµασαr για τον αµετκλητο προσδιορισµ των συναλλαγµατικν ισοτιµιν, ετε σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 109 Λ παργραφοr 5 τηr συνθκηr ετε ωr προr
τιr νοµικr πρξειr που εκδδονται οσκιr καταργεται
παρκκλιση.
12.2. Οσκιr ζητεται απ το γενικ συµβολιο η υποβολ παρατηρσεων σµφωνα µε τιr διατξειr τηr ανωτρω
παραγρφου, του παραχωρεται για το σκοπ αυτ ελογο
χρονικ διστηµα, το οποο δεν εναι µικρτερο των δκα
εργασµων ηµερν. Σε επεγουσεr περιπτσειr (επαρκr
αιτιολογηµνεr στην ατηση) το διστηµα αυτ µπορε να
µειωθε σε πντε εργσιµεr µρεr. Η χρση γραπτr διαδικασαr εναπκειται στην κρση του προδρου.
12.3. Ο πρεδροr ενηµερνει το γενικ συµβολιο
σµφωνα µε το ρθρο 47.4 του καταστατικο, για τιr αποφσειr του διοικητικο συµβουλου.
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L 338/31

Σχσειr µεταξ εκτελεστικr επιτροπr και γενικο
συµβουλου

15.2. Το διοικητικ συµβολιο συγκροτε επιτροπ προϋπολογισµο για συνδροµ σε θµατα σχετικ µε τον προϋπολογισµ τηr ΕΚΤ και καθορζει τα καθκοντα και τη
σνθεσ τηr.

13.1. Στο γενικ συµβολιο τηr ΕΚΤ παρχεται η δυναττητα υποβολr παρατηρσεων πριν η εκτελεστικ επιτροπ:

ρθρο 16

ρθρο 13

— εφαρµσει νοµικr πρξειr του διοικητικο συµβουλου
για τιr οποεr, σµφωνα µε τιr διατξειr του ανωτρω
ρθρου 12.1, απαιτεται η συµµετοχ του γενικο συµβουλου,
— εκδσει, στο πλασιο των αρµοδιοττων που του χει
εκχωρσει το διοικητικ συµβολιο σµφωνα µε τιr
διατξειr του ρθρου 12.1 του καταστατικο, νοµικr
πρξειr για τιr οποεr, σµφωνα µε τιr διατξειr του
ρθρου 12.1 του παρντοr, απαιτεται η συµµετοχ του
γενικο συµβουλου.
13.2. Οσκιr ζητεται απ το γενικ συµβολιο η υποβολ παρατηρσεων σµφωνα µε τιr διατξειr τηr ανωτρω
παραγρφου, που παραχωρεται για το σκοπ αυτ ελογο
χρονικ διστηµα, το οποο δεν εναι µικρτερο των δκα
εργσιµων ηµερν. Σε επεγουσεr περιπτσειr (επαρκr
αιτιολογηµνεr στην ατηση) το διστηµα αυτ µπορε να
µειωθε σε πντε εργσιµεr µρεr. Η χρση γραπτr διαδικασαr εναπκειται στην κρση του προδρου.

ΚΕVΑΛΑΙΟ V

Εκθσειr και ετσιοι λογαριασµο
16.1. Η αρµοδιτητα γκρισηr τηr ετσιαr κθεσηr που
απαιτεται σµφωνα µε το ρθρο 15.3 του καταστατικο
ανκει στο διοικητικ συµβολιο.
16.2. Η αρµοδιτητα γκρισηr και δηµοσευσηr των
τριµηνιαων εκθσεων του ρθρου 15.1 του καταστατικο,
των εβδοµαδιαων ενοποιηµνων οικονοµικν καταστσεων του ρθρου 15.2 του καταστατικο, των ενοποιηµνων
ισολογισµν του ρθρου 26.3 του καταστατικο και των
λλων εκθσεων εκχωρονται στην εκτελεστικ επιτροπ.
16.3. Η εκτελεστικ επιτροπ ετοιµζει, σµφωνα µε τιr
αρχr τιr οποεr χει θεσπσει το διοικητικ συµβολιο,
τουr ετσιουr λογαριασµοr τηr ΕΚΤ µετ στον πρτο
µνα του εποµνου οικονοµικο τουr. Οι λογαριασµο
αυτο υποβλλονται στουr εξωτερικοr ελεγκτr.
16.4. Το διοικητικ συµβολιο εγκρνει τουr ετσιουr
λογαριασµοr τηr ΕΚΤ µσα στο πρτο τρµηνο του επµενου τουr. Η κθεση των εξωτερικν ελεγκτν υποβλλεται
στο διοικητικ συµβολιο πριν απ την γκρισ τουr.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 17
ρθρο 14
Εκχρηση αρµοδιοττων
14.1. Η εκχρηση αρµοδιοττων του διοικητικο συµβουλου προr την εκτελεστικ επιτροπ, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 12.1 παργραφοr 2 τελευταα πρταση του
καταστατικο, κοινοποιεται προr τα ενδιαφερµενα µρη,
 αναλγωr δηµοσιεεται, προκειµνου για θµατα που
χουν νοµικr επιπτσειr σε τρτουr. Πρξειr που εκδδονται δυνµει εκχρησηr κοινοποιονται ταχωr στο διοικητικ συµβολιο.
14.2. Ο κατλογοr µε τιr εξοσιοδοτηµνεr υπογραφr τηr
ΕΚΤ, που συντσσεται δυνµει αποφσεων οι οποεr εκδδονται σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 39 του καταστατικο, διανµεται στα ενδιαφερµενα µρη.
ρθρο 15
∆ιαδικασα του προπολογισµο
15.1. Το διοικητικ συµβολιο, ενεργνταr µετ απ πρταση τηr εκτελεστικr επιτροπr σµφωνα µε αρχr τιr
οποεr χει θεσπσει, πριν απ το τλοr κθε οικονοµικο
τουr, εγκρνει τον προϋπολογισµ τηr ΕΚΤ για το επµενο
οικονοµικ τοr.

Νοµικr πρξειr τηr ΕΚΤ
17.1. Τουr κανονισµοr τηr ΕΚΤ εκδδει το διοικητικ
συµβολιο και υπογρφει εκ µρουr του ο πρεδροr.
17.2. Τιr κατευθυντριεr γραµµr τηr ΕΚΤ εκδδει το
διοικητικ συµβολιο και τιr υπογρφει εκ µρουr του ο
πρεδροr. Στιr οδηγεr αναφρεται η αιτιολογα στην οποα
βασζονται. Η κοινοποηση στιr κεντρικr εθνικr τρπεζεr
γνεται µε φξ, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, τλεξ  σε µορφ
εντπου.
17.3. Το διοικητικ συµβολιο δναται να εκχωρε τιr
κανονιστικr του αρµοδιτητεr στην εκτελεστικ επιτροπ
για την εφαρµογ των κανονισµν και των οδηγιν του. Οι
σχετικο κανονισµο και οδηγεr αναφρουν ειδικr τα
προr υλοποηση θµατα καθr και τα ρια και το περιεχµενο τηr εκχωρηθεσαr αρµοδιτηταr.
17.4. Τιr αποφσειr και συστσειr τηr ΕΚΤ εκδδει το
διοικητικ συµβολιο  η εκτελεστικ επιτροπ µσα στο
αντστοιχο πλασιο αρµοδιτητr τουr και τιr υπογρφει ο
πρεδροr. Στιr αποφσειr και συστσειr αναφρεται η
αιτιολογα στην οποα βασζονται. Οι συστσειr για δευτερογεν κοινοτικ νοµοθεσα σµφωνα µε το ρθρο 42 του
καταστατικο, εκδδονται απ το διοικητικ συµβολιο.
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17.5. Με την επιφλαξη του ρθρου 44 παργραφοr 2 και
του ρθρου 47.1 πρτο εδφιο του καταστατικο, τιr
γνωµοδοτσειr τηr ΕΚΤ εκδδει το διοικητικ συµβολιο.
Σε εξαιρετικr εντοτοιr περιστσειr και εφσον τουλχιστον τρειr διοικητr δεν χουν διατυπσει την επιθυµα
τουr να διατηρσει το διοικητικ συµβολιο την αρµοδιτητα κδοσηr συγκεκριµνων γνωµοδοτσεων, η εκτελεστικ επιτροπ δναται να εκδδει τιr γνωµοδοτσειr τηr
ΕΚΤ, λαµβνονταr υπψη τιr παρατηρσειr του διοικητικο συµβουλου και τη συµβολ του γενικο συµβουλου.
Τιr γνωµοδοτσειr τηr ΕΚΤ υπογρφει ο πρεδροr.

προµηθευτ· και για αγαθ που αποκτνται απ το Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ δρυµα (εφεξr καλοµενο «ΕΝΙ»).

17.6. Τιr οδηγεr τηr ΕΚΤ εκδδει η εκτελεστικ επιτροπ
και υπογρφει εκ µρουr τηr ο πρεδροr  οιαδποτε δο
µλη τηr εκτελεστικr επιτροπr. Η κοινοποηση στιr κεντρικr εθνικr τρπεζεr γνεται µε φξ, ηλεκτρονικ ταχυδροµεο, τλεξ  σε µορφ εντπου.

20.2. Τα µλη του προσωπικο επιλγονται, διορζονται
και προγονται µε τη δουσα σηµασα στιr αρχr τηr επαγγελµατικr επρκειαr, τηr δηµοσιτηταr, τηr διαφνειαr,
τηr σηr πρσβασηr και των µη διακρσεων. Με διοικητικ
εγκκλιο προσδιορζονται περαιτρω οι καννεr και διαδικασεr πρσληψηr και εσωτερικν προαγωγν.

17.7.
λεr οι νοµικr πρξειr τηr ΕΚΤ αριθµονται κατ
σειρν στε να εναι ευχερr η αναγνρισ τουr. Η εκτελεστικ επιτροπ διασφαλζει την ασφαλ φλαξη των πρωτοτπων, την κοινοποηση στουr αποδκτεr  τιr αρχr που
συµµετχουν σε διαβουλεσειr, καθr και την µεση δηµοσευση σε λεr τιr επσηµεr γλσσεr τηr ΕΕ στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων στιr περιπτσειr
κανονισµν τηr ΕΚΤ, γνωµοδοτσεων τηr ΕΚΤ επ σχεδων
κοινοτικr νοµοθεσαr και εκενων των νοµικν πρξεων
τηr ΕΚΤ για τιr οποεr ειδικr αποφασστηκε η δηµοσευση.

ρθρο 18
∆ιαδικασα του ρθρου 105 Α παργραφοr 2 τηr συνθκηr
Η γκριση που προβλπεται απ το ρθρο 105 Α παργραφοr 2 τηr συνθκηr εκδδεται απ το διοικητικ συµβολιο
µε µοναδικ για λα τα µετχοντα κρτη µλη απφαση,
µσα στο τελευταο τρµηνο κθε τουr και για το επµενο
τοr.

ρθρο 19
Προµθειεr

ρθρο 20
Επιλογ, διορισµr και προαγωγr προσωπικο
20.1.
λα τα µλη του προσωπικο επιλγονται, διορζονται και προγονται απ το διοικητικ συµβολιο.

20.3. Η εκτελεστικ επιτροπ δναται να προσλαµβνει
ωr προσωπικ τηr ΕΚΤ µλη του προσωπικο του (υπ
εκκαθριση) ΕΝΙ χωρr ειδικοr καννεr και διαδικασεr
πρσληψηr.

ρθρο 21
ροι απασχλησηr
21.1. Οι σχσειr απασχλησηr µεταξ τηr ΕΚΤ και του
προσωπικο τηr διατυπνονται στουr ρουr απασχλησηr
και στουr κανονισµοr υπηρεσιακr κατστασηr.
21.2. Οι ροι απασχλησηr εγκρνονται και τροποποιονται απ το διοικητικ συµβολιο µετ απ πρταση τηr
εκτελεστικr επιτροπr. Το γενικ συµβολιο ερωτται σχετικ σµφωνα µε τη διαδικασα που περιχεται στον παρντα κανονισµ.
21.3. Οι ροι απασχλησηr υλοποιονται µε κανονισµοr
υπηρεσιακr κατστασηr, οι οποοι εκδδονται και τροποποιονται απ την εκτελεστικ επιτροπ.
21.4. Η επιτροπ προσωπικο ερωτται πριν απ την
κδοση νων ρων απασχλησηr  κανονισµν υπηρεσιακr κατστασηr. Η γνµη τηr υποβλλεται στο διοικητικ συµβολιο  στην εκτελεστικ επιτροπ αντιστοχωr.

19.1. Κατ την προµθεια αγαθν και υπηρεσιν για την
ΕΚΤ, θα αποδδεται η δουσα σηµασα στιr αρχr τηr
δηµοσιτηταr, τηr διαφνειαr, τηr σηr πρσβασηr, των µη
διακρσεων και τηr αποτελεσµατικr διαχερισηr.

Κοινοποισειr και ανακοινσειr

19.2. Χωρr παρκκλιση απ την αρχ τηr αποτελεσµατικr διαχερισηr, επιτρπονται εξαιρσειr απ τιr ανωτρω
αρχr σε περιπτσειr επεγουσαr ανγκηr· για λγουr
ασφαλεαr  εµπιστευτικτηταr· ταν υπρχει µοναδικr
προµηθευτr· για προµθειεr απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr προr την ΕΚΤ· για τη διασφλιση τηr συνχειαr

Γενικr κοινοποισειr και ανακοινσειr αποφσεων που
λαµβνονται απ τα αρµδια για τη λψη αποφσεων
ργανα τηr ΕΚΤ µπορον να γνονται µσω τηr Επσηµηr
Εφηµερδαr των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και µσω των
υπηρεσιν κοινοποησηr που χρησιµοποιονται συνθωr
στιr χρηµαταγορr.

ρθρο 22
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ρθρο 23
Εµπιστευτικτητα και πρσβαση σε γγραφα και αρχεα τηr
ΕΚΤ
23.1. Τα πεπραγµνα των αρµοδων για τη λψη αποφσεων οργνων τηr ΕΚΤ και κθε επιτροπr  οµδαr που
χουν συσταθε εναι εµπιστευτικ εκτr εν το διοικητικ
συµβολιο εξουσιοδοτσει τον πρεδρο να δηµοσιοποισει
το αποτλεσµα των συζητσεν τουr.
23.2.
λα τα γγραφα που συντσσονται απ την ΕΚΤ
εναι εµπιστευτικ εκτr εν αποφασσει διαφορετικ το
διοικητικ συµβολιο. Το διοικητικ συµβολιο διατυπνει
τα κριτρια πρσβασηr στα γγραφα και τα αρχεα τηr
ΕΚΤ. Η απφαση αυτ δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
23.3. Η πρσβαση στα γγραφα του αρχεου του ΕΝΙ
διπεται απ την απφαση αριθ. 9/97 του συµβουλου του
ΕΝΙ µχριr του η απφαση αυτ αντικατασταθε απ απφαση του διοικητικο συµβουλου. Ενψει τηr εκκαθρισηr
του ΕΝΙ:
— λεr οι αρµοδιτητεr του συµβουλου του ΕΝΙ που αναφρονται στην απφαση αυτ µεταφρονται στο διοικητικ συµβολιο,
— λεr οι αρµοδιτητεr του γενικο γραµµατα του ΕΝΙ
µεταφρονται στην εκτελεστικ επιτροπ.
23.4. Στα γγραφα των αρχεων τηr επιτροπr των
διοικητν των κεντρικν τραπεζν των κρατν µελν τηr
Ευρωπαϊκr Οικονοµικr Κοιντηταr, του ΕΝΙ και τηr ΕΚΤ
θα υπρξει ελεθερη πρσβαση µετ απ τριντα χρνια.
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ρθρο 24
Τροποποισειr του παρντοr εσωτερικο κανονισµο
Το διοικητικ συµβολιο δναται να τροποποιε τον παρντα εσωτερικ κανονισµ. Το γενικ συµβολιο δναται να
προτενει τροποποισειr και η εκτελεστικ επιτροπ δναται να εκδδει συµπληρωµατικοr καννεr στο πλασιο των
αρµοδιοττων τηr.
ρθρο 25
∆ηµοσευση
Ο παρν εσωτερικr κανονισµr δηµοσιεεται στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Vρανκφορτη επ του Μιν 7 Ιουλου 1998.
Για το διοικητικ συµβολιο
Ο πρεδροr
Willem F. DUISENBERG

