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Η ΕΟΚΕ είναι σταθερά
προσηλωμένη σε υψηλά

δεοντολογικά πρότυπα και σε
σύγχρονες και διαφανείς μεθόδους 

εργασίας. Ο νέος Κώδικας δεοντολογίας
των μελών αποτελεί το πρώτο σημαντικό 

ορόσημο στην προσπάθειά μας να 
μεταρρυθμίσουμε και να αναβαθμίσουμε 
τον τρόπο λειτουργίας μας. Μέλημά μου 
είναι όλα τα μέλη και οι εργαζόμενοι της 

ΕΟΚΕ να αισθάνονται υπερήφανοι
που εργάζονται για την

επιτροπή μας!
Christa Schweng,

Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Οι κατευθυντήριες γραμμές
για τις εργασίες μας στην 

ΕΟΚΕ ορίζονται στον Κώδικα 
δεοντολογίας. Η βάση του είναι ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Η αξιοπρέπεια όλων 
―και στην εργασία― είναι υψίστης 
σημασίας. Έχουμε υποχρέωση να 
κάνουμε πράξη τις αρχές αυτές 
και να αποτρέψουμε φαινόμενα 

παρενόχλησης στην ΕΟΚΕ.
 Christian Bäumler,

πρόεδρος της Επιτροπής
Εσωτερικού Κανονισμού

Μεγαλύτερη σαφήνεια και δημοσιονομική διαφάνεια, αποτροπή φαινομένων παρενόχλησης 
και αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους οικείους κανόνες. Στις 
28 Ιανουαρίου 2021, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) 
ψήφισαν υπέρ της πραγματοποίησης σημαντικών αλλαγών στον Κώδικα δεοντολογίας τους. 
Αυτό είναι το πρώτο ορόσημο στην πορεία μεταρρύθμισης της ΕΟΚΕ που έχει αναλάβει η νέα 
Προεδρία του οργάνου.

Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ:
https://www.eesc.europa.eu/el/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc

https://www.eesc.europa.eu/el/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
https://www.eesc.europa.eu/el/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
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Ο σεβασμός και η
αξιοπρέπεια στην ΕΟΚΕ
Ο Κώδικας δεοντολογίας των μελών 
της ΕΟΚΕ

Σκοπός του παρόντος φυλλαδίου είναι να σας ενημερώσει ως προς τον νέο Κώδικα 
δεοντολογίας. Θα σας δώσει επίσης συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με 
τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας της ΕΟΚΕ. Στην ΕΟΚΕ, όλοι μας 
προερχόμαστε από διάφορους τομείς, κλάδους, διοικήσεις και χώρες.

Έχουμε όλοι διαφορετικές συνήθειες, γλώσσες, χειρονομίες και εκφράσεις. Μια έκφραση 
ή ένα στοιχείο συμπεριφοράς που είναι σύνηθες στη χώρα σας ενδέχεται να γίνεται 
διαφορετικά αντιληπτό αλλού.

Στο φυλλάδιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση των μελών, των αντιπροσώπων, των 
αναπληρωτών και των εμπειρογνωμόνων, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με τη 
Διοίκηση της ΕΟΚΕ.

Η Διεύθυνση Προσωπικού και Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία εκπόνησαν από 
κοινού τον παρόντα οδηγό για τα μέλη της ΕΟΚΕ.
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Αρχές δεοντολογίας και ακεραιότητα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
χρηστής διοίκησης

Ανεξαρτησία

Αμεροληψία

Αντικειμενικότητα

Αφοσίωση

Σύνεση
και αξιοπρέπεια

Σεβασμός και
συναδελφικότητα

Λογοδοσία και
διαφάνεια

Εχεμύθεια



5

Αρχές δεοντολογίας 
και ακεραιότητα
Όλοι μας εκπροσωπούμε την ΕΟΚΕ και
είμαστε συνυπεύθυνοι για την εικόνα και 
την υπόληψή της!
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από μέλη και εκπροσώπους της CCMI που προέρχονται από όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και διορίζονται για ανανεώσιμη πενταετή θητεία. Οι κανόνες όσον αφορά τις αρχές 
δεοντολογίας και την ακεραιότητα ισχύουν ομοίως για τα μέλη, τους αντιπροσώπους, τους 
αναπληρωτές και τους εμπειρογνώμονες.

Ως εργοδότες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών, 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκπροσωπείτε όλοι σας την οργανωμένη 
ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Πρωταρχική σας αποστολή είναι να παρέχετε συμβουλές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γενική Γραμματεία της ΕΟΚΕ υποστηρίζει το συμβουλευτικό έργο σας. Το προσωπικό της ΕΟΚΕ 
αποτελείται από άτομα προερχόμενα από ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μέλη και το προσωπικό 
εκπροσωπούν καθημερινά την ΕΟΚΕ και εναπόκειται σε όλους μας να χαίρει 
άριστης φήμης.

Όποιος εργάζεται για την ΕΟΚΕ 
μπορεί εύλογα να προσδοκά ότι θα 
αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό, 
αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η πρόληψη είναι το 
κυριότερο στοιχείο ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος 
χωρίς ίχνος παρενόχλησης.
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ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των εργαζομένων αποτελεί τη βάση για ισορροπημένες 
εργασιακές σχέσεις. Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΟΚΕ αποτελούν πολύτιμα στελέχη της τα οποία, 
μέσω των γνώσεων, της ειδημοσύνης και της αφοσίωσής τους, συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
λειτουργία του οργάνου. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων, και ιδίως σε περιόδους άγχους και 
έντασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των εργαζομένων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση 
αγαστών και εποικοδομητικών σχέσεων. Παρέχονται επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τον 
σεβασμό και την αξιοπρέπεια, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τους 
εσωτερικούς κανόνες και τη διοικητική νοοτροπία της ΕΟΚΕ.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες συμβουλές για την αποφυγή ανάρμοστης συμπεριφοράς, 
συγκρούσεων και περιπτώσεων παρενόχλησης.

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε και με οποιονδήποτε κι αν συνεργάζεστε, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

Ο διάλογος και η ειλικρινής συζήτηση μπορούν να αποτρέψουν πολλές 
παρανοήσεις.

Να χρησιμοποιείτε πάντα ευπρεπή και ευγενικό λόγο όταν απευθύνεστε σε άλλα 
μέλη και στο προσωπικό της ΕΟΚΕ. Το χρησιμοποιούμενο επίπεδο οικειότητας στις 
συζητήσεις ενδέχεται να εξαρτάται από τα πολιτισμικά ήθη των ομιλητών.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αγενή ή προσβλητικό λόγο. Μην βάζετε τις φωνές 
στο προσωπικό ή σε άλλα μέλη. Αυτό δεν είναι ποτέ αποδεκτό. Έχετε υπόψη σας 
ότι ο χυδαίος και σεξιστικός λόγος δεν είναι επίσης αποδεκτός σε καμία περίπτωση. 
Ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί πάντα την καλύτερη βάση για την επικοινωνία με 
τους άλλους.
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Μην κάνετε ανάρμοστα σχόλια σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση άλλων 
ατόμων.

Να δίνετε στο προσωπικό σαφείς και συνεπείς πληροφορίες ως προς 
την επιθυμητή οργάνωση της εργασίας, τους συγκεκριμένους στόχους των 
δραστηριοτήτων σας και την αναμενόμενη συμβολή του καθενός. Μην αναθέτετε 
στο προσωπικό καθήκοντα εκτός του πεδίου των εργασιών της ΕΟΚΕ.

Οι παρατηρήσεις σας έχουν σημασία. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας την 
περίσταση και το κοινό στο οποίο απευθύνεστε όταν διατυπώνετε τις παρατηρήσεις 
σας. Να ελέγχετε πάντα τις σχετικές πληροφορίες πριν από τη διατύπωση 
εποικοδομητικών παρατηρήσεων.

Να σέβεστε το κανονικό ωράριο εργασίας κατά τη διοργάνωση των συνεδριάσεων.

Εάν κάποιο μέλος της ΕΟΚΕ ή του προσωπικού της σάς πληροφορήσει ότι 
αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά σας ως προσβλητική ή ανάρμοστη, οφείλετε 
να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Η ενεργός επικοινωνία που οδηγεί σε 
συγκεκριμένες προτάσεις για την εξεύρεση λύσης είναι προτιμότερη από το να 
αφεθεί μια κατάσταση να εκφύγει του ελέγχου και να επιδεινωθεί.

Εάν παρατηρήσετε ανάρμοστη συμπεριφορά των μελών της ΕΟΚΕ ή του προσωπικού, 
όπως σεξιστικά αστεία, χυδαίες ενέργειες, εξύβριση ή συγκαταβατικές χειρονομίες 
(η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά ανάρμοστη), εκφράστε 
τη διαφωνία σας με αυτήν τη συμπεριφορά.
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ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΣΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ;
Ηθική παρενόχληση

Ως «ηθική παρενόχληση», νοείται η καταχρηστική επί ορισμένο χρονικό διάστημα διαγωγή 
που εκδηλώνεται κατά τρόπο επαναληπτικό ή συστηματικό με είδη συμπεριφοράς [γλώσσα 
του σώματος], με προφορικό ή γραπτό λόγο, με χειρονομίες ή πράξεις που γίνονται με πρόθεση 
και θίγουν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φυσική ή ψυχολογική ακεραιότητα ενός 
προσώπου.

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρο 12α)
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Η ηθική παρενόχληση συνίσταται πάντοτε σε επίμονες και επαναλαμβανόμενες ενέργειες 
και έχει σοβαρές ψυχολογικές και, ενδεχομένως, και σωματικές επιπτώσεις στο θύμα.

Ιδού ορισμένα παραδείγματα ηθικής παρενόχλησης:

Επιθετικά ή μειωτικά σχόλια, εκφοβισμός, απειλητικές παρατηρήσεις

Ανταγωνισμός, πίεση, άρνηση επικοινωνίας ή συζήτησης

Προσβολές που σχετίζονται με την προσωπική ή επαγγελματική επάρκεια ενός 
προσώπου

Υποτίμηση της συμβολής και των επιτευγμάτων ενός προσώπου

Απομόνωση, απόρριψη ή ταπείνωση ενός προσώπου

Καθορισμός μη ρεαλιστικών στόχων εργασίας ή μη ανάθεση κανενός 
καθήκοντος σε ένα άτομο· ανάθεση καθηκόντων που δεν αντιστοιχούν στα 
προβλεπόμενα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης εργασίας

Κάθε μορφή κατάχρησης της ιεραρχικής εξουσίας
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Η σεξουαλική παρενόχληση διαφέρει από την ηθική παρενόχληση, μεταξύ άλλων διότι δεν 
χρειάζεται να είναι επαναλαμβανόμενη και να συντελείται σε βάθος χρόνου. αρκεί να έχει 
εκδηλωθεί έστω μία φορά προκειμένου να υποβληθεί σχετική καταγγελία.

Ιδού ορισμένα παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης:

Υποσχέσεις ανταμοιβής με αντάλλαγμα σεξουαλικής φύσης

Εάν δύο άτομα «βγαίνουν ραντεβού», τούτο δεν θεωρείται παρενόχληση, εφόσον 
είναι συναινετικό και όχι ανεπιθύμητο ή προσβλητικό. Η συγκατάθεση πρέπει 
να εκφράζεται με την ελεύθερη βούληση του ατόμου, χωρίς κατάχρηση της 
ιεραρχικής εξουσίας ή άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιρροής.

Επανειλημμένες ή υπερβολικές φιλοφρονήσεις σχετικές με την εμφάνιση 
συναδέλφου

Σωματική επαφή χωρίς συγκατάθεση, τρίψιμο στο σώμα άλλου ατόμου, 
τσιμπήματα, εσκεμμένα και ανεπιθύμητα φιλήματα, ανάρμοστοι ή υπερβολικά 
σφιχτοί εναγκαλισμοί

Χυδαίος ή πρόστυχος λόγος ή/και χειρονομίες

Χονδροειδή ή υπαινικτικά σχόλια ή σεξουαλικά υπονοούμενα

Πράξεις ηδονοβλεψίας ή επιδειξιομανίας

Σεξουαλική παρενόχληση

Ως «σεξουαλική παρενόχληση», νοείται μια συμπεριφορά γενετήσιου περιεχομένου, μη 
επιθυμητή από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και η οποία έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα 
την προσβολή της αξιοπρέπειάς του ή τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, υβριστικού 
ή ενοχλητικού περιβάλλοντος. Η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζεται ως διάκριση 
βάσει του φύλου

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρο 12α)

SEXUALHARASSMENT
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Αποτροπή φαινομένων παρενόχλησης:

Τα μέλη της ΕΟΚΕ πρέπει να απέχουν από κάθε μορφή παρενόχλησης, τόσο εντός 
όσο και εκτός της έδρας της ΕΟΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων, των 
αποστολών και των διασκέψεων του οργάνου.

Πρέπει να γνωρίζουν τις ισχύουσες διαδικασίες και να συνεργάζονται για τη 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης και παρενόχλησης.

Ενθαρρύνονται δε να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια επί του 
θέματος, τα οποία προτείνονται από το Τμήμα Επιμόρφωσης της ΕΟΚΕ.
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Τι δεν συνιστά παρενόχληση;

Η ανάρμοστη, ανεξέλεγκτη ή ανάγωγη συμπεριφορά που επιδεικνύεται μόνο μία φορά 
ενδέχεται να μην συνιστά από μόνη της παρενόχληση. Ωστόσο, εάν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο, 
μην υποτιμήσετε τις επιπτώσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον, αλλά μιλήστε ανοιχτά για ό,τι 
συνέβη. Μια μεμονωμένη πράξη με σεξουαλικές προεκτάσεις μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική 
παρενόχληση.

Τι συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά;

Η ανάρμοστη συμπεριφορά ή διαγωγή που είναι αδικαιολόγητη και ερμηνεύεται εύλογα ως 
μειωτική ή προσβλητική. Η επίμονη και επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά 
μπορεί να μετατραπεί σε μορφή παρενόχλησης.

Ιδού ορισμένα παραδείγματα ανάρμοστης συμπεριφοράς:

Όταν κάποιος βάζει τις φωνές σε άλλο άτομο

Η εξύβριση

Όταν κάποιος κλείνει με πάταγο την πόρτα

Όταν κάποιος χτυπά τη γροθιά του στο τραπέζι

Τι συνιστά σύγκρουση στον χώρο εργασίας;

Ως σύγκρουση στην εργασία νοείται κάθε διαπροσωπική αντιπαράθεση στο πλαίσιο εργασιακής 
σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας συνεδριάσεων, των αποστολών ή άλλων 
εκδηλώσεων που εντάσσονται στο επαγγελματικό πλαίσιο.

Η σύγκρουση συνήθως συμβαίνει μόνο σε μία χρονική στιγμή και πρόκειται για διαφωνία 
μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Κάθε άτομο υπερασπίζεται τη θέση του. Δεν προϋποθέτει 
κατ’ ανάγκη σχέση εξάρτησης, ιεραρχική εξουσία ή άσκηση επιρροής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συγκρούσεις στον χώρο εργασίας μπορούν να επιλυθούν μέσω 
συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων. Πράγματι, είναι αναγκαίο να αίρονται οι παρανοήσεις για 
να αποφεύγεται ο φαύλος κύκλος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ηθική παρενόχληση.

ΚΑΜΙΑ 
ΑΝΟΧΗ!ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

ΑΡΜΟΖΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ο νέος Κώδικας δεοντολογίας εισάγει ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Οι δύο σημαντικότερες 
προσθήκες συνίστανται σε λεπτομερείς κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη συγκρούσεων 
συμφερόντων και στην αυστηροποίηση της υποχρέωσης πλήρους διαφάνειας και δήλωσης των 
οικονομικών συμφερόντων. Με την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων διασφαλίζεται ότι τα 
μέλη επιτελούν το έργο τους με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν θα πρέπει να 
έχουν προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της ΕΕ ή 
να επηρεάσει αθέμιτα το έργο τους στην ΕΟΚΕ.

Ιδού ορισμένα παραδείγματα συγκρούσεων συμφερόντων:

Τα προσωπικά συμφέροντα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε δυνητικό όφελος ή 
πλεονέκτημα για τα ίδια τα μέλη, τους συζύγους, τους συντρόφους ή τα μέλη της 
άμεσης οικογένειάς τους. Τα συμφέροντα αυτά δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη με την 
οικονομική ή την περιουσιακή κατάσταση.

Ως μέλος της ΕΟΚΕ, δεν πρέπει να δέχεστε υποδείξεις από τρίτους, ανεξαρτήτως 
εάν αυτοί είναι ο εργοδότης σας ή η επαγγελματική οργάνωση στην οποία ανήκετε.

Σύγκρουση μπορεί επίσης να προκύψει όταν επιτελούνται ταυτόχρονα δύο 
αντικρουόμενες λειτουργίες εντός της ΕΟΚΕ.
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Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τις συγκρούσεις συμφερόντων;

Μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να είναι πραγματική ή να εκλαμβάνεται ως 
τέτοια από άλλους. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να διευθετήσετε την κατάσταση. 
Εάν η κατάσταση είναι ασαφής, μπορείτε κατ’  αρχάς να συμβουλευθείτε 
εμπιστευτικά την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Πρέπει είτε να σταματήσετε τις εξωτερικές δραστηριότητες που προκαλούν τη 
σύγκρουση είτε να παραιτηθείτε εξ ολοκλήρου πλήρως ή εν μέρει των καθηκόντων 
σας στο πλαίσιο της ΕΟΚΕ.

Εάν η σύγκρουση συμφερόντων εξακολουθεί να υφίσταται, πρέπει επίσης να 
γνωστοποιήσετε το πρόβλημα γραπτώς στον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ.

Οικονομική διαφάνεια

Τα μέλη, οι αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές και οι εμπειρογνώμονες πρέπει να υποβάλλουν 
δήλωση των οικονομικών συμφερόντων τους κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να 
την επικαιροποιούν όταν χρειάζεται και στη συνέχεια να την ανανεώνουν κάθε χρόνο έως την 
1η Ιανουαρίου. Η δήλωση πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη υπηρεσιακή ηλεκτρονική 
θυρίδα: findec-eesc@eesc.europa.eu

Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη τυχόν αποζημιώσεων ή την επιστροφή εξόδων, 
καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε επίσημου καθήκοντος ή δραστηριότητας στην ΕΟΚΕ.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
Κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη ενός μέλους πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, 
παραπτώματος, παραβίασης των αρχών δεοντολογίας ή παράνομων δραστηριοτήτων, αυτό 
υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ ή, εάν το κρίνει σκόπιμο, απευθείας 
την OLAF.

Τα μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στον Πρόεδρο ή στην OLAF κάθε περίπτωση 
διαφθοράς (π.χ. υποβολή πλαστών εγγράφων για την επιστροφή εξόδων) ή 
παραπτώματος (π.χ. παρενόχληση άλλων προσώπων).

Τα μέλη που καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος προστατεύονται για λόγους 
διασφάλισης της εχεμύθειάς τους και, εάν χρειαστεί, μπορεί επίσης να τους 
παρασχεθεί εξατομικευμένη βοήθεια.

Τα μέλη οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να παρέχουν κάθε απαιτούμενη 
βοήθεια κατά την έρευνα που ενδέχεται να ακολουθήσει.
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Η ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη συμμόρφωση των μελών με τον Κώδικα δεοντολογίας. 
Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί με πλήρη αυτονομία, ανεξαρτησία και εμπιστευτικότητα.

Πώς λειτουργεί η Επιτροπή Δεοντολογίας;

Κάθε μέλος ή εργαζόμενος της ΕΟΚΕ μπορεί να συμβουλεύεται την Επιτροπή 
Δεοντολογίας για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τον Κώδικα δεοντολογίας, όπως 
καταγγελίες ή εικαζόμενες παραβιάσεις του κώδικα.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συμβουλεύει τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της ΕΟΚΕ 
στα της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα δεοντολογίας.

Σε περίπτωση καταγγελίας, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία και να καταθέσετε ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Κυρώσεις

Κατά την αξιολόγηση της υπό εξέταση διαγωγής του μέλους, η αυστηρότητα των 
επιβαλλόμενων κυρώσεων πρέπει να είναι ανάλογη προς τη σοβαρότητα του 
παραπτώματος και την ιεραρχική θέση του μέλους. Αναλόγως με τη διαγωγή του μέλους, είναι 
δυνατόν να του επιβληθούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:

ΓΡΑΠΤΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΟΚΕ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΕ 

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και τα ακόλουθα μέτρα:

να κληθεί το μέλος να μεριμνήσει για την τακτοποίηση της θέσης του, προκειμένου 
να την καταστήσει συμβατή προς τους κανόνες

να κληθεί το μέλος να προβεί σε προσωπική δήλωση συγγνώμης (κατ’  ιδίαν σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή δημόσια, ενώπιον της Ολομέλειας)

να κληθεί το μέλος να επανορθώσει, να αποκαταστήσει και να αντισταθμίσει κάθε 
προκληθείσα ζημία
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

Εάν ένα συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς θεωρείται ότι είναι ανάρμοστο ή ότι 
φέρνει κάποιον σε δύσκολη θέση, φροντίστε να το καταστήσετε σαφές στο 
άτομο που προέβη στις εν λόγω πράξεις, αντιδρώντας άμεσα και θέτοντας όρια με 
ευγενικό, πλην όμως κατηγορηματικό, τρόπο.

Εάν αυτή η ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνεχίζεται, αρχίστε να καταγράφετε 
όλα τα σχετικά περιστατικά.

Να φροντίζετε να υπάρχουν πάντα παρόντες μάρτυρες, εάν το συγκεκριμένο 
άτομο συμπεριφέρεται ανάρμοστα. Μην μένετε ποτέ μόνο. Να αφήνετε τις πόρτες 
ανοιχτές.

Μην διστάζετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Προσωπικού και να 
ζητήσετε συμβουλές.
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Στη διάθεσή σας τίθενται διάφορα βοηθήματα: 

Η ΕΟΚΕ προσφέρει στα μέλη της επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 
αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην εργασία. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται από 
το Τμήμα Επιμόρφωσης αρκετές φορές τον χρόνο.
Επικοινωνία: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας εποπτεύει την εφαρμογή του Κώδικα δεοντολογίας των 
μελών της ΕΟΚΕ και μπορείτε να υποβάλλετε σε αυτήν τυχόν καταγγελίες:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με:

τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ: president.eesc@eesc.europa.eu

το Γραφείο Υποστήριξης των Μελών (Helpdesk):
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

τον διευθυντή Προσωπικού και Οικονομικών της ΕΟΚΕ:
hrf-management@eesc.europa.eu

τον εσωτερικό διαμεσολαβητή της ΕΟΚΕ (υπό σύσταση)

τους κοσμήτορες της ΕΟΚΕ: questeurs-cese@eesc.europa.eu

την Ιατρική Υπηρεσία της ΕΟΚΕ: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF): Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης | Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (europa.eu)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο 
στη Δικτυακή πύλη των μελών:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:president.eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
mailto:hrf-management%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:questeurs-cese@eesc.europa.eu
mailto:svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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