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Κώδικας καλής υπηρεσιακής συµπεριφοράς 
του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

στις σχέσεις του µε το κοινό 
 
 

Άρθρο 1 � Γενική διάταξη 
 
Στις σχέσεις του µε το κοινό, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία καλείται 
στο εξής "η Τράπεζα", τηρεί τις αρχές που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο και οι οποίες συνιστούν 
τον κώδικα καλής υπηρεσιακής συµπεριφοράς, ο οποίος καλείται στο εξής "ο Κώδικας".  Με τον όρο 
"κοινό" νοείται κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος ή σε κράτος στο οποίο η Τράπεζα ασκεί δραστηριότητες. 
 
 

Άρθρο 2 � Πεδίο εφαρµογής όσον αφορά τα πρόσωπα 
 
Ο παρών Κώδικας εφαρµόζεται στα µέλη του προσωπικού της Τράπεζας.  Εφαρµόζεται, επίσης, στα 
πρόσωπα που εργάζονται στην Τράπεζα ως παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτό προβλέπεται στη 
σύµβαση συνεργασίας τους µε την Τράπεζα. 
 
 

Άρθρο 3 - Υλικό πεδίο εφαρµογής 
 
1. Ο κώδικας περιέχει τις γενικές αρχές καλής υπηρεσιακής συµπεριφοράς που εφαρµόζονται σε όλες 
τις σχέσεις των µελών του προσωπικού της Τράπεζας µε το κοινό, εκτός εάν αυτές διέπονται από 
ειδικές διατάξεις και ιδίως από τους κανόνες πρόσβασης σε έγγραφα. 
 
2. Οι αρχές που παρατίθενται στον παρόντα Κώδικα δεν εφαρµόζονται στις σχέσεις της Τράπεζας µε 
το προσωπικό της και µε τους συµβαλλόµενους µε αυτήν ούτε σε άλλες σχέσεις επαγγελµατικού 
χαρακτήρα. 
 
 

Άρθρο 4 - Νοµιµότητα 
 
Τα µέλη του προσωπικού ενεργούν σύµφωνα µε το δίκαιο και εφαρµόζουν τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία. 
 
 

Άρθρο 5 - Απουσία διακρίσεων 
 
1. Κατά τη διεκπεραίωση αιτηµάτων και στις απαντήσεις που δίδουν, τα µέλη του προσωπικού 
φροντίζουν για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.  Οι ανήκοντες στο κοινό που ευρίσκονται 
στην ίδια κατάσταση, τυγχάνουν όµοιας µεταχείρισης. 
 
2. Σε περίπτωση άνισης µεταχείρισης, τα µέλη του προσωπικού εξασφαλίζουν ότι αυτή δικαιολογείται 
από τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υπόθεσης. 
 
3. Τα µέλη του προσωπικού αποφεύγουν οποιαδήποτε αδικαιολόγητη διάκριση. 
 
 

Άρθρο 6 � Απουσία κατάχρησης εξουσίας 
 
Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους, τα µέλη του προσωπικού οφείλουν να µη υπερβαίνουν τα όρια 
των εξουσιών που τους έχουν παρασχεθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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Άρθρο 7 � ∆ικαιοσύνη και πίστη 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού ενεργούν δίκαια και λογικά. 
 
2. Στις σχέσεις τους µε το κοινό και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους, τα µέλη του προσωπικού 
ενεργούν πάντοτε µε προς το συµφέρον της Τράπεζας, χωρίς να επηρεάζονται από προσωπικά 
θέµατα ή σχέσεις. 
 
 

Άρθρο 8 � Θεµιτές προσδοκίες και συνέπεια 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού τηρούν τους κανόνες και τις συνήθεις διοικητικές διαδικασίες της 
Τράπεζας. 
 
2. Τα µέλη του προσωπικού ανταποκρίνονται στις θεµιτές και εύλογες προσδοκίες τις οποίες τρέφει το 
κοινό µε βάση το πώς έχει ενεργήσει η Τράπεζα κατά το παρελθόν. 
 
 

Άρθρο 9 � Ευγένεια  
 
1. Τα µέλη του προσωπικού οφείλουν να είναι ευσυνείδητα, ευπρεπή, ευγενή και προσιτά.  Όταν 
απαντούν σε επιστολές, τηλεφωνήµατα ή ηλεκτρονικά µηνύµατα, προσπαθούν, στο µέτρο του 
δυνατού, να προσφέρουν βοήθεια και να απαντούν στα ερωτήµατα που τίθενται. 
 
2. Όταν το συγκεκριµένο θέµα δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους, τα µέλη του προσωπικού 
παραπέµπουν το κοινό στην αρµόδια υπηρεσία της Τράπεζας. 
 
3. Εάν διαπραχθεί σφάλµα, τα µέλη του προσωπικού ζητούν συγγνώµη γι' αυτό. 
 
 

Άρθρο 10 � Αιτήσεις παροχής πληροφοριών 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού, εφόσον είναι αρµόδια για το σχετικό θέµα, παρέχουν στα πρόσωπα που 
ανήκουν στο κοινό τις πληροφορίες τις οποίες ζητούν, και φροντίζουν ώστε οι παρεχόµενες 
πληροφορίες να είναι σαφείς και κατανοητές. 
 
2. Εάν προφορικό αίτηµα παροχής πληροφοριών είναι υπερβολικά περίπλοκο ή υπερβολικά σύνθετο 
στη διεκπεραίωσή του, το µέλος του προσωπικού ζητεί από τον ενδιαφερόµενο να διατυπώσει το 
αίτηµά του γραπτώς. 
 
3. Εάν, για λόγους απορρήτου, και ιδίως τραπεζικού απορρήτου, ένα µέλος του προσωπικού δεν 
µπορεί να αποκαλύψει τις αιτούµενες πληροφορίες, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν 
µπορεί να παράσχει τις πληροφορίες. 
 
 

Άρθρο 11 � Απάντηση σε επιστολές στη γλώσσα του πολίτη 
 
Τα µέλη του προσωπικού µεριµνούν ώστε, κατά το δυνατόν, κάθε πολίτης που απευθύνεται γραπτώς 
στην Τράπεζα σε µία από τις γλώσσες της Συνθήκης, να λαµβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα. 
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Άρθρο 12 � Απόδειξη παραλαβής 
 
1. Για κάθε επιστολή ή αίτηµα προς την Τράπεζα εκδίδεται απόδειξη παραλαβής εντός δύο 
εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής από την αρµόδια υπηρεσία, εκτός εάν, εντός της 
περιόδου αυτής, είναι δυνατόν να αποσταλεί ουσιαστική απάντηση. 
 
2. Σε περίπτωση λανθασµένης διαβίβασης επιστολής ή αιτήµατος στο εσωτερικό της Τράπεζας, το 
µέλος του προσωπικού που την/το παραλαµβάνει την/το διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην αρµόδια 
υπηρεσία για διεκπεραίωση. 
 
3. Η απόδειξη παραλαβής αναφέρει το όνοµα της υπηρεσίας και του µέλους του προσωπικού που 
είναι αρµόδια για το θέµα. 
 
4. ∆εν απαιτείται να σταλεί απόδειξη παραλαβής ή απάντηση σε επιστολές ή αιτήµατα που κρίνονται 
καταχρηστικά λόγω του υπέρµετρου αριθµού τους ή εξαιτίας του επαναληπτικού χαρακτήρα τους. 
 
 

Άρθρο 13 � Προθεσµία και αιτιολόγηση των απαντήσεων 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού µεριµνούν ώστε, σε κάθε αίτηµα ή παράπονο που απευθύνεται στην 
Τράπεζα, να δίδεται απάντηση εντός εύλογης προθεσµίας, χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής. 
 
2. Εάν, λόγω της πολυπλοκότητας των θεµάτων που εγείρονται, δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, το αρµόδιο µέλος του προσωπικού ενηµερώνει 
σχετικά τον συντάκτη, το συντοµότερο δυνατόν.  Στην περίπτωση αυτή, η οριστική απάντηση πρέπει 
να γνωστοποιηθεί στον συντάκτη το ταχύτερο δυνατόν. 
 
3. Κάθε απάντηση σε αίτηµα ή παράπονο πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, κατά τρόπο ώστε ο 
ενδιαφερόµενος να ενηµερώνεται πλήρως σχετικά µε το σκεπτικό και τους λόγους στους οποίους 
βασίζεται. 
 
4. Εάν δεν είναι δυνατόν, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού προσώπων τα οποία αφορούν παρόµοιες 
απαντήσεις, να γνωστοποιηθούν λεπτοµερώς οι λόγοι της απάντησης και, ως εκ τούτου, δίδονται 
τυποποιηµένες απαντήσεις, το µέλος του προσωπικού που είναι αρµόδιο για το θέµα φροντίζει ώστε, 
µεταγενέστερα, να παρασχεθεί στους πολίτες που το ζητούν, εξατοµικευµένη, αιτιολογηµένη 
απάντηση. 
 
5. Τα µέλη του προσωπικού δεν γνωστοποιούν καµία απάντηση σε άλλα, εξωτερικά πρόσωπα, εκτός 
εάν το (τα) ενδιαφερόµενο(-α) πρόσωπο(-α) έχουν ενηµερωθεί σχετικά. 
 
 

Άρθρο 14 - Καταγραφή 
 
Οι υπηρεσίες της Τράπεζας καταγράφουν τα αιτήµατα που λαµβάνουν και τις απαντήσεις που δίδουν. 
 
 

Άρθρο 15 - Προστασία δεδοµένων 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού τα οποία χειρίζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
πολίτη, τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 
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2. Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους, τα µέλη του προσωπικού αποφεύγουν ιδίως την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για αθέµιτους σκοπούς και τη διαβίβαση παρόµοιων δεδοµένων 
σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 
 
 

Άρθρο 16 � Καταγγελίες 
 
1. Τα µέλη του προσωπικού ενεργούν µε σεβασµό για τα δικαιώµατα του κοινού.  Ωστόσο, εάν ένα 
πρόσωπο κρίνει ότι οι απαντήσεις που έλαβε θίγουν τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του, µπορεί να 
υποβάλει καταγγελία. 
 
2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στο Γενικό Γραµµατέα της Τράπεζας, εντός προθεσµίας 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία της αλληλογραφίας η οποία αποτελεί το αντικείµενο της καταγγελίας. 
 
3. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ, κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος, έχει τη δυνατότητα 
να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. 
 
 

Άρθρο 17 - Πρόσβαση του κοινού στον Κώδικα 
 
1. Η Τράπεζα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου ο παρών Κώδικας να απολαύει της ευρύτερης 
δυνατής δηµοσιότητας µεταξύ των πολιτών. 
 
2. Η Τράπεζα παρέχει αντίγραφο του παρόντος Κώδικα σε όποιον πολίτη το ζητήσει. 
 
3. Ο παρών Κώδικας θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 

Άρθρο 18 - Έναρξη ισχύος 
 
Ο παρών Κώδικας θα τεθεί σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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