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L/MD/16/51 

Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-170) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 8 Δεκεμβρίου 2015. 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η ΕΚΤ έλαβε επιστολή από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια1, η οποία περιλάμβανε 

παρατηρήσεις σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που κρίνονται 

ευαίσθητες για τις αγορές. Στην επιστολή της η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επαινεί την ταχύτητα με την 

οποία η ΕΚΤ επέφερε αλλαγές στο πλαίσιο διακυβέρνησής της και υπογραμμίζει ιδίως τρία από τα μέτρα 

που ελήφθησαν πρόσφατα.  

Με τη θέσπιση των «Κατευθυντηρίων αρχών που διέπουν την εξωτερική επικοινωνία των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής» το φθινόπωρο του 2015 παρέχονται περαιτέρω εχέγγυα που διασφαλίζουν ότι δεν 

δίδεται στον εκάστοτε συμμετέχοντα στην αγορά «προνομιακή πρόσβαση ή ιδιαίτερο πλεονέκτημα».2 

Επιπροσθέτως, στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η Εκτελεστική Επιτροπή διευκρίνισε ότι η αρχή της «σιωπηρής 

περιόδου» – σύμφωνα με την οποία η επικοινωνία/οι επαφές που γίνονται στο διάστημα επτά ημερών πριν 

από κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική πρέπει να 

                                                      
1 Η επιστολή είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/61515/html.bookmark 
2 Οι κατευθυντήριες αρχές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.el.html  

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/61515/html.bookmark
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.el.html
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μην επηρεάζουν τις προσδοκίες σχετικά με τις προσεχείς αποφάσεις νομισματικής πολιτικής – καλύπτει 

επίσης τις συναντήσεις με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, με συμμετέχοντες στην αγορά ή με 

άλλους εξωτερικούς φορείς που έχουν ενδιαφέρον για θέματα νομισματικής πολιτικής. 

Επιπλέον, αρχής γενομένης από τον τρέχοντα μήνα, οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τρεις μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής τους. Το πρόσθετο αυτό μέτρο συμπληρώνει το υφιστάμενο πλαίσιο, στόχος του 

οποίου είναι να διασφαλίσει ισότιμη μεταχείριση στη διάθεση πληροφοριών. Με αυτό το πρόσθετο στοιχείο 

διαφάνειας, η ΕΚΤ ενισχύει τη λογοδοσία της παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

στο ευρύ κοινό να εξακριβώνουν κατά πόσον ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές.  

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, όπως τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, έτσι και όλα τα 

μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. 

Προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εν λόγω υποχρέωση τηρείται και κατανοείται πλήρως από τα μέλη του 

προσωπικού, η ΕΚΤ σχεδιάζει τη λήψη περαιτέρω εσωτερικών μέτρων, όπως ειδικά επιμορφωτικά 

προγράμματα που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και την κατανόηση όσον αφορά την ορθή, 

από άποψη δεοντολογίας, και ενδεδειγμένη συνεργασία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως με 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθιστά σαφή την πρόθεσή της να διασφαλίζει ότι η ΕΚΤ εφαρμόζει τις πλέον 

σύγχρονες πρακτικές διακυβέρνησης.  

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 
Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 


