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Πρόταση κανονισμού 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2015/... 

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με ηνλ Οργανισμό της Δσρωπαϊκής Ένωσης για την παροτή κατάρτισης στον 

τομέα της επιβολής τοσ νόμοσ (ΔΑΑ) και για την ▌ αντικατάσταση θαη θαηάξγεζε της 

απόυασης 2005/681/ΓΔΤ τοσ σμβοσλίοσ 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν ή ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ζεκεηψλεηαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο· νη δηαγξαθέο ζεκεηψλνληαη κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

87 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
1
, 

                                                 
1
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... . 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Η Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (ΔΑΑ) ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε 

2005/681/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
1
 σο φξγαλν ηεο Έλσζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πςειφβαζκσλ αζηπλνκηθψλ ζηειερψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ζρεηηθψλ κε ηελ επξσπατθήο 

εκβέιεηαο αζηπλφκεπζε.  

(2) Σν «πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο - Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε πνπ 

εμππεξεηεί θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο» ζέηεη σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 

απζεληηθήο επξσπατθήο παηδείαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, κέζσ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη αληαιιαγψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε 

εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν.  

                                                 
1
  Απφθαζε 2005/681/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 2005, γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο (ΔΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο 2000/820/ΓΔΤ (ΔΔ L 256 ηεο 1.10.2005, ζ. 63). 
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(3) Πξνο αληαπφθξηζε ζην αίηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο, γηα αλαβάζκηζε ηεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ Έλσζε θαη γηα παξνρή ζπζηεκαηηθήο πξφζβαζεο ζε απηή ▌ ζηνπο 

ιεηηνπξγνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ φισλ ησλ βαζκψλ, φζν θαη ζην αίηεκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ δηθαζηηθήο θαη 

αζηπλνκηθήο θαηάξηηζεο ηεο Έλσζεο, νη ζηφρνη ηεο ΔΑΑ ζα πξέπεη ελψ ζα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζην πιαίζην ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, λα δηαξζξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ην εμήο ζχλνιν γεληθψλ αξρψλ: πξψηνλ, ηε ζηήξημε ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαηά ηελ παξνρή θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη βαζηθέο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελσζηαθή δηάζηαζε ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, δεχηεξνλ, ηε 

ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο θαηά ηελ αλάπηπμε δηκεξνχο 

θαη πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ, ηξίηνλ, ηελ αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο θαηάξηηζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο, θαη ηέηαξηνλ, ηελ αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη 

ζπληνληζκφ ηεο θαηάξηηζεο ησλ απνζηνιψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε 

ηξίηεο ρψξεο. Τν ελ ιφγσ ζχλνιν γεληθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα εθπξνζσπεί ην 

επξσπατθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ (LETS), ην νπνίν 

απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη φηη ε θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ αξρψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηεο Έλσζεο είλαη πςειήο πνηφηεηαο, κε ζπλνρή θαη 

ζπλέπεηα.. Οη ελ ιφγσ γεληθέο αξρέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

έρεη θαζνξίζεη ε Δπηηξνπή κε βάζε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαηάξηηζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ EAA ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε.  
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(4)  Η ΔΑΑ ζα πξέπεη λα πξνσζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο πνπ αλαιακβάλεη 

ηνλ απφ θνηλνχ ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαηά 

ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ, ησλ καξηχξσλ θαη ησλ ππφπησλ εγθιήκαηνο, ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ βίαο 

ιφγσ θχινπ. 

▌ 

(5) Η απινχζηεπζε θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΑΑ, ππφ ην πξίζκα ηνπ LETS, 

δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ΔΑΑ γηα ζηήξημε, αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη 

ζπληνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηηο αξρέο ▌ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ 

θξαηψλ κειψλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα 

θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, 

εθφζνλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Έλσζε.  
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(6)  Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απνδνηηθφηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΑΑ ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζε πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ε θαηάξηηζε κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα θξάηε 

κέιε θαη ηελ Έλσζε ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο θαη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. 

(7) ▌ Η ΔΑΑ ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο  

ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ αμηνινγήζεηο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ λα είλαη κέξνο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κειινληηθψλ δξάζεσλ. Η ΔΑΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνσζεί ηελ ακνηβαία 

αλαγλψξηζε ηεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο θαηάξηηζεο ε νπνία 

παξέρεηαη ζε επίπεδν Έλσζεο.  

(8) Γηα ηελ απνθπγή ηεο επηθάιπςεο ή πεξηηηήο επαλάιεςεο θαη ηε δηαζθάιηζε 

θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο ησλ ιεηηνπξγψλ πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηνπο ▌ νξγαληζκνχο 

ηεο Έλσζεο θαη άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο, ε ΔΑΑ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη λα εμεηάδεη ηηο ελσζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηεο πηπρψλ, ζε πιήξε 

ελαξκφληζε κε ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο.  
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(9) Η ΔΑΑ ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη έλα δίθηπν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε κηα θαη κφλνλ εζληθή κνλάδα ζε θάζε θξάηνο 

κέινο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ. 

(10) ▌ Σα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο ΔΑΑ («δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην») πξνθεηκέλνπ λα επνπηεχνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΑΑ. ▌ Σα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη κε 

θξηηήξην ▌ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαη ηηο ζρεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ.  

(11)  Όια ηα κέξε πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα λα πεξηνξίδνπλ ηε ζπρλή ελαιιαγή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Όια ηα 

κέξε ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 
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(12)  Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο αξκνδηφηεηεο, 

εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζήο ηνπ, 

ηελ έγθξηζε θαηάιιεισλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ πνιπεηνχο θαη ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΔΑΑ, ηε ζέζπηζε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ 

εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηελ ΔΑΑ, ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή, ηε ζέζπηζε δεηθηψλ επηδφζεσλ θαη ηελ άζθεζε εμνπζηψλ 

αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρήο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο («θαλνληζκφο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο») θαη ην θαζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο (ΔΟΚ, Δπξαηφκ, ΔΚΑΥ) αξηζ. 

259/68 ηνπ πκβνπιίνπ
1
.  

(13) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΔΑΑ, ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

θαη δηαρεηξηζηήο ηεο, λα αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ε ΔΑΑ εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. Δηδηθφηεξα, ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εγγξάθσλ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, θαζψο θαη ηελ 

επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ▌ πνιπεηνχο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 

ηεο ΔΑΑ.  

                                                 
1
  ΔΔ L 56 ηεο 4.3.1968, ζ. 1. 
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(14) Δθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε επηζηεκνληθή πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ΔΑΑ, ζα πξέπεη λα ιάβεη 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε κηαο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαηάξηηζεο σο 

αλεμάξηεηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θνξέα. Η ελ ιφγσ επηηξνπή ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα κέιε ηα νπνία είλαη παλεπηζηεκηαθνί πςεινχ 

επηπέδνπ θαη επαγγεικαηίεο ζηνλ θιάδν ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηνπο ηνκείο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Τα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 

ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βάζεη κηαο δηαθαλνχο 

πξνθήξπμεο θαη κηαο δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο επηινγήο κε δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(15) Η ΔΑΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε θαηάξηηζε πνπ παξέρεη ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο ηα αξκφδηα γηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ν παξψλ 

θαλνληζκφο θαζψο θαη κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηε 

δεκηνπξγία εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ηδξπκάησλ 

θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηα θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο. 
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(16) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο απηνλνκία θαη ε αλεμαξηεζία ηεο θαη λα 

κπνξεί λα πινπνηεί ζσζηά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηεο αλαηίζεληαη 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε ΔΑΑ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη 

απηφλνκν πξνυπνινγηζκφ, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. Η δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο θαζψο θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο επηρνξεγήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αζθείηαη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. 

(17) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΑΑ ζα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα 

επηρνξεγήζεη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ ηεο ΔΑΑ. 

Οη επηρνξεγήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ηνπ 

δηθηχνπ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 
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(18) Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, θαη ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΑΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ▌ φξγαλα ηεο ▌ Έλσζεο ▌, κε ηηο ▌ αξρέο θαη ηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ηξίησλ 

ρσξψλ θαη κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ είλαη αξκφδηνη ζε ζέκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο 

πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ζην πιαίζην ησλ 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε εζληθά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ηξίησλ 

ρσξψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ, θαζψο θαη κε ηδησηηθνχο 

θνξείο. 

(19)  Η απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ πξνβιέπεη φηη ε ΔΑΑ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Βramshill 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 543/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
, ε έδξα ηεο ΔΑΑ κεηαθέξζεθε 

ζηε Βνπδαπέζηε ηεο Οπγγαξίαο, θαη ε Δπηηξνπή θιήζεθε λα ππνβάιεη έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΥ θαηφπηλ 

εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο θαη εθηίκεζεο επηπηψζεσλ. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο (ΔΑΑ) (ΔΔ L 

163 ηεο 29.5.2014, ζ. 5). 
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(20)  Τν θξάηνο κέινο ππνδνρήο ηεο ΔΑΑ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

πνιχγισζζεο θαη κε επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

θαηάιιεισλ δξνκνινγίσλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ψζηε ε ΔΑΑ λα κπνξεί λα 

πξνζειθχεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειήο πνηφηεηαο απφ κηα φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξε γεσγξαθηθή βάζε. 

(21)  Ο παξψλ θαλνληζκφο απνζθνπεί ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΥ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

543/2014. Γεδνκέλνπ φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα επηθέξεη ν παξψλ 

θαλνληζκφο είλαη πνιπάξηζκεο θαη νπζηαζηηθέο, ε απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 543/2014, γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εμ νινθιήξνπ ζε ζρέζε κε ηα θξάηε κέιε πνπ 

δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Η ΔΑΑ πνπ ηδξχεηαη κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη θαη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηεο ΔΑΑ 

πνπ είρε ηδξπζεί κε ηελ απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ, ε νπνία, θαηά ζπλέπεηα, ζα 

πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 

(22) Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
 ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηελ ΔΑΑ.  

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Μαΐνπ 2001, γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 145 ηεο 

31.5.2001, ζ. 43). 
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(23) Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζχζηαζε 

νξγαληζκνχ αξκφδηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, κπνξεί 

φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ, λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, ε Έλσζε δχλαηαη λα ιάβεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο 

δηαηππψλεηαη ζην ίδην άξζξν, ν παξψλ θαλνληζκφο δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. 

(24) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ηδίσο απφ ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο («ν Υάξηεο»), ηδίσο ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη απφ ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Υάξηε, θαζψο θαη απφ 

ην άξζξν 16 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ).  
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(25) Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη ηνπ άξζξνπ 4α παξάγξαθνο 1 ηνπ πξσηνθφιινπ 

αξηζ. 21 γηα ηε ζέζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ιξιαλδίαο φζνλ αθνξά ην 

ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηε ΔΔ θαη 

ζηε ΛΔΔ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ, ηα 

αλσηέξσ θξάηε κέιε δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

δελ ▌ δεζκεχνληαη απφ απηφλ νχηε ▌ ππφθεηληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ.  

(26) χκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 22 ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο 

Γαλίαο πνπ πξνζαξηάηαη ζηε ΔΔ θαη ζηε ΛΔΔ, ε Γαλία δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έθδνζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη δελ δεζκεχεηαη απφ απηφλ νχηε ππφθεηηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΔΝΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

Άξζξν 1 

Ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηάξηηζε  

ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

1. Ιδξχεηαη νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ (ΔΑΑ) ▌.  

2. Η ΔΑΑ, πνπ ηδξχεηαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, αληηθαζηζηά θαη δηαδέρεηαη ηελ 

ΔΑΑ, πνπ είρε ηδξπζεί κε ηελ απφθαζε 2005/681/ΓΔΤ. 
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Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ:  

1) σο «ιεηηνπξγνί επηβνιήο ηνπ λφκνπ» λνείηαη ην πξνζσπηθφ ηεο αζηπλνκίαο, ησλ 

ηεισλείσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα επί κέξνπο θξάηε 

κέιε, ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε, θαζψο επίζεο πξνζσπηθφ νξγάλσλ ηεο 

Έλσζεο πνπ έρνπλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα: 

α)   ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη κνξθψλ 

εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ζίγνπλ θνηλά ζπκθέξνληα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ 

πνιηηηθή ηεο Έλσζεο· ή  

β)  ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ηε δεκφζηα ηάμε, εηδηθφηεξα κε ηε δηεζλή 

αζηπλφκεπζε ζπκβάλησλ κείδνλνο ζεκαζίαο.  
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2) σο «φξγαλα ηεο Έλσζεο» λννχληαη ζεζκηθά φξγαλα, θνξείο, απνζηνιέο, νξγαληζκνί 

θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί δπλάκεη ή επί ηε βάζεη ηεο ΔΔ θαη ηεο ΛΔΔ· 

3) σο «δηεζλείο νξγαληζκνί» λννχληαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη ππαγφκελνη ζε 

απηνχο θνξείο δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή άιινη θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηδξπζεί 

δπλάκεη ή επί ηε βάζεη ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ, θαζψο θαη ε 

Ιληεξπφι. 



 

AM\1076825EL.doc 18/79 PE568.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 3 

ηφρνη ηεο ΔΑΑ 

1. Η ΔΑΑ ππνζηεξίδεη, αλαπηχζζεη, εθαξκφδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ελψ παξάιιεια δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζην 

πιαίζην ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο ηήξεζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, 

εηδηθφηεξα ηεο δηεζλνχο αζηπλφκεπζεο ζπκβάλησλ κείδνλνο ζεκαζίαο, θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηνίθεζεο απνζηνιψλ ηεο Έλσζεο, φπνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε επηηειηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαζψο θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ε 

ΔΑΑ: 

α) ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ παξνρή θαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εμνηθείσζεο κε: 

i) ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ δηεζλψλ θαη ελσζηαθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ· 
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ii) ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, ηδίσο ηεο 

Δπξσπφι, ηεο Eurojust θαη ηνπ Frontex· 

iii) ηηο αζηπλνκηθέο θαη ηηο δηθαζηηθέο πηπρέο ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζε δηαχινπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ· 

β) ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε κεηά απφ αίηεζή ηνπο, κέζσ θαηάξηηζεο γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ, θαηά ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθήο θαη δηκεξνχο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη ηξίησλ 

ρσξψλ·  

γ) αλαπηχζζεη, πινπνηεί θαη ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε πνπ αληηκεησπίδεη 

ζπγθεθξηκέλα πνηληθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζηπλφκεπζεο ▌· 

▌ 

δ)  αλαπηχζζεη, πινπνηεί θαη ζπληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε πνπ απνζθνπεί ζην λα 

ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε θαη ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε απνζηνιέο ηεο 

Έλσζεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε 

ηξίηεο ρψξεο· 

ε) θαηαξηίδεη εθπαηδεπηέο θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε θαη ζηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κάζεζεο. 
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2. Η ΔΑΑ θαηαξηίδεη θαη αλαβαζκίδεη ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζνδνινγίεο κάζεζεο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα πιαίζην δηά βίνπ κάζεζεο κε γλψκνλα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Η ΔΑΑ αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

ζπλνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν. 

3. Η ΔΑΑ ζπγθξνηεί έλα δίθηπν ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα ηδξχκαηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη βξίζθεηαη ζε 

επαθή κε κηα θαη κφλνλ εζληθή κνλάδα ζε θάζε θξάηνο κέινο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηνπ δηθηχνπ ▌. 

4. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δηεμάγνληαη 

απφ ηελ ΔΑΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζχκθσλα κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ΔΑΑ. 
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Άξζξν 4  

Καζήθνληα  

1. Η ΔΑΑ εθπνλεί αλαιχζεηο πνιπεηψλ ζηξαηεγηθψλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη 

θαηαξηίδεη πνιπεηή πξνγξάκκαηα κάζεζεο.  

2. Η ΔΑΑ ππνζηεξίδεη, αλαπηχζζεη, πινπνηεί θαη ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο 

θαηάξηηζεο θαη αμηνπνηεί πξντφληα κάζεζεο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ▌:  

α) θχθινη καζεκάησλ, ζεκηλάξηα, δηαζθέςεηο θαζψο θαη δηαδηθηπαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη άιιεο 

θαηλνηφκεο θαη πξνεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο·  

β) θνηλά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζρεηηθά 

κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κε ελσζηαθή δηάζηαζε·  

γ) ελφηεηεο θαηάξηηζεο, δηαξζξσκέλεο ζε δηαδνρηθά ζηάδηα ή πξνζαξκνζκέλεο 

ζηα επίπεδα πνιππινθφηεηαο ησλ δεμηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα δηαζέηεη ε 

νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ 

πεδίν εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ·  
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δ) πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θαη απνζπάζεσλ θαζψο θαη επηζθέςεηο κειέηεο 

ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ.  

3.  Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη ηα πξντφληα κάζεζεο ηεο ΔΑΑ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίδνληαη, εληζρχνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ. 

4. Η ΔΑΑ ππνζηεξίδεη ηηο απνζηνιέο ηεο Έλσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε 

ηξίηεο ρψξεο κέζσ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα αθφινπζα:  

α) ηεο αμηνιφγεζεο, ζε ζπληνληζκφ κε άιια ζρεηηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο, ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαηάξηηζεο ζηνλ 

ηνκέα επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο· 

β) ηεο αλάπηπμεο θαη παξνρήο θαηάξηηζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ▌ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

απνζηνιέο ηεο Έλσζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απφθηεζε ζπλαθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ζε ζπληνληζκφ κε ηελ Δπξσπατθή Αθαδεκία 

Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο θαη ηηο πθηζηάκελεο πξσηνβνπιίεο ζηα θξάηε κέιε· 
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γ) ηεο αλάπηπμεο θαη παξνρήο θαηάξηηζεο ζηνπο ιεηηνπξγνχο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ απφ ηξίηεο ρψξεο, ηδίσο απφ ππνςήθηεο γηα πξνζρψξεζε ζηελ Έλσζε 

ρψξεο θαη ρψξεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γεηηνλίαο·  

δ) ηεο δηαρείξηζεο εηδηθψλ θνλδπιίσλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ παξνρή εμσηεξηθήο 

βνήζεηαο ζε ηξίηεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηνπο 

ζπλαθείο κε ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ ηνκείο πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαζνξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο.  

5. Η ΔΑΑ πξνσζεί ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρεηαη ζηα θξάηε 

κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο θαηάξηηζεο ε νπνία παξέρεηαη ζε επίπεδν Έλσζεο, ιακβαλνκέλεο δεφλησο 

ππφςε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο. 

6. Η ΔΑΑ κπνξεί λα αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία εληφο ησλ νξίσλ ηεο εληνιήο ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο δελ 

απνβαίλνπλ εηο βάξνο ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 θαη εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα ζπλαθή ζρέδηα γηα ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηε δηάδνζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 
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Άξζξν 5 

Έξεπλα ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο  

1.  Η ΔΑΑ ζπκβάιιεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε έξεπλαο ζπλαθνχο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΑΑ φπσο θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1, θαη δηαδίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε ΔΑΑ κπνξεί λα δηεμάγεη ζρεηηθέο έξεπλεο θαη λα δεκηνπξγεί αξρεία 

θαηαγξαθήο ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ.  

2. Η ΔΑΑ πξνσζεί θαη ζπλάπηεη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο, θαζψο 

θαη κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δχλαηαη λα 

ελζαξξχλεη ηε ζχλαςε ζηελφηεξσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

θαη ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηα θξάηε κέιε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΑΑ 

Άξζξν 6 

Δζληθέο κνλάδεο ηεο ΔΑΑ 

1. Κάζε θξάηνο κέινο ζπγθξνηεί ή νξίδεη κηα εζληθή κνλάδα, ε νπνία απνηειεί ην 

ζεκείν επαθήο κε ηελ ΔΑΑ ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ ησλ εζληθψλ ηδξπκάησλ 

θαηάξηηζεο ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηα θξάηε κέιε. ▌  

2. Οη εζληθέο κνλάδεο έρνπλ ηα θαζήθνληα πνπ νξίδεη ην παξφλ άξζξν. Δηδηθφηεξα: 

α) παξέρνπλ ▌ ζηελ ΔΑΑ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο· 

β) ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηεο ΔΑΑ κε 

φια ηα ζπλαθή ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα θξάηε κέιε· 

γ) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, ησλ εηήζησλ 

εκεξνινγίσλ θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο ΔΑΑ θαη ηα πξνσζνχλ· 
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δ) απαληνχλ ζε αηηήκαηα ηεο ΔΑΑ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ· 

ε)  νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηνλ δηνξηζκφ θαηάιιεισλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε εζληθφ επίπεδν έγθαηξα θαη θαηά 

ηξφπν δηαθαλή· 

ζη)  ζπληνλίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαληήζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο· 

δ)  παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηε ζέζπηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αληαιιαγψλ γηα ιεηηνπξγνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ· 

ε)  πξνσζνχλ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ηεο ΔΑΑ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ιεηηνπξγψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 
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3. Οη εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ κνλάδσλ ζπλεδξηάδνπλ ζε ηαθηηθή βάζε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή ή θαηφπηλ 

δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο, ζρεηηθά κε επηρεηξεζηαθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα 

ηεο ΔΑΑ. Δηδηθφηεξα γηα ηε κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΔΑΑ θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δέζκεπζεο ησλ θξαηψλ κειψλ έλαληη ηεο ΔΑΑ. 

▌ 

4. Κάζε θξάηνο κέινο θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εζληθήο κνλάδαο 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηνπ δίθαην θαη ηνπο πφξνπο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΑΑ 

Άξζξν 7 

Γηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δνκή ηεο ΔΑΑ 

Η δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δνκή ηεο ΔΑΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ▌· 

β) ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ▌· 

γ) φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαηάξηηζεο, πνπ ζπγθξνηείηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ην άξζξν 15· 

δ) φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, θάζε άιιν ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ηδ)· 
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ΣΜΗΜΑ 1 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Άξζξν 8 

χλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε θξάηνο κέινο 

θαη ▌ ηελ Δπηηξνπή. Όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ. 

2. Γηα θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, πνπ ην 

εθπξνζσπεί ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

3. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα θαηάξηηζεο ησλ ιεηηνπξγψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηε δηαρείξηζε, ηε δηνίθεζε 

θαη ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ. Λακβάλεηαη επίζεο ππφςε ε αξρή ηεο 

ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο λα 

ηεξκαηίδνπλ ηε ζεηεία ησλ ηαθηηθψλ θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπο, ε 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Η 

ζεηεία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί. 
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Άξζξν 9 

Καζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην: 

α) εγθξίλεη ζε εηήζηα βάζε κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, έλα έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ην πνιπεηέο πξφγξακκα 

εξγαζίαο ηεο ΔΑΑ θαη ην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο γηα ην επφκελν έηνο·  

β) εγθξίλεη, κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ 

ηεο EΑΑ θαη αζθεί άιιεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

EΑΑ δπλάκεη ηνπ θεθαιαίνπ IV∙  

γ) εθδίδεη ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ΔΑΑ θαη, ▌ έσο ηελ 1ε 

Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ηελ δηαβηβάδεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηα 

εζληθά θνηλνβνχιηα, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. Η ελ ιφγσ ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ δεκνζηεχεηαη· 

δ) ζεζπίδεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη ε ΔΑΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21∙  
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ε) εγθξίλεη εζσηεξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, αλάινγε 

πξνο ηνπο θηλδχλνπο απάηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο θαη ηα νθέιε ησλ 

κέηξσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ· 

ζη) ζεζπίδεη εζσηεξηθνχο θαλφλεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα κέιε ηνπ θαη ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο επηινγήο θαζψο θαη ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 

θαηάξηηζεο· 

δ) εγθξίλεη θαη επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά ηα ζρέδηα επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4, βάζεη αλάιπζεο ησλ αλαγθψλ· 

ε) ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ· 

ζ) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, αζθεί, έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΑΑ, 

εμνπζίεο αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρήο θαη αξκφδηαο αξρήο γηα ηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο ηνπ αλαηίζεληαη δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο 

πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ («εμνπζίεο αξκφδηαο γηα ηνπο 

δηνξηζκνχο αξρήο»)·  

▌ 
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η) εθδίδεη θαηάιιεινπο εθηειεζηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο 

πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ· 

ηα) ζπγθξνηεί, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θιηκάθην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ· 

ηβ)  ζεζπίδεη εζσηεξηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο επηινγήο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

ακεξνιεςία ηεο· 

ηγ) δηνξίδεη ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξαηείλεη 

ηε ζεηεία ηνπ ή ηνλ παχεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23∙ 

ηδ) δηνξίδεη ππφινγν, δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 

θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί 

ππφ θαζεζηψο ▌ αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ·  
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ηε) εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηε 

ζχζηαζε κηαο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

15 θαη δηνξίδεη ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2· 

ηζη)  δηαζθαιίδεη φηη δίδεηαη ε αξκφδνπζα ζπλέρεηα ζηα πνξίζκαηα θαη ηηο 

ζπζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη αμηνινγήζεηο, θαζψο θαη απφ ηηο έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)· 

ηδ) ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο, ζπλεθηηκψληαο ηφζν ηηο επηρεηξεζηαθέο φζν θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ 

ηεο ΔΑΑ θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο· 

ηε)  ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 34· 

ηζ)  εγθξίλεη θνηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ελφηεηεο θαηάξηηζεο, κεζφδνπο 

εθκάζεζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ εθκάζεζεο ή δηδαθηηθφ εξγαιείν· 

θ) εγθξίλεη, θαηά πεξίπησζε, άιινπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο. 
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2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθδίδεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ θαλνληζκνχ 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, απφθαζε κε βάζε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ην άξζξν 6 ηνπ θαζεζηψηνο πνπ 

εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπλαθψλ εμνπζηψλ 

αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρήο ζηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ φξσλ αλαζηνιήο ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο εμνπζηψλ. Ο εθηειεζηηθφο 

δηεπζπληήο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδεη πεξαηηέξσ ηηο ελ ιφγσ εμνπζίεο. 

3. Όηαλ ην επηβάιινπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη, κε 

ηελ έθδνζε απφθαζεο, λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηελ αλάζεζε ζηνλ εθηειεζηηθφ 

δηεπζπληή ησλ εμνπζηψλ αξκφδηαο γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρήο θαη ηπρφλ πεξαηηέξσ 

κεηαβίβαζε ησλ εμνπζηψλ απηψλ, θαη λα ηηο αζθήζεη ην ίδην ή λα ηηο αλαζέζεη ζε έλα 

απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε άιιν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πιελ ηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή. 
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Άξζξν 10 

Πνιπεηέο θαη εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη ην πνιπεηέο θαη ην 

εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΑΑ έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο ην 

αξγφηεξν, βάζεη ζρεδίνπ ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο θαη, φζνλ αθνξά ην πνιπεηέο 

πξφγξακκα εξγαζίαο, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ▌. Σν 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηαβηβάδεη ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

ζην πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

Σν έγγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην νξηζηηθνπνηείηαη κεηά ηελ ηειηθή 

έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα. 

2. Σν πνιπεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο νξίδεη ηνλ ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ζηφρνπο, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη δείθηεο 

επηδφζεσλ, θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφ πφξσλ πνπ αθνξά ηνλ πνιπεηή 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηηο 

ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
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Σν πνιπεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο πινπνηείηαη κέζσ ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ 

εξγαζίαο θαη επηθαηξνπνηείηαη, εάλ ελδείθλπηαη, αλάινγα κε ηελ έθβαζε ησλ 

εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32. Σα 

πνξίζκαηα απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ απνηππψλνληαη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, ζην 

εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

3. Σν εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο ζηφρνπο θαη 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη δείθηεο επηδφζεσλ. Πεξηιακβάλεη 

πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, θαη αλαθέξεη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα θάζε δξάζε, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαηάξηηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ βάζεη 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ην 

πνιπεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο. Πξέπεη λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα πνπ 

πξνζηίζεληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο. Σν εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή γηα 

ηηο ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 

θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή. 
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4. ε πεξίπησζε αλάζεζεο λέσλ θαζεθφλησλ ζηελ ΔΑΑ, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηξνπνπνηεί ην εηήζην πξφγξακκα 

εξγαζίαο.  

5. Οπνηαδήπνηε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο εγθξίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ην αξρηθφ εηήζην 

πξφγξακκα εξγαζίαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνλ 

εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηελ εμνπζία λα επηθέξεη κε νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο.  

Άξζξν 11 

Πξφεδξνο θαη αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη πξφεδξν θαη αλαπιεξσηή πξφεδξν κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ ηξηψλ θξαηψλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ απφ θνηλνχ 

θαηαξηίζεη ην 18-κελν πξφγξακκα ηνπ Σπκβνπιίνπ. Υπεξεηνχλ γηα ην 18κελν 

δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα ηνπ Σπκβνπιίνπ. Ωζηφζν, εάλ ν 

πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο παχζνπλ λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο ζεηείαο ηνπο, ε ζεηεία ηνπο ιήγεη 

απηνκάησο ηελ ίδηα εκεξνκελία. 
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2.  Ο πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο πξφεδξνο εθιέγνληαη απφ πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ▌. 

3.  ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, 

αληηθαζίζηαηαη απηφκαηα απφ ηνλ αλαπιεξσηή πξφεδξν. 

▌ 

Άξζξν 12 

πλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

1. Ο πξφεδξνο ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ιακβάλεη κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ▌. 
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3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξαγκαηνπνηεί δχν ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο εηεζίσο. 

Δπηπιένλ, ζπλέξρεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο 

Δπηηξνπήο ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ. 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο δχλαληαη λα 

πξνζθαιέζνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο παξαηεξεηή ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε. 

5. Σα κέιε θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ, δχλαληαη λα επηθνπξνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απφ 

ζπκβνχινπο ή εκπεηξνγλψκνλεο. 

6. Η ΔΑΑ παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 
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Άξζξν 13 

Καλφλεο ςεθνθνξίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β), ηνπ άξζξνπ 11 

παξάγξαθνο 2, ηνπ άξζξνπ 15, ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 6 θαη ηνπ άξζξνπ 27 

παξάγξαθνο 2, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ ▌. 

2. Κάζε κέινο ▌ δηαζέηεη κία ςήθν. Καηά ηελ απνπζία κέινπο κε δηθαίσκα ςήθνπ, ην 

δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

▌ 

3. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία.  

4. Λεπηνκεξέζηεξεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ςεθνθνξία θαζνξίδνληαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο έλα κέινο κπνξεί λα ελεξγεί εμ νλφκαηνο άιινπ 

κέινπο. 
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ΣΜΗΜΑ 2 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

Άξζξν 14 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή 

1. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΔΑΑ θαη ινγνδνηεί 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εμνπζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν 

εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη δελ 

δεηεί νχηε δέρεηαη ππνδείμεηο απφ θακία θπβέξλεζε ή άιινλ θνξέα. 

3. Όηαλ ηνπ δεηεζεί, ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ππνβάιιεη έθζεζε ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν πκβνχιην δχλαηαη 

λα θαιέζεη ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή λα ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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4. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ΔΑΑ. 

5. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

αλαηίζεληαη ζηελ ΔΑΑ δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ζπγθεθξηκέλα ▌ δε γηα ηα 

αθφινπζα: 

α) ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο ΔΑΑ· 

β) ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο ΔΑΑ θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο· 

γ) ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην· 

δ) ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πνιπεηνχο θαη εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη 

ηελ ππνβνιή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ 

Δπηηξνπή· 
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ε) ηελ πινπνίεζε ηνπ πνιπεηνχο θαη εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη ηελ 

ππνβνιή ζπλαθψλ εθζέζεσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην·  

ζη) ηελ εθπφλεζε θαηάιιεινπ ζρεδίνπ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο· 

δ) ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ελνπνηεκέλεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο 

ΔΑΑ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνο έγθξηζε· 

ε) ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο ζε ζπλέρεηα ησλ πνξηζκάησλ εθζέζεσλ 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνινγήζεσλ, θαζψο θαη εξεπλψλ ηεο 

OLAF, θαη ηελ ππνβνιή έθζεζεο πξνφδνπ δχν θνξέο εηεζίσο ζηελ Δπηηξνπή 

θαη ηαθηηθά ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην· 
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ζ) ηελ πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη θάζε 

άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εξεπλεηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο OLAF, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ θαη, εάλ 

εληνπίδνληαη παξαηππίεο, κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη, εάλ ελδείθλπηαη, κέζσ ηεο επηβνιήο 

απνηειεζκαηηθψλ, αλαινγηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ· 

η) ηε ράξαμε ζρεδίνπ εζσηεξηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΑΑ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνο έγθξηζε· 

ηα) ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

ΔΑΑ· 

ηβ) ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ θαηάζηαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ 

ηεο ΔΑΑ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο· 

ηγ) ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ· 

ηδ) ηελ εθηέιεζε άιισλ θαζεθφλησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
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ΣΜΗΜΑ 3 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Άξζξν 15 

Σπγθξφηεζε 

Δθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 

ησλ κειψλ ηνπ ηε ζπγθξφηεζε επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαηάξηηζεο. Η ίδηα δηαδηθαζία 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. 

Άξζξν 16 

Γεληθέο δηαηάμεηο, αληηθείκελν θαη θαζήθνληα  

1. Μφιηο ζπγθξνηεζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε επηζηεκνληθή επηηξνπή 

θαηάξηηζεο απνηειεί αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή αξηηφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ΔΑΑ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο. ▌  
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2. Η επηζηεκνληθή επηηξνπή θαηάξηηζεο απαξηίδεηαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο πςεινχ 

επηπέδνπ θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαηαξηηζκέλνπο 

ζηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηνξίδεη ηα 

κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαηάξηηζεο βάζεη δηαθαλνχο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δηαδηθαζίαο επηινγήο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαηάξηηζεο. Σα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο θαηάξηηζεο είλαη αλεμάξηεηα θαη δελ δεηνχλ νχηε δέρνληαη ππνδείμεηο απφ 

θακία θπβέξλεζε ή άιινλ θνξέα.  

▌  
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3. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αλαζέηεη ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαηάξηηζεο, κεηαμχ 

άιισλ, ηα αθφινπζα θαζήθνληα:  

α) λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε 

ηνπ πνιπεηνχο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο θαη άιισλ 

ζηξαηεγηθψλ εγγξάθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηζηεκνληθή ηνπο 

αξηηφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπο κε ηηο ζπλαθείο ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο·  

β) λα παξέρεη αλεμάξηεηεο γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο·  

γ) λα παξέρεη αλεμάξηεηεο γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο 

εθκάζεζεο, ηηο επηινγέο θαηάξηηζεο θαη ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο·  

δ) λα εθηειεί θάζε άιιν ζπκβνπιεπηηθφ θαζήθνλ πνπ ηεο δεηείηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ζρεηηθά κε ηηο 

επηζηεκνληθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ ηεο ΔΑΑ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο.  

4.  Καηά ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαηάξηηζεο, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην απνθαζίδεη ηε ζχλζεζή ηεο, ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο, ηε ζπρλφηεηα 

ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θαλφλσλ ςεθνθνξίαο. 

▌ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 17 

Πξνυπνινγηζκφο 

1. Γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο, 

θαηαξηίδνληαη πξνβιέςεηο φισλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΑΑ νη νπνίεο 

εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΑΑ πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο σο πξνο ηα έζνδα θαη 

ηηο δαπάλεο. 

3. Με ηελ επηθχιαμε άιισλ πφξσλ, ηα έζνδα ηεο ΔΑΑ πεξηιακβάλνπλ ζπλεηζθνξά ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία εγγξάθεηαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο.  

4. Η ΔΑΑ δχλαηαη λα ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Έλσζε ππφ κνξθή 

ζπκθσληψλ εμνπζηνδφηεζεο ή ad hoc ▌ επηρνξεγήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 

ζπλαθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο αξρήο πεξί απαγνξεχζεσο ηεο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 («δεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο»), ε ΔΑΑ 

δχλαηαη λα δηαρεηξίδεηαη εηδηθά θνλδχιηα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 298 ηεο 

26.10.2012, ζ. 1). 
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5. Οη δαπάλεο ηεο ΔΑΑ πεξηιακβάλνπλ ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, δηνηθεηηθέο 

δαπάλεο θαη δαπάλεο ππνδνκήο, θαζψο θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο. 

6. Οη δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο γηα δξάζεηο ζην πιαίζην ζρεδίσλ κεγάιεο θιίκαθαο 

πνπ εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο δχλαληαη λα θαηαλεκεζνχλ ζε 

δηαδνρηθέο εηήζηεο δφζεηο. 

Άξζξν 18 

Καηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

1. Κάζε έηνο ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο θαηαξηίδεη ζρέδην θαηάζηαζεο πξνβιεπφκελσλ 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο ΔΑΑ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη νξγαλφγξακκα, θαη ην δηαβηβάδεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

2. Βάζεη ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη πξνζσξηλφ ζρέδην 

θαηάζηαζεο πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο ΔΑΑ γηα ην επφκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ην δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ θάζε 

έηνπο. 

3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνζηέιιεη ην ηειηθφ ζρέδην ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ 

θαη δαπαλψλ ηεο ΔΑΑ ζηελ Δπηηξνπή έσο ηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο. 
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4. Η Δπηηξνπή απνζηέιιεη ηελ θαηάζηαζε πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην καδί κε ην ζρέδην ηνπ γεληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο. 

5. Βάζεη ηεο θαηάζηαζεο πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ε Δπηηξνπή εγγξάθεη 

ζην ζρέδην γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ θξίλεη 

αλαγθαίεο γηα ην νξγαλφγξακκα θαη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαη θαηαζέηεη ην ζρέδην απηφ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 

πκβνχιην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 313 θαη 314 ΛΔΔ. 

6. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εγθξίλνπλ ηηο πηζηψζεηο γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο πξνο ηελ ΔΑΑ. 

7. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εγθξίλνπλ ην νξγαλφγξακκα ηεο 

ΔΑΑ. 
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8. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΑΑ εγθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

Οξηζηηθνπνηείηαη κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Έλσζεο. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, αλαπξνζαξκφδεηαη δεφλησο. 

9. Γηα ηπρφλ ζρέδηα ζρεηηθά κε θηίξηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΑΑ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαη' εμνπζηνδφηεζε 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1271/2013 ηεο Δπηηξνπήο
1
. 

Άξζξν 19 

Δθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

1. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΑΑ. 

2. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο δηαβηβάδεη εηεζίσο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 

πκβνχιην, κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ηπρφλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. 

                                                 
1
  Καη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1271/2013 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 30ήο 

επηεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ-πιαηζίνπ γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 208 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) 

αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 328 ηεο 

7.12.2013, ζ. 42). 
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Άξζξν 20 

Απφδνζε ινγαξηαζκψλ θαη απαιιαγή 

1. Ο ππφινγνο ηεο ΔΑΑ απνζηέιιεη ηνπο πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο (έηνο Ν) ζηνλ ππφινγν ηεο Δπηηξνπήο θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην 

κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ επνκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (Ν+1). 

2. Η ΔΑΑ δηαβηβάδεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

γηα ην έηνο Ν ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην θαη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο Ν+1. 

3. Ο ππφινγνο ηεο Δπηηξνπήο δηαβηβάδεη ηνπο πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΑΑ γηα 

ην έηνο Ν, αθνχ ηνπο έρεη ελνπνηήζεη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Δπηηξνπήο, ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο Ν+1. 
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4. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΑΑ γηα ην έηνο Ν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ν ππφινγνο ηεο ΔΑΑ θαηαξηίδεη ηνπο νξηζηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΑΑ γηα ην ελ ιφγσ έηνο. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ππνβάιιεη 

ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα γλσκνδφηεζε. 

5. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γλσκνδνηεί επί ησλ νξηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΔΑΑ γηα 

ην έηνο Ν. 

6.  Μέρξη ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ έηνπο Ν+1, ν ππφινγνο ηεο ΔΑΑ δηαβηβάδεη ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ηνπο νξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα ην έηνο Ν, ζπλνδεπφκελνπο απφ ηε 

γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 5. 
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7. Οη νξηζηηθνί ινγαξηαζκνί γηα ην έηνο Ν δεκνζηεχνληαη ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης 

Εσρωπαϊκής Ένωζης έσο ηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο Ν+1. 

8. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο απνζηέιιεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην απάληεζε ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ην αξγφηεξν ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο Ν+1. Σελ ελ ιφγσ 

απάληεζε απνζηέιιεη ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

9. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ, θάζε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο γηα ην έηνο Ν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 

παξάγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

10. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έπεηηα απφ ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ απνθαζίδεη 

κε εηδηθή πιεηνςεθία, ρνξεγεί απαιιαγή ζηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή, πξηλ απφ ηηο 

15 Μαΐνπ ηνπ έηνπο N + 2, φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 

έηνο N. 
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Άξζξν 21 

Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο 

1. Οη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ΔΑΑ εγθξίλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. Απηνί δελ παξεθθιίλνπλ απφ 

ηνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (EΔ) αξηζ. 1271/2013 παξά κφλνλ εάλ ε 

παξέθθιηζε απηή επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΑΑ θαη 

εθφζνλ έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζεη ε Δπηηξνπή. 

2. Σε δεφλησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε ΔΑΑ κπνξεί λα παξέρεη επηρνξεγήζεηο ρσξίο αλνηθηή 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο φζνλ 

αθνξά ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνη 2 θαη 4. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Άξζξν 22 

Γεληθή δηάηαμε 

ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΑΑ εθαξκφδνληαη ν θαλνληζκφο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ην 

θαζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη 

νη θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ 

εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

Άξζξν 23 

Δθηειεζηηθφο δηεπζπληήο 

1. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο πξνζιακβάλεηαη σο έθηαθηνο ππάιιεινο ηεο ΔΑΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ. 
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2. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο δηνξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ 

αλνηρηή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία επηινγήο, απφ πεξηνξηζκέλν θαηάινγν ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ επηηξνπή επηινγήο πνπ ζεζπίδεηαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη απαξηίδεηαη απφ κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή.  

Η επηηξνπή επηινγήο θαηαξηίδεη ηνλ πεξηνξηζκέλν απηφ θαηάινγν κε βάζε 

θαηάινγν φισλ ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε δηαθαλή θξηηήξηα απφ 

ηελ Δπηηξνπή, θαη ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο απηνχ ηνπ αμηψκαηνο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε αλαθνίλσζε γηα 

ηελ πιήξσζε θελήο ζέζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή επηινγήο αληίγξαθν φισλ ησλ αηηήζεσλ 

πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ πιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο. 
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Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή, ε ΔΑΑ εθπξνζσπείηαη 

απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

3. Η ζεηεία ηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο. Καηά ην ηέινο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, ε Δπηηξνπή δηελεξγεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη επηδφζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ 

δηεπζπληή, θαζψο θαη νη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΑΑ θαη νη πξνθιήζεηο 

πνπ ζα αληηκεησπίζεη. 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 3, δχλαηαη λα παξαηείλεη άπαμ ηε ζεηεία ηνπ εθηειεζηηθνχ 

δηεπζπληή θαη γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ 

ίδηα ζέζε ζην ηέινο ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ. 
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5. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ▌ κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ▌. 

6. Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ, ηελ παξάηαζε 

ηεο ζεηείαο, ή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ ▌. 

Άξζξα 24 

Απνζπαζκέλνη εζληθνί εκπεηξνγλψκνλεο  

1. Η ΔΑΑ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απνζπαζκέλσλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ.  

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθδίδεη απφθαζε γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

απφζπαζε εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ ΔΑΑ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 25 

Ννκηθφ θαζεζηψο 

1. Η ΔΑΑ είλαη νξγαληζκφο ηεο Έλσζεο θαη δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

2. ε φια ηα θξάηε κέιε, ε ΔΑΑ δηαζέηεη ηελ επξχηεξε λνκηθή ηθαλφηεηα πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα απφ ην εζληθφ δίθαην. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα 

απνθηά θαη λα δηαζέηεη θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία θαη λα παξίζηαηαη ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ. 

3. Ωο έδξα ηεο ΔΑΑ νξίδεηαη ε Βνπδαπέζηε ηεο Οπγγαξίαο. 

Άξζξν 26 

Πξνλφκηα θαη αζπιίεο 

Σν πξσηφθνιιν πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδεηαη ζηελ 

ΔΑΑ θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο. 



 

AM\1076825EL.doc 61/79 PE568.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 27 

Γισζζηθφ θαζεζηψο 

1. Η ΔΑΑ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1
1
. 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ 

ζρεηηθά κε ην εζσηεξηθφ γισζζηθφ θαζεζηψο ηεο ΔΑΑ. 

3. Οη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΑ 

παξέρνληαη απφ ην Μεηαθξαζηηθφ Κέληξν ησλ Οξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο αξηζ. 1 ηεο 15εο Απξηιίνπ 1958 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΔΔ 17 ηεο 6.10.1958, ζ. 385) 

(Διιεληθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 01 ηφκνο 001 ζ. 14). 
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Άξζξν 28 

Γηαθάλεηα 

1. ηα έγγξαθα ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΔΑΑ εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) 

αξηζ. 1049/2001. 

2. Δληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζήο ηνπ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαζνξίδεη ηνπο ιεπηνκεξείο θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1049/2001. 

3. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΑΑ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 δχλαληαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θαηαγγειίαο ζηνλ 

Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή ή πξνζθπγήο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 228 θαη 263 ΛΔΔ, αληίζηνηρα. 

4. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ ΔΑΑ ππφθεηηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
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Άξζξν 29 

Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

1. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη θάζε άιιεο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 883/2013 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ε ΔΑΑ, κεηαμχ 1εο Ινπιίνπ 

θαη 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, πξνζρσξεί ζηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 25εο Μαΐνπ 

1999, ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)
2
 θαη ζεζπίδεη ηηο 

ελδεδεηγκέλεο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΑΑ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίαο. 

2. Σν Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην έρεη ηελ εμνπζία λα δηελεξγεί ινγηζηηθφ έιεγρν, 

βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ, επί φισλ ησλ δηθαηνχρσλ 

επηρνξεγήζεσλ, αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ππεξγνιάβσλ πνπ έιαβαλ θνλδχιηα ηεο 

Έλσζεο κέζσ ηεο ΔΑΑ. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 883/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο 

(OLAF) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1073/1999 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (Δπξαηφκ) αξηζ. 1074/1999 

ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 248 ηεο 18.9.2013, ζ. 1). 
2
  Γηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 25εο Μαΐνπ 1999 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) (ΔΔ L 136 ηεο 31.5.1999, 

ζ. 15). 
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3. Η OLAF κπνξεί λα δηελεξγεί έξεπλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαη 

επηζεσξήζεσλ, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη απάηε, δηαθζνξά ή άιιε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο 

φζνλ αθνξά επηρνξήγεζε παξαζρεζείζα απφ ηελ ΔΑΑ ή ζχκβαζε ζπλαθζείζα κε 

ηελ ΔΑΑ. Οη έξεπλεο απηέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 883/2013 θαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (Δπξαηφκ, ΔΚ) αξηζ. 2185/96 ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, νη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε 

φξγαλα ηεο Έλσζεο, κε αξρέο θαη ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ηξίησλ ρσξψλ, κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, νη ζπκβάζεηο, νη ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο θαη 

νη απνθάζεηο επηρνξήγεζεο ηεο ΔΑΑ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο εμνπζηνδνηνχλ 

ξεηά ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηελ OLAF λα δηεμάγνπλ ινγηζηηθνχο 

ειέγρνπο θαη έξεπλεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (Δπξαηφκ, ΔΚ) αξηζ. 2185/96 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 

1996, ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο πνπ δηεμάγεη επηηνπίσο ε Δπηηξνπή 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ απφ απάηεο θαη ινηπέο παξαηππίεο (ΔΔ L 292 ηεο 15.11.1996, ζ. 2). 
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Άξζξν 30 

Καλφλεο αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ θαη επαίζζεησλ κε δηαβαζκηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Η ΔΑΑ εθαξκφδεη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ Γηαβαζκηζκέλσλ Πιεξνθνξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(EUCI) θαη ησλ επαίζζεησλ κε δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο 

δηαηάμεηο πεξί αληαιιαγήο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/443
1
 θαη (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/444

2
 ηεο 

Δπηηξνπήο.  

                                                 
1
  Απφθαζε (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/443 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Μαξηίνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ Δπηηξνπή (ΔΔ L 72 ηεο 17.3.2015, ζ. 41). 
2
  Απφθαζε (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2015/444 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Μαξηίνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο ΔΔ (ΔΔ L 72 ηεο 17.3.2015, ζ. 53). 
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Άξζξν 31 

Δπζχλε 

1. Η ζπκβαηηθή επζχλε ηεο ΔΑΑ δηέπεηαη απφ ην δίθαην ην νπνίν δηέπεη ηελ εθάζηνηε 

ζχκβαζε. 

2. Αξκφδην γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ δπλάκεη νπνηαζδήπνηε ξήηξαο δηαηηεζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη ε ΔΑΑ είλαη ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3. ε πεξίπησζε εμσζπκβαηηθήο επζχλεο, ε ΔΑΑ ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά, 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ είλαη θνηλέο ζηα δίθαηα ησλ θξαηψλ κειψλ, θάζε 

δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ή ην πξνζσπηθφ ηεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

4. Αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ απνδεκίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 είλαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

5. Η πξνζσπηθή επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΑΑ έλαληη ηεο ΔΑΑ δηέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ή ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 
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Άξζξν 32 

Αμηνιφγεζε θαη επαλεμέηαζε 

1. Έσο ηελ 1ε Ινπιίνπ 2021 θαη εθεμήο αλά πεληαεηία, ε Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη ηε 

δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ΔΑΑ θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ ηεο. ▌ 

2. Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Τν 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηεο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο. Η Δπηηξνπή 

δηαβηβάδεη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Δπηηξνπήο, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε παξάξηεκα, 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Σα 

πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο δεκνζηνπνηνχληαη. 

▌ 
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Άξζξν 33 

Γηνηθεηηθέο έξεπλεο  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΑΑ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 228 ΛΔΔ. 

Άξζξν 34 

πλεξγαζία κε φξγαλα ηεο Έλσζεο, ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο  

1. Η ΔΑΑ είλαη αλνηρηή ζηε ζπκκεηνρή ησλ αξρψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ θαηάξηηζεο 

ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.  

2. ηνλ βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΑΑ 

δχλαηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε φξγαλα ηεο Έλσζεο 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, αξρέο θαη ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ηξίησλ ρσξψλ, 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 



 

AM\1076825EL.doc 69/79 PE568.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

3. χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ζπλάπηνληαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

νπνίεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε θχζε, ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ελ 

ιφγσ αξρέο θαη ηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο ηξίησλ ρσξψλ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

θαη νη ηδησηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ηεο ΔΑΑ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαιακβάλεη ε ΔΑΑ, ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ρεηηθά κε δεηήκαηα πξνζσπηθνχ, νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ηεξνχλ πάληνηε ηνλ 

θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ην θαζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επί ηνπ 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

4. Η ΔΑΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα δεηήκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, ζην 

πιαίζην ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηα ελ ιφγσ φξγαλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή κε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 

2005/681/ΓΔΤ. ▌ 

5.  Οη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνληαη κφλν κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. Γελ δεζκεχνπλ ηελ Έλσζε ή ηα θξάηε κέιε ηεο. 
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Άξζξν 35 

πκθσλία ζρεηηθά κε ηελ έδξα θαη φξνη ιεηηνπξγίαο 

▌ Οη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηέγαζε ηεο ΔΑΑ ζηελ Οπγγαξία θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ηεο δηαζέηεη ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, θαζψο θαη νη εηδηθνί θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο γηα ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΑΑ θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νξίδνληαη ζην 

πιαίζην ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ έδξα ζπλαπηνκέλεο κεηαμχ ηεο ΔΑΑ θαη ηεο Οπγγαξίαο, 

αθνχ πξψηα εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ▌.  

▌ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 36 

Ννκηθή δηαδνρή 

1. Η ΔΑΑ, φπσο ηδξχεηαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, απνηειεί ηνλ λφκηκν δηάδνρν 

φζνλ αθνξά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηελ ΔΑΑ φπσο 

ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε 2005/681/ΓΔΤ. 

2. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ επεξεάδεη ηε λνκηθή ηζρχ ζπκθσληψλ πνπ ζπλήςε ε ΔΑΑ, 

φπσο ηδξχζεθε βάζεη ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ, πξηλ απφ ...
*
.  

▌ 

                                                 
*
  ΔΔ: εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,  
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Άξζξν 37 

Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

1. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΑΑ φπσο ζπγθξνηήζεθε βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ ιήγεη ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016.  

2. ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ...
*
  θαη 1εο Ινπιίνπ 2016 ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην φπσο ζπγθξνηήζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ,  

α) αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ·  

                                                 
*
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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β) πξνεηνηκάδεη ηελ έγθξηζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 φζνλ αθνξά ηα έγγξαθα ηεο ΔΑΑ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 28 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο·  

γ) θαηαξηίδεη θάζε λνκηθή πξάμε ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ· θαη  

δ) αλαζεσξεί ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη ηα κέηξα πνπ ελέθξηλε βάζεη ηεο 

απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ ψζηε λα κπνξέζεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ 

ζπγθξνηείηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λα ιάβεη 

απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 απηνχ. 
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Άξζξν 38 

Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ 

1. Ο δηεπζπληήο ηεο ΔΑΑ πνπ δηνξίζηεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 1 ηεο 

απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ αζθεί, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, θαζήθνληα 

εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Οη ινηπνί φξνη ηεο ζχκβαζήο ηνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη. Δάλ ε ζεηεία ηνπ ιήγεη 

κεηαμχ …
*
 θαη 1εο Ινπιίνπ 2016

*
, παξαηείλεηαη απηνκάησο κέρξη ηελ 1ε Ινπιίνπ 

2017. 

                                                 
*
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 



 

AM\1076825EL.doc 75/79 PE568.560v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν ▌ δηεπζπληήο ηεο ΔΑΑ πνπ δηνξίζηεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 

παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΥ, δελ επηζπκεί ή δελ δχλαηαη λα 

ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην δηνξίδεη πξνζσξηλφ εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ν νπνίνο αζθεί θαζήθνληα 

εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ, κέρξη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν δηνξηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ απαζρνιείηαη δπλάκεη ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ην θαζεζηψο πνπ 

εθαξκφδεηαη επί ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 
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Άξζξν 39 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

Η δηαδηθαζία απαιιαγήο σο πξνο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ εγθξίλνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 

25 ηεο απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

πξναλαθεξνκέλεο απφθαζεο . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 40 

Αληηθαηάζηαζε θαη θαηάξγεζε 

1.  Η απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

543/2014, αληηθαζίζηαηαη γηα ηα θξάηε κέιε πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, κε έλαξμε ηζρχνο απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016. 

Σπλεπψο, ε απφθαζε 2005/681/ΓΔΥ θαηαξγείηαη. 

2.  Γηα ηα θξάηε κέιε πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νη παξαπνκπέο 

ζηηο λνκηθέο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 εξκελεχνληαη σο 

παξαπνκπέο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
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Άξζξν 41 

Γηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

Οη εζσηεξηθνί θαλφλεο θαη ηα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βάζεη ηεο 

απφθαζεο 2005/681/ΓΔΤ παξακέλνπλ ζε ηζρχ κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016, εθηφο εάλ ιεθζεί 

δηαθνξεηηθή απφθαζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
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Άξζξν 42 

Έλαξμε ηζρχνο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

2. Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016.  

Δληνχηνηο, ηα άξζξα 37, 38 θαη 39 εθαξκφδνληαη απφ …
**

. 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζηα θξάηε 

κέιε ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο. 

...,  

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Or. en 

 

                                                 
**

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 


