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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Ασφάλειας είναι οργανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγόµενος στους
Συντονισµένους Οργανισµούς.
Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει το καθεστώς, τα δικαιώµατα, τα
καθήκοντα και τις ευθύνες των µελών του προσωπικού του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Ασφάλειας,
εφεξής καλούµενου «το Ινστιτούτο».

Το προσωπικό του Ινστιτούτου συγκροτείται από φυσικά πρόσωπα
που έχουν συνάψει σύµβαση υπαλλήλου ή έκτακτου υπαλλήλου.
Οι διορισµένοι εµπειρογνώµονες, οι υπότροφοι και οι ασκούµενοι
διέπονται από τις ειδικές διατάξεις του τίτλου IV.
Ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου δικαιούται να επιφέρει στον παρόντα
κανονισµό τις τροποποιήσεις που θα φανούν αναγκαίες στην πράξη,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα µέλη του προσωπικού,
εάν δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όσον αφορά το εκτός βαθµών προσωπικό.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
Κοινές διατάξεις ισχύουσες για το σύνολο του προσωπικού
1.

Αρχή

Τα µέλη του προσωπικού υπάγονται στον ∆ιευθυντή και είναι
υπόλογα σε αυτόν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
∆εσµεύονται να ακούν τα καθήκοντά τους µε τη µέγιστη ακρίβεια
και επαγγελµατική ευσυνειδησία.
2.

∆ήλωση

Κατά την αποδοχή της πρόσληψής του στο Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε µέλος του προσωπικού πρέπει να υπογράψει
την εξής δήλωση:
«Αναλαµβάνω επισήµως την υποχρέωση να ασκήσω µε απόλυτη
εντιµότητα, διακριτικότητα και ευσυνειδησία τα καθήκοντα που
µου ανατίθενται ως µέλος του προσωπικού του Ινστιτούτου
Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Ασφάλειας και
να εκπληρώνω τα καθήκοντα αυτά µε αποκλειστικό γνώµονα τα
συµφέροντα του Ινστιτούτου, να µη ζητώ ούτε να δέχοµαι
οδηγίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων µου από
οιαδήποτε κυβέρνηση ή οιαδήποτε αρχή ξένη προς το Ινστιτούτο.»
3.

Συµπεριφορά

Τα µέλη του προσωπικού οφείλουν, σε κάθε περίσταση, να επιδεικνύουν συµπεριφορά που συνάδει προς την ιδιότητα αντιπροσώπων
του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα
Ασφάλειας. Οφείλουν να αποφεύγουν κάθε πράξη ή δραστηριότητα

που δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να θίξει την αξιοπρέπεια του
λειτουργήµατός τους ή την καλή φήµη του Ινστιτούτου.
4.

Οικονοµική ευθύνη

Κάθε µέλος του προσωπικού µπορεί να υποχρεωθεί να αποζηµιώσει
το Ινστιτούτο Μελετών, στο ακέραιο ή εν µέρει, για οιαδήποτε
οικονοµική ζηµία που υφίσταται το Ινστιτούτο λόγω αµέλειας ή
εσκεµµένης µη τήρησης, εκ µέρους του, κανονισµού ή διαδικασίας
που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ∆ιευθυντή.
5.

Ασφάλεια

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα µέλη του προσωπικού
πρέπει να λάβουν γνώση των κανονισµών ασφαλείας του Ινστιτούτου. Υπογράφουν ειδική δήλωση και αναλαµβάνουν την πειθαρχική
και οικονοµική ευθύνη τους σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των
κανονισµών.
α) Για κάθε µέλος του προσωπικού, ακόµη και έκτακτο υπάλληλο,
υπότροφο ή ασκούµενο, µπορεί να ζητηθεί έλεγχος ασφαλείας
προκειµένου να εξουσιοδοτηθεί η πρόσβασή του σε διαβαθµισµένα έγγραφα, λόγω των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές από τον αξιωµατικό ασφαλείας του Ινστιτούτου. Εν αναµονή της επίσηµης
εξουσιοδότησης, ο ∆ιευθυντής µπορεί να δώσει προσωρινή
εξουσιοδότηση.
β) Τα µέλη του προσωπικού ενηµερώνουν αµέσως τον αξιωµατικό
ασφαλείας του Ινστιτούτου για κάθε περιστατικό σχετικό µε την
εικαζόµενη απώλεια ή διαρροή διαβαθµισµένου εγγράφου.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

4.

Εξωτερικές δραστηριότητες

α) Γενική περίπτωση
ΓΕΝΙΚΑ

Έναντι οιουδήποτε οργανισµού ή προσώπου ξένου προς το
Ινστιτούτο, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται:

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους

— να προβεί σε δηµόσια δήλωση, και ιδίως σε οιονδήποτε
οργανισµό δηµόσιας πληροφόρησης, σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,

Υπάλληλος του Ινστιτούτου είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει
συνάψει σύµβαση κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο ΙΙ κατωτέρω,
και κατέχει θέση η οποία περιλαµβάνεται στον πίνακα θέσεων που
επισυνάπτεται ετησίως στον προϋπολογισµό του Ινστιτούτου.

— να δεχθεί αµοιβή οιασδήποτε φύσεως για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο,

1.

Προνόµια και ασυλίες

Τα προνόµια και οι ασυλίες των οποίων απολαύουν οι υπάλληλοι,
απονέµονται αποκλειστικά προς το συµφέρον του Ινστιτούτου
Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Ασφάλειας και όχι
για την προσωπική τους εξυπηρέτηση. Τα εν λόγω προνόµια και
ασυλίες δεν απαλλάσσουν τα µέλη του προσωπικού ούτε από την
εκπλήρωση των ατοµικών τους υποχρεώσεων, ούτε από την τήρηση
των νόµων και των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν στο κράτος υποδοχής.
Οποτεδήποτε αµφισβητούνται τα προνόµια και οι ασυλίες αυτές, ο
ενδιαφερόµενος υπάλληλος πρέπει αµέσως να αναφέρει σχετικά στο
∆ιευθυντή. Σε περίπτωση παράβασης της τοπικής νοµοθεσίας, ο
∆ιευθυντής µπορεί να αποφασίσει, εάν το κρίνει αναγκαίο, την
άρση των προνοµίων ή ασυλιών.
2.

Βοήθεια και αποζηµίωση

Το Ινστιτούτο παρέχει βοήθεια στους υπαλλήλους οι οποίοι, λόγω
της ιδιότητάς τους ή των τρεχόντων καθηκόντων τους στο Ινστιτούτο, και χωρίς να έχουν διαπράξει σφάλµα, γίνονται αντικείµενο
απειλών, εξύβρισης, δυσφήµησης ή προκαταλήψεων. Αποζηµίωση
των υλικών ζηµιών που υπέστη ο υπάλληλος είναι δυνατόν να
δοθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
— ο υπάλληλος δεν είναι, εκ δόλου ή εξ αµελείας, υπαίτιος των εν
λόγω ζηµιών,
— δεν επέτυχε επανόρθωση των ζηµιών,
— υποκαθίσταται από το Ινστιτούτο στα δικαιώµατά του έναντι
τρίτων, και ιδίως των ασφαλιστικών εταιρειών.
Κάθε σχετική απόφαση που ενδέχεται να συνεπάγεται δράση του
Ινστιτούτου ή να έχει οικονοµικές συνέπειες για το Ινστιτούτο,
λαµβάνεται από το ∆ιευθυντή ο οποίος διαθέτει διακριτική ευχέρεια
όσον αφορά τα περιστατικά της κατάστασης, τη µορφή της
βοήθειας που θα παρασχεθεί και, ανάλογα µε την περίπτωση, το
ποσό της αποζηµίωσης που θα χορηγηθεί.
3.

∆ικαιώµατα ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώµατα, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων κυριότητας, πνευµατικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας, που αναφέρονται
σε οιαδήποτε εργασία πραγµατοποιήθηκε από τον υπάλληλο κατά
την άσκηση των επίσηµων καθηκόντων του, περιέρχονται στο Ινστιτούτο.

— να δώσει διαλέξεις ή να διδάξει σε θέµατα που έχουν άµεση
σχέση µε τα καθήκοντά του στο Ινστιτούτο,

— να δεχθεί παράσηµο ή τιµητική διάκριση καθώς και τα
σχετικά υλικά ωφελήµατα,
εκτός εάν ο ∆ιευθυντής δώσει προηγουµένως την έγκρισή του.
β) Ειδική περίπτωση των Υπευθύνων Έρευνας
Τα καθήκοντα των Υπευθύνων Έρευνας περιλαµβάνουν την
δηµιουργία σχέσεων µε οργανισµούς και πρόσωπα ξένα προς το
Ινστιτούτο. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται στους Υπεύθυνους Έρευνας να δίδουν διαλέξεις, να προβαίνουν σε ανακοινώσεις στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να δηµοσιεύουν, κατόπιν συµφωνίας του ∆ιευθυντή.
5.
Υποψηφιότητα για δηµόσιο ή πολιτικό λειτούργηµα ή
αξίωµα
Ο υπάλληλος που επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για δηµόσιο ή
πολιτικό λειτούργηµα ή αξίωµα οφείλει να το δηλώσει στο
∆ιευθυντή.
Τίθεται σε άδεια άνευ αποδοχών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία δηλώνει ότι θα αρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία.
Εφόσον αποδεχθεί το επιδιωκόµενο λειτούργηµα ή αξίωµα, πρέπει
να ζητήσει τη λύση της σύµβασής του.
Εάν δεν αποδεχθεί το λειτούργηµα ή αξίωµα, ο υπάλληλος έχει
δικαίωµα επαναφοράς στην βάσει του προϋπολογισµού θέση που
κατείχε, µε τους ίδιους όρους µισθού και αρχαιότητας που δικαιούνταν κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία ετέθη σε άδεια άνευ
αποδοχών.
Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών διακόπτεται η συνέχεια της αρχαιότητας και δεν αποκτώνται συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Κατά τη διάρκεια αυτής της άδειας ο υπάλληλος µπορεί να
αντικατασταθεί από έκτακτο προσωπικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 4
Πρόσληψη
1.
Ο ∆ιευθυντής καταρτίζει τις περιγραφικές προσφορές εργασίας, εξαιρουµένης της δικής του. Το Ινστιτούτο εξασφαλίζει τη
διάδοση αυτών των προσφορών εργασίας.
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Άρθρο 7

2.
Κατ’ αρχήν, δεν µπορεί να γίνει δεκτή υποψηφιότητα ατόµου
ηλικίας κάτω των 18 ή άνω των 60 ετών.
3.
∆εν γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα στενών συγγενών, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, των µελών του προσωπικού. Παρέκκλιση από
τον κανόνα αυτόν είναι δυνατόν να γίνει, κατ’ εξαίρεση, κατόπιν
αδείας του ∆ιευθυντή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν θα
υπάρχει ιεραρχική σχέση µεταξύ των ενδιαφεροµένων.
4.
Προσλαµβάνονται µόνον υπήκοοι των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.
Οι προσλαµβανόµενοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο πρώτο
κλιµάκιο του βαθµού της θέσης τους. Εν τούτοις, ο ∆ιευθυντής
δύναται να χορηγήσει ανώτερο κλιµάκιο εάν το δικαιολογούν οι
περιστάσεις.
6.
Ο ∆ιευθυντής καθορίζει τις θέσεις για τις οποίες η πρόσληψη
εξασφαλίζεται µέσω εξετάσεων ή διαγωνισµού, καθώς και τις δοκιµασίες στις οποίες θα πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι για τις
θέσεις αυτές προκειµένου να προσληφθούν. Οι εξεταστικές επιτροπές των εξετάσεων ή των διαγωνισµών συγκροτούνται από µέλη
του προσωπικού του Ινστιτούτου, τα οποία ορίζει ο ∆ιευθυντής,
στα οποία µπορεί να προστεθεί ένας εξωτερικός εξεταστής.
7.
Οι υποψήφιοι που προσκαλούνται στην έδρα του Ινστιτούτου
για συνέντευξη ή εξέταση αποζηµιώνονται για τα έξοδα ταξιδίου
και στεγάσεως, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που εφαρµόζονται στους
υπαλλήλους όταν εκτελούν αποστολές (1).
Άρθρο 5
Όριο ηλικίας
Το όριο εργάσιµης ηλικίας καθορίζεται στο τέλος του µήνα κατά
τον οποίο ο υπάλληλος συµπληρώνει το 65ο έτος ηλικίας. Ο
∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τον κανόνα
αυτόν, εντός του ορίου 12 επί πλέον µηνών.
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Συµβάσεις και διάρκεια των συµβάσεων
1.

Αρχικές συµβάσεις

Εκτός ειδικών διατάξεων που εφαρµόζονται στις συµβάσεις του
∆ιευθυντή και των υπαλλήλων, οι αρχικές συµβάσεις που προσφέρει το Ινστιτούτο είναι τριετούς διάρκειας. Ο ∆ιευθυντής δύναται
να ανανεώσει τις συµβάσεις αυτές για ίση ή συντοµότερη περίοδο,
εφόσον συµφωνεί ο υπάλληλος.
2.

∆οκιµαστική περίοδος

Κάθε αρχική σύµβαση προβλέπει περίοδο δοκιµαστικής υπηρεσίας
έξι µηνών από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η σύµβαση δύναται να λυθεί,
χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης απώλειας θέσης εργασίας, µε προειδοποίηση ενός µηνός από το Ινστιτούτο ή από τον ίδιο τον
υπάλληλο.
Κατά τη λήξη της δοκιµαστικής περιόδου ή και πριν, ο υπάλληλος
ειδοποιείται γραπτώς είτε για την επιβεβαίωση της αρχικής του
σύµβασης είτε για τη λύση της.
Η δοκιµαστική περίοδος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διάρκειας της αρχικής σύµβασης. Γεννά δικαιώµατα αρχαιότητας και
σύνταξης.
3.

Λύση συµβάσεων

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, µια σύµβαση
δύναται να λυθεί ή να µην ανανεωθεί, µε πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ή του ίδιου του υπαλλήλου:
α) Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου
i) κατόπιν προειδοποίησης έξι µηνών, για τους εξής λόγους:
— κατάργηση της βάσει του προϋπολογισµού θέσης που
κατέχει ο υπάλληλος,
— αλλαγή της φύσης ή των καθηκόντων που προσιδιάζουν
στη θέση αυτή,

Άρθρο 6
Ιατρικές εξετάσεις

— επαγγελµατική ανεπάρκεια του υπαλλήλου, δεόντως διαπιστωθείσα βάσει δύο συναπτών ετήσιων εκθέσεων, ή

1.
Η πρόσληψη κάθε υπαλλήλου επιβεβαιώνεται µετά την πιστοποίηση, από ιατρό εγκεκριµένο από το Ινστιτούτο, ότι ο υποψήφιος
είναι σωµατικά ικανός να αναλάβει την εργασία του, και ότι δεν
πάσχει από οιαδήποτε αναπηρία ή ασθένεια που θα αποτελούσε
ενδεχοµένως κίνδυνο ή επιβάρυνση για τα άλλα µέλη του προσωπικού.

— σωµατική ανικανότητα του υπαλλήλου, που επήλθε κατά
τη διάρκεια της σύµβασης.

2.
Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να πραγµατοποιούν ετήσια εξέταση ιατρικού ελέγχου.
3.
Ο εγκεκριµένος από το Ινστιτούτο ιατρός επιτελεί προς
τούτο χρέη εµπειρογνώµονος και ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή για την
ενδεχόµενη ανικανότητα του υπαλλήλου να συνεχίσει την εργασία
του.
4.
Εάν τα αποτελέσµατα της ετήσιας ή άλλης εξέτασης δείξουν
ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι πλέον σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του, η σύµβαση λύεται εντός προθεσµίας τριών µηνών και
συγκαλείται επιτροπή αναπηρίας για να προσδιορίσει τα δικαιώµατα
του υπαλλήλου σε σύνταξη αναπηρίας.
(1) Βλέπε παράρτηµα VIΙ του παρόντος κανονισµού.

ii) κατόπιν προειδοποίησης ενός µηνός κατ’ ανώτατο όριο, µετά
από πειθαρχική διαδικασία κατά την οποία διαπιστώθηκε το
σφάλµα ή η ευθύνη του υπαλλήλου σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που καθορίζονται στο κεφάλαιο VII κατωτέρω.
β) Με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου, κατόπιν προειδοποίησης τριών µηνών για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο τον
οποίο δεν θέλει να εκθέσει.
4.

Αντιστάθµιση της απώλειας θέσης εργασίας

Η λύση ή η µη ανανέωση της σύµβασης µε πρωτοβουλία του
Ινστιτούτου, εφόσον δεν οφείλεται σε πειθαρχικούς λόγους, συνεπάγεται:
1. για τους υπαλλήλους που συµπλήρωσαν συνολικά πλέον των
δέκα ετών υπηρεσίας, εκκαθάριση των δικαιωµάτων ετεροχρονισµένης συνταξιοδότησης και καταβολή αποζηµίωσης λόγω απώλειας θέσης εργασίας σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι,
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2. για τους υπαλλήλους που δεν συµπληρώνουν συνολικά δέκα
έτη υπηρεσίας, καταβολή επιδόµατος αποχωρήσεως, µαζί µε
αποζηµίωση λόγω απώλειας θέσης εργασίας για τους υπαλλήλους που η διάρκεια της σύµβασής τους µειώθηκε λόγω λύσης,
σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι,
3. για τους υπαλλήλους των οποίων η σύµβαση λύεται για λόγους
σωµατικής ανικανότητας, και των οποίων η αναπηρία διαπιστώθηκε από επιτροπή αναπηρίας, χορήγηση αναπηρικής
σύνταξης σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπει ο κανονισµός συντάξεων.

Άρθρο 9
Βασικός µισθός
Ο καθαρός βασικός µισθός αντιστοιχεί στο ποσό το οποίο αναγράφεται ως προς το βαθµό και το κλιµάκιο κάθε υπαλλήλου στον
πίνακα που εγκρίνεται κατ’ έτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο ακαθάριστος βασικός µισθός αντιστοιχεί στον καθαρό βασικό
µισθό στον οποίο προστίθεται το ποσό του εσωτερικού φόρου που
οφείλει ο υπάλληλος.

Η λύση ή η µη ανανέωση σύµβασης µε πρωτοβουλία του ίδιου του
υπαλλήλου δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω απώλειας θέσης
εργασίας (1).
5.
Μείωση της προθεσµίας προειδοποίησης για την λύση της
σύµβασης
Εάν αυτό απαιτούν οι ανάγκες τις υπηρεσίας, είναι δυνατό να
µειωθεί η προθεσµία της προειδοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) ανωτέρω· στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος
δικαιούται της καταβολής συµπληρωµατικού ποσού που αντιστοιχεί στο µισθό και τα επιδόµατα και αποζηµιώσεις που θα είχε λάβει
µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατικής λήξεως της σύµβασής του
και της ηµεροµηνίας λήξεως εξάµηνης προειδοποίησης.

9.2.2002

Άρθρο 10
Αποζηµίωση αποδηµίας
Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στους υπαλλήλους βαθµού Α, L
και Β οι οποίοι, κατά την αρχική τους πρόσληψη, δεν έχουν την
υπηκοότητα του κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο
τόπος µόνιµης υπηρεσίας του, και δεν είχαν µόνιµη διαµονή στο
έδαφος αυτό επί τρία συναπτά έτη αδιαλείπτως.
Η αποζηµίωση αυτή παύει να καταβάλλεται σε περίπτωση
τοποθέτησης του υπαλλήλου στο κράτος του οποίου έχει την
υπηκοότητα.

Οι παρούσες διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση λύσης της
σύµβασης για πειθαρχικούς λόγους.

Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται κατά τις διατάξεις του
παραρτήµατος ΙΙ.

6.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος προσλαµβάνεται από το Ινστιτούτο αµέσως µετά τη λήξη της απασχόλησής του σε άλλο διεθνή
οργανισµό ή σε διοικητική υπηρεσία στο κράτος στο οποίο ασκεί
τα καθήκοντά του, τα έτη υπηρεσίας στον προηγούµενο εργοδότη
του εξοµοιώνονται προς έτη υπηρεσίας στο Ινστιτούτο για τη
θεµελίωση του δικαιώµατος αποζηµίωσης αποδηµίας και για τον
υπολογισµό του ποσού της.

Ειδική περίπτωση των Υπευθύνων Έρευνας

Οι Υπεύθυνοι Έρευνας του Ινστιτούτου συνάπτουν τριετείς µη
ανανεώσιµες συµβάσεις. Εν τούτοις, ο ∆ιευθυντής δύναται να εγκρίνει µία ή περισσότερες παρατάσεις σύµβασης, το σύνολο όµως
αυτών δεν µπορεί να υπερβεί τους 24 µήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 11

ΜΙΣΘΟΣ, ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οικογενειακά και κοινωνικά επιδόµατα

Άρθρο 8

Αυτά τα επιδόµατα είναι ποσά συναφή προς την αµοιβή, που
προστίθενται µηνιαίως στο βασικό µισθό.

Γενικές διατάξεις
Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν το βασικό µισθό, την αποζηµίωση αποδηµίας
και τα οικογενειακά και κοινωνικά επιδόµατα.
Επί των αποδοχών αυτών γίνονται οι κρατήσεις τις οποίες οφείλει ο
υπάλληλος δυνάµει του εσωτερικού φόρου, του συνταξιοδοτικού
καθεστώτος και του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης.
Τα οφειλόµενα ποσά καταβάλλονται στους τρέχοντες τραπεζικούς
λογαριασµούς των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τελευταίας
εργάσιµης εβδοµάδας κάθε µηνός.
Οι µεταβολές της προσωπικής κατάστασης του υπαλλήλου που
ενδέχεται να έχουν οικονοµικές συνέπειες, λαµβάνονται υπόψη για
την αµοιβή του µήνα κατά τον οποίο η διοίκηση έλαβε γνώση του
γεγονότος, και δεν θίγουν αναδροµικά τις αµοιβές που έχουν ήδη
καταβληθεί.
(1) Για τις λεπτοµέρειες της θεµελίωσης του δικαιώµατος και του υπολογισµού των αποζηµιώσεων λόγω απώλειας θέσης εργασίας, βλέπε
παράρτηµα Ι.

1.

Επίδοµα αρχηγού οικογενείας

Το επίδοµα αυτό:
α) καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο που είναι έγγαµος, ή διατελεί
εν χηρεία, έχει λάβει διαζύγιο ή είναι χωρισµένος ή άγαµος και
έχει ένα ή περισσότερα συντηρούµενα πρόσωπα κατά την έννοια
των διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού,
β) ισούται προς το 6 % του καθαρού βασικού µισθού,
γ) µειώνεται για τους έγγαµους υπαλλήλους που δεν έχουν συντηρούµενα πρόσωπα, αλλά των οποίων ο/η σύζυγος ασκεί αµειβόµενη επαγγελµατική δραστηριότητα: στην περίπτωση αυτή το
επίδοµα που καταβάλλεται ισούται προς τη διαφορά µεταξύ,
αφενός, του καθαρού βασικού µισθού του βαθµού Β3, κλιµάκιο
1, συν το ποσό του επιδόµατος που θα δικαιούνταν θεωρητικά
ο υπάλληλος και, αφετέρου, του ποσού του επαγγελµατικού
εισοδήµατος του/της συζύγου. Εάν το δεύτερο αυτό ποσό είναι
ίσο ή µεγαλύτερο από το πρώτο, ο υπάλληλος δεν λαµβάνει
επίδοµα,
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δ) δεν καταβάλλεται σε υπάλληλο του οποίου ο/η σύζυγος είναι
µέλος διεθνούς οργανισµού και έχει βασικό µισθό ανώτερο του
δικού του.
2.

Επίδοµα συντηρούµενων τέκνων ή προσώπων

κάθε αλλαγή κατάστασης που ενδέχεται να συνεπάγεται µεταβολή του δικαιώµατος στο επίδοµα αυτό.
δ) Το επίδοµα αυτό δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους:
— που λαµβάνουν ανάλογο ωφέληµα από το κράτος του
οποίου είναι υπήκοοι,

Το επίδοµα αυτό:

— των οποίων ο/η σύζυγος είναι υπάλληλος άλλου διεθνούς
οργανισµού και λαµβάνει ανάλογο επίδοµα.

α) καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο που συντηρεί, κυρίως και
συνεχώς, είτε νοµίµως αναγνωρισµένο τέκνο, είτε άλλο µέλος
της οικογενείας του εκτελώντας εκ του νόµου ή εκ δικαστικής
αποφάσεως υποχρέωση, είτε ένα παιδί ορφανό από πατέρα και
µητέρα του οποίου έχει αναλάβει την ευθύνη,
β) συνίσταται σε κατ’ αποκοπήν ποσό για κάθε συντηρούµενο
πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται κατ’ έτος στον πίνακα που
εγκρίνεται από το διοικητικό Συµβούλιο,
γ) στην περίπτωση συζύγων που εργάζονται και οι δύο σε διεθνείς
οργανισµούς, καταβάλλεται σε εκείνον που λαµβάνει το επίδοµα
αρχηγού οικογενείας ή αντίστοιχη αποζηµίωση.

Άρθρο 12
Αποζηµίωση αναπλήρωσης
Ο ∆ιευθυντής δύναται να χορηγήσει αποζηµίωση αναπλήρωσης σε
υπάλληλο ο οποίος καλείται να αναλάβει, προς το συµφέρον της
υπηρεσίας και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µέρος ή το σύνολο
των αρµοδιοτήτων υπαλλήλου ανώτερης βαθµίδας. Η αποζηµίωση
αυτή ισούται προς την αξία δύο κλιµακίων άνω της βαθµίδας του
ενδιαφεροµένου και αρχίζει να ισχύει µόνον µετά ένα µήνα συνεχούς υπηρεσίας στην ανώτερη βαθµίδα.

Οι ορισµοί και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού του επιδόµατος
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
3.

4.

Επίδοµα αναπήρων συντηρούµενων τέκνων ή προσώπων

α) Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο που συντηρεί, κυρίως και συνεχώς, ανάπηρο τέκνο ή συντηρούµενο
πρόσωπο. Το εν λόγω τέκνο ή συντηρούµενο πρόσωπο πρέπει
να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.
β) Οι λεπτοµέρειες χορήγησης και καταβολής αυτού του επιδόµατος παρατίθενται στο παράρτηµα ΙV.
5.

Άρθρο 13

Επίδοµα εκπαίδευσης

Οι υπάλληλοι που δικαιούνται επιδόµατος αρχηγού οικογενείας,
και των οποίων τα συντηρούµενα τέκνα, κατά την έννοια των
διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙΙ, φοιτούν σε ίδρυµα πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (1), δικαιούνται ετήσιου επιδόµατος εκπαίδευσης. Το επίδοµα αυτό ισούται προς το
διπλάσιο του µηνιαίου επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου. Καταβάλλεται για κάθε παιδί εφ άπαξ κατά την έναρξη του σχολικού
έτους. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος προσκοµίζει στη διοικητική
υπηρεσία τα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρχή κάθε σχολικού
έτους.

Αποζηµίωση εγκατάστασης
1.
Αποζηµίωση εγκατάστασης καταβάλλεται στους υπαλλήλους
των οποίων ο τόπος διαµονής, όταν δέχθηκαν τη θέση εργασίας
στο Ινστιτούτο, βρισκόταν σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων
ή 60 µιλίων από τον χώρο εργασίας τους.
2.
Το ποσό της αποζηµίωσης αυτής ισούται προς 30 ηµέρες
βασικού µισθού.
3.
Η αποζηµίωση εγκατάστασης καταβάλλεται στον υπάλληλο
µόλις αναλάβει υπηρεσία στο Ινστιτούτο.
4.
Κάθε υπάλληλος που εγκαταλείπει τη θέση του οικειοθελώς
πριν από την παρέλευση διετούς προθεσµίας, οφείλει να επιστρέψει
το ήµισυ της αποζηµίωσης εγκατάστασης που του κατεβλήθη.
5.
Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει, κατ’ εξαίρεση, παρεκκλίσεις από τις παρούσες διατάξεις όταν κρίνει ότι η αυστηρή τους
εφαρµογή ενδέχεται να επιφέρει για τον ενδιαφερόµενο ιδιαίτερα
επαχθείς συνέπειες.
Άρθρο 14

Επίδοµα κατοικίας

α) Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µηνιαίως στους υπαλλήλους των
βαθµών Β, C, A1, A2, L1 και L2, που ενοικιάζουν ή υπενοικιάζουν κατοικία για το ενοίκιο της οποίας — µη περιλαµβανοµένων των εξόδων που κατά τα ισχύοντα στο κράτος διαµονής
επιβαρύνουν τον ενοικιαστή — διαθέτουν µέρος των αποδοχών
τους υπερβαίνον ένα καθορισµένο όριο.
β) Ο τρόπος υπολογισµού αυτού του επιδόµατος παρατίθεται στο
παράρτηµα V.
γ) Ο υπάλληλος που λαµβάνει επίδοµα κατοικίας οφείλει να ενηµερώσει αµέσως τον προϊστάµενο ∆ιοίκησης και Προσωπικού
(1) ∆ηλαδή εξαιρούνται τα νηπιαγωγεία και τα προς αυτά εξοµοιούµενα
ιδρύµατα.
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Κρατήσεις
1.

Εσωτερικός φόρος

Ο εσωτερικός φόρος είναι ίσος προς το 40 % του βασικού µισθού
που αντιστοιχεί στο βαθµό και το κλιµάκιο του υπαλλήλου. Προστιθέµενος στο ποσό του καθαρού βασικού µισθού απεικονίζει τον
ακαθάριστο βασικό µισθό. Το ποσό αυτού του φόρου παρακρατείται µηνιαίως στη βάση και εµφανίζεται αρνητικά στο φύλλο µισθοδοσίας.
2.

Κράτηση συνεισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

Από τις αποδοχές των υπαλλήλων κρατείται µηνιαίως ποσό ίσο
προς το 8,3 % του καθαρού βασικού µισθού, το οποίο περιέρχεται
στον προϋπολογισµό συντάξεων του Ινστιτούτου.
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Κράτηση για εισφορά σε καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης

Από τις αποδοχές των υπαλλήλων κρατείται µηνιαίως ποσό ίσο
προς το 5,5 % του καθαρού βασικού µισθού, το οποίο προστίθεται
στην εισφορά του εργοδότη και καταβάλλεται στον αρµόδιο οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης (U.R.S.S.A.F).
4.

Κράτηση για συνεισφορά σε συµπληρωµατική ασφάλιση

Από τις αποδοχές των υπαλλήλων κρατείται µηνιαίως ποσό για το
σκοπό αυτό, το οποίο αποτελεί ποσοστό του καθαρού βασικού
µισθού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην αρχή του έτους για
τους επόµενους 12 µήνες, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του Ινστιτούτου και της ασφαλιστικής εταιρείας που έχει αναλάβει το καθεστώς.
Το ποσό αυτής της κράτησης προστίθεται στο ποσό του εργοδοτικού µεριδίου και καταβάλλεται στο τέλος του έτους στην ασφαλιστική εταιρεία.
Άρθρο 15
Προκαταβολές και επιστροφές των προκαταβολών επί του
µισθού
1.
Εάν δεν υπάρχει αντίθετη γνώµη του ∆ιευθυντή και εντός των
ορίων των ταµειακών δυνατοτήτων, ο προϊστάµενος ∆ιοίκησης και
Προσωπικού του Ινστιτούτου δύναται να επιτρέψει τη χορήγηση
έντοκης προκαταβολής µισθού, στους υπαλλήλους που υποβάλλουν σχετική δικαιολογηµένη αίτηση.
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Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται επίσης όταν ο υπάλληλος αποχωρεί
οριστικά από τη θέση του και επιστρέφει στη χώρα όπου ήταν
τοποθετηµένος πριν από το διορισµό του.
2.
Τα έξοδα αυτά καλύπτουν τη µετακόµιση της προσωπικής
οικοσκευής του υπαλλήλου, εκτός αυτοκινήτων, σκαφών ή κάθε
άλλου µεταφορικού οχήµατος, µη περιλαµβανοµένων των ασφαλίστρων, εντός των ορίων βάρους και όγκου που ορίζονται στο
παράρτηµα VI.
Η πληρωµές γίνονται απευθείας από το Ινστιτούτο στον υπάλληλο,
µετά την υποβολή επικυρωµένου τιµολογίου.
Άρθρο 18
Αποστολές
Οι υπάλληλοι που είναι διορισµένοι στο Ινστιτούτο δικαιούνται
επιστροφής των εξόδων για τις αποστολές που πραγµατοποιούν
κατ’ εντολή του ∆ιευθυντή (1).
Οι επιστροφές αφορούν τα καθαυτό έξοδα κινήσεως καθώς και τα
έξοδα παραµονής και τα συναφή έξοδα στον τόπο όπου αποστέλλεται ο υπάλληλος. Οι προϋποθέσεις, οι κλίµακες και οι λεπτοµέρειες
αυτών των επιστροφών παρατίθενται στο παράρτηµα VIΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

2.
Το ποσό αυτής της προκαταβολής δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό καθαρού βασικού µισθού τριών µηνών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.
Οι επιστροφές πραγµατοποιούνται µε µηνιαία κράτηση από
τις αποδοχές του υπαλλήλου και πρέπει να έχουν καταβληθεί στο
σύνολό τους µέχρι την πληρωµή του τελευταίου µισθού του οικονοµικού έτους.

Άρθρο 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 16
Εγκατάσταση και αποχώρηση

Ωράρια και διάρκεια εργασίας
Η κανονική διάρκεια εργασίας για όλα τα µέλη του προσωπικού
είναι 40 ώρες εβδοµαδιαίως, οι οποίες πραγµατοποιούνται µεταξύ
της ∆ευτέρας, ώρα 9:00 και της Παρασκευής, ώρα 17:00.
Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει προσαρµοσµένα ή διαφοροποιηµένα ωράρια λόγω της προσωπικής κατάστασης ή των ειδικών
απαιτήσεων της εργασίας του υπαλλήλου.
Εάν αυτό απαιτείται λόγω εξαιρετικών, κατά την κρίση του
∆ιευθυντή, περιστάσεων, είναι δυνατό να ζητηθεί από ορισµένους
υπαλλήλους να εργασθούν το Σάββατο. Στην περίπτωση αυτή,
θεµελιώνεται δικαίωµα αντιστάθµισης σε αντίστοιχο ελεύθερο
χρόνο κατά τη διάρκεια εργάσιµης ηµέρας.

1.
Ο υπάλληλος δικαιούται επιστροφής των εξόδων ταξιδίου για
αυτόν τον ίδιο και τα µέλη της οικογενείας του που πράγµατι
συγκατοικούν µε αυτόν, από τον τόπο όπου ήταν τοποθετηµένος
πριν από το διορισµό του στον τόπο της έδρας του Ινστιτούτου.
2.
Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται επίσης όταν ο υπάλληλος
αποχωρεί οριστικά από τη θέση του και επιστρέφει στη χώρα όπου
ήταν τοποθετηµένος πριν από το διορισµό του.
3.
Οι επιστροφές αυτές γίνονται βάσει των διατάξεων του
τµήµατος Ι του παραρτήµατος VI.
Άρθρο 17
Μετακοµίσεις
1.
Ο υπάλληλος δικαιούται επιστροφής των εξόδων µετακόµισης από τον τόπο όπου ήταν τοποθετηµένος πριν από το διορισµό του στον τόπο της έδρας του Ινστιτούτου.

Άρθρο 20
Αργίες
Το προσωπικό του Ινστιτούτου αργεί κατά τις ηµέρες αργίας του
κράτους υποδοχής. Στη Γαλλία, οι ηµέρες αυτές είναι:
α) Η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου)
β) Η ∆ευτέρα του Πάσχα
γ) Η Πρωτοµαγιά
δ) Η επέτειος ανακωχής του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου (8
Mαΐου)
ε) Της Αναλήψεως
(1) Οι επιστροφές αυτές αντιπροσωπεύουν έξοδα και δεν συνιστούν
συµπληρωµατική αµοιβή.
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στ) Η ∆ευτέρα της Πεντηκοστής

Το έντυπο υπογράφεται από το ∆ιευθυντή ή τον αναπληρωτή
του και εν συνεχεία ο υπάλληλος το διαβιβάζει στη διοικητική
υπηρεσία, η οποία το καταχωρεί στον προσωπικό φάκελό του.

ζ) Η Εθνική Εορτή της Γαλλίας (14 Ιουλίου)
η) Της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
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γ) Άδεια που δεν έχει ληφθεί κατά τη λήξη των καθηκόντων
Οι ηµέρες άδειας που δεν έχουν ληφθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης των καθηκόντων ακυρώνονται. Εν τούτοις, βάσει
γραπτής βεβαίωσης του ∆ιευθυντή ότι δεν ελήφθησαν λόγω
απόλυτης ανάγκης της υπηρεσίας, ο υπάλληλος στην περίπτωση
αυτή δικαιούται αντισταθµιστικής αποζηµίωσης ίσης προς ένα
εξηκοστό του καθαρού βασικού µισθού για κάθε µη χρησιµοποιηθείσα ηµέρα άδειας.

θ) Των Αγίων Πάντων
ι) Η επέτειος ανακωχής του 1ου Παγκοσµίου Πολέµου (11
Noεµβρίου)
ια) Η ηµέρα των Χριστουγέννων.
Οι αργίες αυτές δεν υπολογίζονται στο δελτίο καταγραφής των
αδειών του προσωπικού.

2.

Εάν κάποια αργία συµπίπτει µε Σάββατο ή Κυριακή, ο ∆ιευθυντής
δύναται να αποφασίσει ότι το προσωπικό θα αργήσει κάποια άλλη
ηµέρα η οποία δεν θα υπολογισθεί ως άδεια.

Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει, κατόπιν αιτήσεως υπαλλήλου
και εντός ορίου 15 συναπτών ηµερών, τη χορήγηση πρόσθετης
άδειας άνευ αποδοχών.

Άρθρο 21

Το γεγονός αυτό δεν διακόπτει τη συνέχεια της αρχαιότητας στο
βαθµό ούτε τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.

Άδειες
1.

Ετήσια άδεια

α) ∆ικαιώµατα

Άδεια άνευ αποδοχών

Πάντως, επί των αποδοχών του εν λόγω υπαλλήλου θα κρατηθούν
στο ακέραιο τα ποσά των συνεισφορών σύνταξης και κοινωνικής
ασφάλισης, ως αν ο υπάλληλος είχε πληρωθεί κανονικά κατά την
περίοδο της άδειας άνευ αποδοχών.

Κάθε υπάλληλος δικαιούται άδειας µετ’ αποδοχών ίσης προς
2,5 εργάσιµες ηµέρες για κάθε ολοκληρωµένο µήνα υπηρεσίας.
Το σύνολο της άδειας που δικαιούται υπολογίζεται για κάθε
ηµερολογιακό έτος.

3.

Οι υπάλληλοι που προσλαµβάνονται µεταξύ της 1ης Απριλίου
και της 30ής Ιουλίου µπορούν να λάβουν 15 ηµέρες προκαταβολικά από το σύνολο ετήσιας άδειας που δικαιούνται, εάν η
άδειά τους πρέπει να ληφθεί µετά την 30ή Ιουλίου.

Οι σχετικές διατάξεις
παράρτηµα VIII.

Εάν ο υπάλληλος έχει στις 31 ∆εκεµβρίου υπόλοιπο άδειας την
οποία δεν έλαβε λόγω απολύτου ανάγκης της υπηρεσίας, ο
∆ιευθυντής ή ο αντικαταστάτης του δύναται να επιτρέψει τη
µεταφορά όλου ή µέρους του υπολοίπου αυτού στον επόµενο
έτος. Εν πάση περιπτώσει, το µεταφερόµενο µέρος της άδειας
πρέπει να ληφθεί µέχρι τις 31 Μαρτίου, άλλως ακυρώνεται.
β) ∆ιοικητική διαδικασία
Ο υπάλληλος που επιθυµεί να λάβει άδεια, εντός των ορίων του
συνόλου που δικαιούται σύµφωνα µε το εδάφιο α) ανωτέρω,
πρέπει να έχει την προηγούµενη έγκριση του ∆ιευθυντή ή του
αναπληρωτή του.
Προς τούτο, η διοικητική υπηρεσία του Ινστιτούτου τηρεί κατάσταση των αδειών. Στην υπηρεσία αυτή απευθύνεται ο υπάλληλος για να λάβει έντυπο αίτησης αδείας, όπου αναγράφεται ο
αριθµός του υπολοίπου των αδειών που δικαιούται µέχρι το
τέλος του έτους.
Ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει τα εξής:
— ηµέρες αιτούµενης άδειας,

Ασθένεια, µητρότητα και άλλες ειδικές άδειες

Πέραν της ετήσιας άδειας χορηγούνται ειδικές άδειες σε περίπτωση
ασθένειας, µητρότητας ή εκτάκτων περιστάσεων.
και

λεπτοµέρειες

παρατίθενται

στο

Άρθρο 22
Άδειες διαµονής στη χώρα καταγωγής
Κάθε µέλος του προσωπικού που δικαιούται της αποζηµίωσης
αποδηµίας µπορεί να ζητήσει, για κάθε τριετή περίοδο υπηρεσίας,
επιστροφή των εξόδων ενός ετήσιου ταξιδίου µετ’ επιστροφής στη
χώρα της οποίας είναι υπήκοος, για τον εαυτό του και τα µέλη της
οικογένειάς του, εφόσον συγκατοικούν µαζί του.
Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση επιστρέφει τα έξοδο ταξιδίου
βάσει του φθηνότερου µεταφορικού µέσου, υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις διατάξεις του παραρτήµατος VII.
Οι άδειες διαµονής στη χώρα καταγωγής θεµελιώνουν δικαίωµα
παροχής αδείας πέντε ηµερών, οι οποίες προστίθενται στο σύνολο
των αδειών που δικαιούται ο υπάλληλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

— ηµέρα και ώρα αναχώρησης,
— ηµέρα και ώρα επιστροφής,
— χώρα ή χώρες όπου θα περάσει την άδειά του,
— διεύθυνση κατά τη διάρκεια της άδειας (προαιρετικό),
— αριθµός τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της άδειας (αν υπάρχει).

Άρθρο 23
Γενικές διατάξεις
1.
Εκτός του ∆ιευθυντού, όλοι οι υπάλληλοι του Ινστιτούτου
αξιολογούνται ετησίως όσον αφορά τη δραστηριότητά τους, το
αργότερο µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου.

L 39/28

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Η αξιολόγηση αυτή εκτιµά τη σχετική ποιότητα των υπαλλήλων και
βάσει αυτής εκφράζεται έπαινος ή, αντιθέτως, υποδεικνύονται στον
καθένα οι ανεπάρκειες ή τα κενά του, προκειµένου να βελτιωθεί η
παρεχόµενη υπηρεσία.
2.

9.2.2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η αξιολόγηση αφορά τα εξής κριτήρια:
Άρθρο 26

α) επιµέλεια και τήρηση των ωραρίων,

Ορισµοί

β) ποιότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση της εργασίας,
γ) πνεύµα πρωτοβουλίας,
δ) ευπρέπεια και ανθρώπινες σχέσεις.
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται σε κλίµακα από 0 έως 5. Το σύνολο
συγκεφαλαιώνεται σε έκθεση ετήσιας αξιολόγησης, η οποία
καταχωρείται στον ατοµικό φάκελο του υπαλλήλου.
Άρθρο 24
∆ιαδικασία
1.
Ο ∆ιευθυντής ορίζει τους υπαλλήλους που επιφορτίζονται να
κάνουν προτάσεις αξιολόγησης του προσωπικού το οποίο υπάγεται, εντελώς ή εν µέρει, σ’ αυτούς.
2.
Όταν υποβληθούν όλες οι προτάσεις, ο ∆ιευθυντής συγκαλεί
συµβούλιο προαγωγών του οποίου προεδρεύει, στο οποίο συµµετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που έκαναν µία ή περισσότερες προτάσεις
αξιολόγησης. Ο προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του συµβουλίου προαγωγών, έχει δε
δικαίωµα ψήφου για το προσωπικό που υπάγεται στον ίδιο και
συµβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τα άλλα µέλη του προσωπικού.
3.
Βάσει της γνώµης του προϊσταµένου ∆ιοίκησης, ο ∆ιευθυντής
καταρτίζει οριστική έκθεση αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο και
συντάσσει πρακτικά τα οποία υπογράφουν όλα τα µέλη του συµβουλίου προαγωγών.
4.
Κάθε υπάλληλος έχει προσωπική συνέντευξη µε το διευθυντή
— ή κατ’ ανάγκην του αναπληρωτή του — συνήθως κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης του συµβουλίου προαγωγών. Η ετήσια αξιολόγησή του γνωστοποιείται στον υπάλληλο, ο οποίος υπογράφει
την έκθεση βεβαιώνοντας έτσι ότι έλαβε γνώση της.
5.
Η ετήσια αξιολόγηση είναι διοικητική πράξη εσωτερικής
χρήσεως και δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον οιουδήποτε οργάνου.
Άρθρο 25
Συνέπειες και επακόλουθα της αξιολόγησης
1.
Μια εξαιρετικά καλή βαθµολόγηση µπορεί να δικαιολογήσει
έκτακτο προβιβασµό σε ανώτερο κλιµάκιο, ή και σε ανώτερο βαθµό
εάν η προαγωγή αυτή είναι δυνατή βάσει του προϋπολογισµού.
2.
∆ύο συνεχείς ανεπαρκείς βαθµολογήσεις δικαιολογούν την
στασιµότητα του υπαλλήλου στο κλιµάκιό του για ένα ακόµη έτος.
3.
∆ύο ή περισσότερες συνεχείς ανεπαρκείς βαθµολογήσεις µπορούν να δικαιολογήσουν τη µη ανανέωση της σύµβασης κατά τη
λήξη της.

1.
Κάθε υπάλληλος ή πρώην υπάλληλος ο οποίος, εσκεµµένα ή
εξ αµελείας, παραβεί τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον κανονισµό του προσωπικού, είναι δυνατόν να υποστεί απλές, οικονοµικές
ή εκ του νόµου κυρώσεις, πέραν των επανορθώσεων που ενδεχοµένως θα υποχρεωθεί να παράσχει βάσει των διατάξεων του άρθρου
2 παράγραφος 4 και του άρθρου 27 του παρόντος κανονισµού.
α) Απλές κυρώσεις είναι:
— η προφορική προειδοποίηση,
— η γραπτή επίπληξη.
β) Οι οικονοµικές κυρώσεις περιλαµβάνουν:
— κατάργηση της ετήσιας αύξησης του µισθού,
— άµεση µείωση κλιµακίου στον ίδιο βαθµό.
γ) Οι εκ του νόµου κυρώσεις περιλαµβάνουν:
— προσωρινή αναστολή της άσκησης καθηκόντων µε πλήρη ή
µερική στέρηση των αποδοχών,
— ανάκληση, που συνεπάγεται λύση της σύµβασης, µαζί µε
πλήρη ή µερική κατάργηση της αποζηµίωσης λόγω απώλειας θέσης εργασίας, η οποία µπορεί ή όχι να συνοδεύεται
και από µείωση των παροχών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή από προσωρινή τους αναστολή.
Οι κυρώσεις αποφασίζονται από τον ∆ιευθυντή. Ο προϊστάµενος
∆ιοίκησης και Προσωπικού είναι δυνατό να αποφασίσει για απλές
πειθαρχικές κυρώσεις, κατ’ ανάθεση από τον ίδιο το ∆ιευθυντή,
εκτός των περιπτώσεων σύγκλησης πειθαρχικού συµβουλίου (1).
2.
Σε περίπτωση σοβαρών κατηγοριών κατά υπαλλήλου, και εάν
ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι η κατηγορία είναι εκ πρώτης όψεως βάσιµη
και ότι η διατήρηση του ενδιαφεροµένου στα καθήκοντά του κατά
τη διάρκεια της έρευνας θα µπορούσε να είναι επιζήµια για το
Ινστιτούτο, ο υπάλληλος µπορεί να τεθεί αµέσως σε αργία, µετ’
αποδοχών ή άνευ κατά την κρίση του ∆ιευθυντή, εν αναµονή του
πορίσµατος της έρευνας.
Άρθρο 27
Επανορθώσεις
Κάθε υπάλληλος µπορεί να υποχρεωθεί να επανορθώσει, καθ’
ολοκληρίαν ή εν µέρει, οιαδήποτε ζηµία που υπέστη το Ινστιτούτο
λόγω βαρείας αµελείας ή εσκεµµένης πράξης του. Εφόσον ο εν
λόγω υπάλληλος έχει αποχωρήσει από το Ινστιτούτο, η επανόρθωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάργηση ποσοστού των
οφειλοµένων βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος παροχών, το
οποίο µπορεί να ανέλθει µέχρι το 70 % του ποσού της σύνταξης.
(1) Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει για την κύρωση ο ίδιος ο ∆ιευθυντής.
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Άρθρο 28
Ανακοίνωση των κατηγοριών
Κάθε υπάλληλος για τον οποίο έχει γίνει πρόταση επιβολής κυρώσεων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 26, πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά εντός 2 ολοκλήρων ηµερών από τη στιγµή της
κατάθεσης της πρότασης στο γραφείο του ∆ιευθυντή ή του προϊσταµένου ∆ιοίκησης και Προσωπικού. Στη γνωστοποίηση επισυνάπτονται τα σχετικά µε την κατηγορία που του απαγγέλλεται
έγγραφα και όλες οι σχετικές µε αυτόν εκθέσεις.
Άρθρο 29
Πειθαρχικό συµβούλιο
Ο ενδιαφερόµενος δύναται, εντός πέντε εργασίµων ηµερών από τη
στιγµή της γνωστοποίησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 28, να
υποβάλει γραπτή αίτηση εξέτασης της περίπτωσής του από πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο ο ∆ιευθυντής συγκαλεί εντός πέντε
ολοκλήρων ηµερών. Το πειθαρχικό συµβούλιο συνεδριάζει εντός
της εβδοµάδος που ακολουθεί την ηµεροµηνία αποστολής της
κλήσης.
Η σύνθεση και η λειτουργία του πειθαρχικού συµβουλίου παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΧ.
Ο ∆ιευθυντής δεν δεσµεύεται από τη γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου.

Το πόρισµα αυτό δεν είναι δεσµευτικό για το ∆ιευθυντή ούτε για
τον υπάλληλο.
Τα έξοδα της διαµεσολάβησης επιβαρύνουν το Ινστιτούτο, εάν ο
∆ιευθυντής απορρίψει το πόρισµα του διαµεσολαβητή. Εάν ο
υπάλληλος δεν δεχθεί τους όρους του πορίσµατος, επιβαρύνεται ο
ίδιος µε το 50 % των εξόδων.
3.

Αφού εξαντληθεί η πρώτη δυνατότητα προσφυγής (χαριστική), ο
υπάλληλος είναι ελεύθερος να απευθύνει ιεραρχική προσφυγή στη
επιτροπή προσφυγών του Ινστιτούτου.
Η σύνθεση, η λειτουργία και η διαδικασία αυτού του οργάνου
παρατίθενται στο παράρτηµα Χ.
4.

Αποφάσεις της επιτροπής προσφυγών

Οι αποφάσεις της επιτροπής προσφυγών είναι εκτελεστές για τα
δύο µέρη. ∆εν επιδέχονται άλλης προσφυγής.
α) Η επιτροπή προσφυγών δύναται να ακυρώσει την προσβαλλόµενη απόφαση, ή να την επιβεβαιώσει.
β) Συµπληρωµατικά, η επιτροπή προσφυγών δύναται επίσης να
καταδικάσει το Ινστιτούτο να επανορθώσει τις υλικές ζηµίες που
υπέστη ο υπάλληλος από την ηµέρα που άρχισε να παράγει
αποτελέσµατα η ακυρωθείσα απόφαση.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Προσβολή αποφάσεως από υπάλληλο
Απόφαση του ∆ιευθυντή µπορεί να προσβληθεί από υπάλληλο,
πρώην υπάλληλο ή ακόµη και από τους κληρονόµους του. Η
προσβολή αυτή και οι διαδικασίες που ενδεχοµένως συνεπιφέρει
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του προσβαλλόµενου µέτρου.
Αίτηση θεραπείας (χαριστική προσφυγή)

Η αίτηση θεραπείας είναι πράξη δια της οποίας ο υπάλληλος που
θεωρεί ότι έχουν θιγεί τα βάσει του παρόντος κανονισµού δικαιώµατά του, απευθύνει εµπεριστατωµένη αίτηση στο ∆ιευθυντή του
Ινστιτούτου και του ζητά να αναθεωρήσει την απόφαση που κατά
τη γνώµη του θίγει τα δικαιώµατα αυτά.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Το σύνολο των κανόνων και προϋποθέσεων που ισχύουν στον
τοµέα αυτόν περιλαµβάνεται στον «Γενικό κανονισµό περί συντάξεων» του Ινστιτούτου Μελετών για Θέµατα Ασφάλειας, ο οποίος
είναι σύµφωνος µε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Συντονισµένων Οργανισµών.
Ο Γενικός κανονισµός περί συντάξεων αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του κανονισµού του προσωπικού του Ινστιτούτου. Οι διατάξεις των κατωτέρω άρθρων 31 έως 36 συνιστούν απλώς
σύνοψη των κύριων διατάξεων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
το οποίο είναι το µόνο κείµενο που έχει νοµική ισχύ.

Ο ∆ιευθυντής βεβαιώνει την παραλαβή της προσφυγής και απαντά
εντός πέντε ολοκλήρων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπάλληλος µπορεί να
ζητήσει την παρέµβαση του διαµεσολαβητή. Η παρέµβαση αυτή δεν
είναι υποχρεωτική.
2.

Ιεραρχική προσφυγή

γ) Η επιτροπή προσφυγών δύναται να αποφασίσει, επί πλέον, ότι
το Ινστιτούτο θα επιστρέψει, εντός ορίου που καθορίζει η ίδια,
τα αιτιολογηµένα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο προσφεύγων,
καθώς και τα έξοδα µεταφοράς και διαµονής στα οποία υπεβλήθησαν οι µάρτυρες που κατέθεσαν. Τα έξοδα αυτά υπολογίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 και του παραρτήµατος VII του παρόντος κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

1.
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∆ιαµεσολάβηση

Ο διαµεσολαβητής είναι ένας αρµόδιος και ανεξάρτητος νοµικός,
που διορίζεται από το ∆ιευθυντή για τριετή ανανεώσιµη περίοδο.
Ζητά να του διαβιβαστεί κάθε στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο για
τη µελέτη της διαφοράς, τόσο από το ∆ιευθυντή όσο και από τον
ενδιαφερόµενο υπάλληλο.
∆ιατυπώνει το πόρισµά του εντός 15 ηµερών από την ηµέρα που
του υπεβλήθη η διαφορά.

Άρθρο 31
Επιδόµατα αποχώρησης
1.
Ο υπάλληλος που αποχωρεί από το Ινστιτούτο προτού
συµπληρώσει δέκα έτη υπηρεσίας (1) δικαιούται επιδόµατος
αποχώρησης (το οποίο προβλέπεται στον κανονισµό περί συντάξεων).
2.

Το επίδοµα αυτό περιλαµβάνει δύο στοιχεία:

— ένα πρώτο στοιχείο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό
ποσού ίσου προς τον τελευταίο καθαρό βασικό µισθό ενάµιση
µηνός, επί τον αριθµό των ετών (ή κλασµάτων ετών) υπηρεσίας,
(1) Τα έτη υπηρεσίας που πραγµατοποιήθηκαν προηγουµένως σε άλλο
συντονισµένο οργανισµό συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση αυτού του
δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος δεν έχει ήδη λάβει
αυτό το επίδοµα από τον προηγούµενο εργοδότη του.
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— το άθροισµα των ποσών που έχουν παρακρατηθεί από το
µηνιαίο µισθό του υπαλλήλου ως συνταξιοδοτική εισφορά,
προσαυξηµένο κατά το ποσό των τόκων προς 4 % ετησίως.

2.
Το ποσό αυτής της σύνταξης καταβάλλεται µηνιαίως στον
επιζώντα σύζυγο, υπό µορφήν ισόβιας προσόδου από την 1η του
µηνός κατά τον οποίο απεβίωσε ο εν ενεργεία υπάλληλος (2).

Άρθρο 32

3.
Το δικαίωµα σύνταξης επιζώντος λήγει στο τέλος του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου ή
κατά τη διάρκεια του οποίου παύει αυτός να πληροί τις προϋποθέσεις που θεµελιώνουν το δικαίωµα στη σύνταξη αυτή.

Συντάξεις αρχαιότητας
1.
Ο υπάλληλος που συµπλήρωσε 10 έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο Ινστιτούτο (1) έχει δικαίωµα σύνταξης αρχαιότητας. Ο
υπάλληλος δικαιούται να εγείρει δικαιώµατα συνταξιοδότησης και
να απαιτήσει την καταβολή της σύνταξής του, µόλις συµπληρώσει
το 60ό έτος της ηλικίας του. Πριν από την ηλικία αυτή, η καταβολή της σύνταξης είναι ετεροχρονισµένη.
2.
Το ύψος της σύνταξης είναι ανάλογο προς τον αριθµό των
ετών υπηρεσίας που πραγµατοποιήθηκαν. Καταβάλλεται στον
υπάλληλο µηνιαίως υπό µορφήν ισόβιας προσόδου.
3.
Εκτός έκτακτης απόφασης του ∆ιευθυντή, ο υπάλληλος
δικαιούται αυτοµάτως της καταβολής συντάξεως µόλις συµπληρώσει τα 65 έτη της ηλικίας του, εφόσον συµπλήρωσε δέκα τουλάχιστον έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 33
Συντάξεις αναπηρίας
1.
Κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος
4, του παρόντος κανονισµού, δικαιούται συντάξεως αναπηρίας ο
υπάλληλος που αναγνωρίζεται ότι έχει προσβληθεί από µόνιµη
αναπηρία η οποία τον καθιστά ολικά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντα της εργασίας του.
2.
Το ύψος της σύνταξης αναπηρίας είναι ίσο προς το ποσό της
σύνταξης αρχαιότητας στην οποία θα είχε δικαίωµα ο υπάλληλος
κατά τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης εάν είχε παραµείνει στην
υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται το όριο των δέκα ετών που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο (παράγραφος 1). Καταβάλλεται
µηνιαίως στο υπάλληλο υπό µορφήν ισόβιας προσόδου από την 1η
του µηνός κατά τον οποίο αναγνωρίσθηκε επισήµως η αναπηρία
του.

Άρθρο 34
Συντάξεις επιζώντος
1.
Όταν ένας υπάλληλος αποβιώσει εν ενεργεία, ο/η επιζών
σύζυγος δικαιούται συντάξεως επιζώντος.
(1) Τα έτη υπηρεσίας που πραγµατοποιήθηκαν προηγουµένως σε άλλο
συντονισµένο οργανισµό συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση αυτού του
δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος προσελήφθη από το
Ινστιτούτο το αργότερο έξι µήνες µετά την λήξη των καθηκόντων του
στον άλλο οργανισµό.

Άρθρο 35
Συντάξεις ορφανού ή συντηρούµενων προσώπων
1.
Όταν ένας υπάλληλος αποβιώσει εν ενεργεία, ή αφού έχει
αποκτήσει δικαίωµα σε σύνταξη αναπηρίας ή αρχαιότητας άµεση ή
ετεροχρονισµένη, τα συντηρούµενα από αυτόν τέκνα ή πρόσωπα
δικαιούνται συντάξεως σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον γενικό κανονισµό περί συντάξεων.
2.
Ως συντηρούµενα θεωρούνται τα τέκνα ή πρόσωπα που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού του προσωπικού. Το δικαίωµα θεµελιώνεται επίσης για τα
παιδιά που γεννήθηκαν 300 ηµέρες µετά το θάνατο του υπαλλήλου.
3.
Το δικαίωµα σύνταξης επιζώντος λήγει στο τέλος του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο το τέκνο ή το συντηρούµενο
πρόσωπο παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
χορήγηση του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου ή προσώπου.
Οι συντάξεις αρχαιότητας και αναπηρίας που αναφέρονται στα
ανωτέρω άρθρα, είναι µεταβιβάσιµες στον/στην επιζώντα σύζυγο,
σύµφωνα µε τον κανονισµό των συντάξεων.

Άρθρο 36
Προσωρινές συντάξεις
1.
Εάν ένας υπάλληλος εν ενεργεία, ή δικαιούχος συντάξεως
αρχαιότητας ή αναπηρίας, έχει εξαφανισθεί υπό προϋποθέσεις που
επιτρέπουν να τεκµαίρεται ο θάνατός του, ο/η σύζυγος ή τα
πρόσωπα που θεωρούνται ως συντηρούµενα µπορούν να λάβουν,
προσωρινά, την εκκαθάριση δικαιωµάτων επιζώντος, χηρείας ή
ορφανού κατά περίπτωση, εφόσον έχει παρέλθει περισσότερο του
ενός έτους από την ηµέρα της εξαφάνισης.
2.
Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται και στα
πρόσωπα που θεωρούνται ως συντηρούµενα από τον δικαιούχο
άδειας επιζώντος, ο οποίος έχει εξαφανισθεί για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο του ενός έτους.
3.
Οι προσωρινές συντάξεις που προβλέπονται στις δύο προηγούµενες παραγράφους µετατρέπονται σε οριστικές µόλις διαπιστωθεί επισήµως ο θάνατος του υπαλλήλου — ή του/της συζύγου
— ή µόλις κηρυχθεί νοµίµως σε αφάνεια από αρµόδια δικαστική
αρχή.
(2) Ή από την ηµεροµηνία παύσης της καταβολής του µισθού του αποθανόντος.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 37

Άρθρο 39

Καταστατικές διατάξεις

Αµοιβές

Το έκτακτο προσωπικό αποτελείται από επικουρικούς υπαλλήλους
που προσλαµβάνονται κατά κανόνα για σύντοµες περιόδους. ∆εν
έχουν την ιδιότητα του διεθνούς υπαλλήλου και υπόκεινται
πλήρως στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς του κράτους υποδοχής και του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι.
1.
Το έκτακτο προσωπικό αποτελείται από εργαζόµενους που
δεν κατέχουν θέσεις προβλεπόµενες στον πίνακα θέσεων του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου.
2.
Αυτοί οι εργαζόµενοι υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου Ι
και στις ακόλουθες διατάξεις του τίτλου ΙΙ:
— Κεφάλαιο Ι: άρθρο 3 παράγραφος 2 (Βοήθεια και αποζηµίωση),
παράγραφος 4 (Εξωτερικές δραστηριότητες), παράγραφος 5
(Υποψηφιότητα για δηµόσιο ή πολιτικό λειτούργηµα ή αξίωµα),
— Κεφάλαιο ΙΙ: άρθρα 5 (Όριο ηλικίας) και 6 (Ιατρικές εξετάσεις),

1.
Η αµοιβή των έκτακτων υπαλλήλων καθορίζεται µε σύµβαση
και συνίσταται σε ένα καθαρό µηνιαίο µισθό, αποκλειοµένου κάθε
πρόσθετου επιδόµατος ή αποζηµιώσεως, οιαδήποτε και εν είναι η
οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφεροµένου.
2.
Από το καθορισµένο αυτό ποσό παρακρατούνται οι κοινωνικές εισφορές που επιβαρύνουν τον εργαζόµενο είτε δυνάµει ιδιωτικής πρωτασφάλισης είτε δυνάµει της συµπληρωµατικής ασφάλισης στην περίπτωση που ο εργαζόµενος υπάγεται ήδη σε
καθεστώς υγειονοµικής ασφάλισης.
3.
Οι έκτακτοι εργαζόµενοι δεν υπάγονται στο συνταξιοδοτικό
καθεστώς των υπαλλήλων και δεν γίνονται προς τούτο κρατήσεις
από το µισθό τους.
4.
Η αµοιβή των έκτακτων υπαλλήλων προσαυξάνεται, στην
αρχή του έτους, κατά το ίδιο ποσοστό που χορηγείται στους
υπαλλήλους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 40

— Κεφάλαιο ΙΙΙ: άρθρο 15 (Προκαταβολές επί του µισθού),
— Κεφάλαιο IV: άρθρα 17 (Μετακοµίσεις) και 18 (Αποστολές),
— Κεφάλαιο V: άρθρα 19 (Ωράρια και διάρκεια εργασίας), 20
(Αργίες),
— ΚεφάλαιοVΙΙ: άρθρο 27 (Επανορθώσεις),
— Κεφάλαιο VΙΙΙ: (προσφυγές) — υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40 παράγραφος 3.

Ειδικές διατάξεις
Έξοδα εγκατάστασης και επιστροφή κατά τη λήξη της σύµ1.
βασης
Οι έκτακτοι εργαζόµενοι δεν δύνανται να απαιτήσουν την επιστροφή των εξόδων εγκατάστασης ή µετακίνησης των οικογενειών
τους.
2.

Άδειες

Άρθρο 38

Οι έκτακτοι εργαζόµενοι δικαιούνται άδειας ίσης προς 1,5 ηµέρα
για κάθε µήνα υπηρεσίας.

Συµβάσεις

3.

Το έκτακτο προσωπικό προσλαµβάνεται για χρονικό διάστηµα από
1 έως 6 µηνών. Οι συµβάσεις µπορούν να ανανεωθούν µε τους
ίδιους όρους. Το Ινστιτούτο και ο εργαζόµενος δύνανται να καταγγείλουν τις συµβάσεις αυτές µε προειδοποίηση δέκα ολόκληρων
ηµερών.

∆ιαφορές

Οι εσωτερικές διαφορές που αφορούν δικαιώµατα και αµοιβές του
έκτακτου εργαζόµενου διέπονται από τις δυνατότητες προσφυγής
που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 του παρόντος κανονισµού.
Κάθε άλλη διαφορά υπάγεται στην αρµοδιότητα της δικαιοσύνης
του κράτους υποδοχής.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ,
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΚΑΙ

Άρθρο 41
Καταστατικές και οικονοµικές διατάξεις
1.
Οι εµπειρογνώµονες, οι υπότροφοι και οι ασκούµενοι έχουν το καθεστώς «επισκέπτη» του Ινστιτούτου.
Υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου Ι του παρόντος κανονισµού, του οποίου λαµβάνουν γνώση αµέσως µόλις
αναλάβουν καθήκοντα.
2.
Η αµοιβή τους καθορίζεται ως σύνολο κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων τους στο Ινστιτούτο.
Καταβάλλεται σε διαδοχικές δόσεις, τις οποίες καθορίζει ο ∆ιευθυντής, αναλόγως των αποτελεσµάτων των µελετών
και των εργασιών για τις οποίες τα πρόσωπα αυτά ζητήθηκαν ή έγιναν δεκτά.
3.
Οι διορισµένοι εµπειρογνώµονες και οι υπότροφοι δικαιούνται της επιστροφής των εξόδων ταξιδίου γι’
αυτούς τους ίδιους, εξαιρουµένου κάθε άλλου προσώπου, κατά την άφιξη και κατά την αναχώρησή τους από το
Ινστιτούτο. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιευθυντή, η επιστροφή αυτή µπορεί να χορηγηθεί
σε ασκούµενο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Παραποµπές: α) Άρθρο 7 του κανονισµού.
β) Παράρτηµα V της 78ης έκθεσης της Επιτροπής Συντονισµού των δηµοσιονοµικών εµπειρογνωµόνων των
κυβερνήσεων — Αύγουστος 1972.
1. Περιπτώσεις χορήγησης της αποζηµίωσης
Αποζηµίωση για απώλεια θέσης εργασίας (1) είναι δυνατό να καταβληθεί σε υπάλληλο του οποίου η σύµβαση λύεται εάν:
α) καταργηθεί η θέση του στον προϋπολογισµό,
β) µεταβληθεί η φύση ή το επίπεδο των εργασιών κατά τρόπον ώστε ο υπάλληλος δεν κατέχει πλέον τα απαιτούµενα για την
εκπλήρωσή τους προσόντα,
γ) αποσυρθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος,
δ) µεταφερθεί η έδρα του Ινστιτούτου σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων ή 60 µιλίων από τον τόπο πρόσληψης του
υπαλλήλου, αυτός δε αρνηθεί να µετατεθεί εφόσον το ενδεχόµενο αυτό δεν προβλεπόταν στη σύµβασή του,
ε) αρθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας (2) του υπαλλήλου για λόγους εκτός των πειθαρχικών.
Η αποζηµίωση δεν οφείλεται εάν:
στ) ο υπάλληλος καταλαµβάνει οµόβαθµη θέση εργασίας στο Ινστιτούτο,
ζ) ο υπάλληλος καταλαµβάνει νέα θέση εργασίας σε άλλο διεθνή οργανισµό στον ίδιο τόπο,
η) ο υπάλληλος, που ήταν δηµόσιος υπάλληλος κράτους µέλους, επαναφέρεται και αµείβεται στην εθνική του διοίκηση εντός
30 ηµερών από την ηµεροµηνία λύσεως της σύµβασής του από το Ινστιτούτο,
θ) η λύση της σύµβασης του υπαλλήλου ήταν απόρροια πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Αποζηµίωση των υπαλλήλων που συµπληρώνουν κάτω των δέκα ετών υπηρεσία στο Ινστιτούτο. (3)
Οι υπάλληλοι αυτοί, υπό την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα σύµβασή τους δεν έχει λήξει, δικαιούνται αποζηµίωσης ίσης προς
το 50 % του γινοµένου των καθαρών µηνιαίων τους αποδοχών επί τον αριθµό των µηνών που υπολείπονται µέχρι τη λήξη της
σύµβασής τους, µε ανώτατο όριο ποσό ίσο προς τις αποδοχές πέντε µηνών. Ως καθαρές αποδοχές νοούνται ο βασικός µισθός
προσαυξηµένος µε όλα τα επιδόµατα και αποζηµιώσεις που καταβάλλονται µηνιαίως.
3. Αποζηµίωση των υπαλλήλων που συµπληρώνουν κάτω των δέκα ετών υπηρεσία στο Ινστιτούτο. (3)
Οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται αποζηµίωσης ίσης προς το 100 % των καθαρών µηνιαίων αποδοχών τους για κάθε έτος
υπηρεσίας στο Ινστιτούτο (4) µε ανώτατο όριο 24 µήνες. Το ποσό της αποζηµίωσης δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει αριθµό
µηνών (4) µεγαλύτερο της περιόδου που ο ενδιαφερόµενος θα έπρεπε να συµπληρώσει για να φθάσει το όριο ηλικίας που
προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού.

(1)
(2)
(3)
(4)

∆ιακρίνεται από το επίδοµα αποχώρησης, το οποίο αντιπροσωπεύει εκκαθάριση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.
Εφόσον για την κατεχόµενη θέση απαιτείται αυτή η εξουσιοδότηση.
Ή υπηρεσία δέκα ετών σωρευτικά στο Ινστιτούτο και σε άλλο διεθνή οργανισµό, χωρίς διακοπή.
Ή των κλασµάτων µηνών, εκφρασµένων σε τριακοστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣ
1. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισµού του προσωπικού λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση αποδηµίας
της οποία το ποσό καθορίζεται ως εξής:
α) για
—
—
—
—

τους
18 %
17 %
16 %
15 %

υπαλλήλους
του µισθού
του µισθού
του µισθού
του µισθού

που δικαιούνται επιδόµατος αρχηγού οικογενείας:
αναφοράς κατά τα πρώτα δέκα έτη της υπηρεσίας,
αναφοράς κατά το ενδέκατο έτος της υπηρεσίας,
αναφοράς κατά το δωδέκατο έτος της υπηρεσίας,
αναφοράς από το δέκατο τέταρτο έτος της υπηρεσίας και µετά.

β) για
—
—
—
—

τους
14 %
13 %
12 %
11 %

υπαλλήλους
του µισθού
του µισθού
του µισθού
του µισθού

που δεν δικαιούνται επιδόµατος αρχηγού οικογενείας:
αναφοράς κατά τα πρώτα δέκα έτη της υπηρεσίας,
αναφοράς κατά το ενδέκατο έτος της υπηρεσίας,
αναφοράς κατά το δωδέκατο έτος της υπηρεσίας,
αναφοράς από το δέκατο τέταρτο έτος της υπηρεσίας και µετά.

2. Ως µισθός αναφοράς για τον υπολογισµό λαµβάνεται ο βασικός καθαρός µισθός του πρώτου κλιµακίου του βαθµού του
υπαλλήλου.
3. Το ελάχιστο ποσό της αποζηµίωσης αποδηµίας υπολογίζεται βάσει του πρώτου κλιµακίου του βαθµού Β3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Συντηρούµενα τέκνα
α) Ως συντηρούµενο τέκνο θεωρείται κάθε νόµιµο, φυσικό ή θετό, τέκνο όταν ο υπάλληλος εξασφαλίζει πραγµατικά τη
συντήρηση και την εκπαίδευσή του, και όταν το παιδί αυτό κατοικεί µόνιµα στην οικογενειακή στέγη, στον τόπο εργασίας
του υπαλλήλου ή στον τόπο όπου έχει την κατοικία του ο άλλος γονέας.
β) Ο υπάλληλος οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία διοικήσεως αντίγραφα των νοµίµων εγγράφων που αποδεικνύουν ότι
πράγµατι συντηρεί υλικά το παιδί αυτό.
γ) ∆εν θεωρείται ως συντηρούµενο από τον υπάλληλο το τέκνο:
— το οποίο έχει συµπληρώσει την ηλικία των 26 ετών,
— το οποίο, προτού συµπληρώσει αυτή την ηλικία, λαµβάνει προσωπικό µισθό, εισόδηµα ή αµοιβή,
— για το οποίο ο υπάλληλος ή ο/η σύζυγος που έχει την επιµέλεια του παιδιού λαµβάνει ανάλογο επίδοµα δυνάµει της
εθνικής νοµοθεσίας του κράτους υποδοχής ή του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.
δ) Η υπηρεσία διοικήσεως δικαιούται να απαιτήσει την προσκόµιση και να αναζητήσει κάθε επίσηµο ή συµβολαιογραφικό
έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τη θεµελίωση του δικαιώµατος των αντίστοιχων επιδοµάτων.
2. Συντηρούµενα πρόσωπα
α) Ένα πρόσωπο, εκτός των τέκνων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να θεωρείται ως συντηρούµενο
όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
— πρόκειται για συγγενή ανιόντα ή εκ πλαγίου κατ’ ευθείαν γραµµή ή εξ αγχιστείας,
— το πρόσωπο αυτό συγκατοικεί µόνιµα µε τον υπάλληλο ή του/της συζύγου του, ή εισέρχεται τακτικά σε ειδικό ίδρυµα
για λόγους υγείας,
— το πρόσωπο αυτό δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την συντήρησή του.
β) Ο υπάλληλος οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία διοικήσεως αντίγραφα των νοµίµων εγγράφων που αποδεικνύουν ότι
πράγµατι συντηρεί υλικά το πρόσωπο αυτό.
γ) Η υπηρεσία διοικήσεως δικαιούται να απαιτήσει την προσκόµιση και να αναζητήσει κάθε επίσηµο ή συµβολαιογραφικό
έγγραφο που θεωρεί απαραίτητο για τη θεµελίωση του δικαιώµατος των αντίστοιχων επιδοµάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΑΝΑΠΗΡΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Θεωρείται ως ανάπηρο κάθε πρόσωπο που πάσχει από αναπηρία συνεπαγόµενη βαρείας µορφής και µόνιµη ανικανότητα,
ιατρικώς πιστοποιηµένη. Η αναπηρία αυτή απαιτεί είτε ειδική περίθαλψη είτε ειδική παρακολούθηση που δεν παρέχονται
δωρεάν, ή και ειδική εκπαίδευση ή κατάρτιση.
2. Η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται από τον ∆ιευθυντή, ο οποίος ζητά τη γνώµη επιτροπής την
οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό και στην οποία συµµετέχει τουλάχιστον ένας ιατρός. Η απόφαση του ∆ιευθυντή ορίζει και
τη διάρκεια για την οποία χορηγείται το επίδοµα, εάν δεν υπάρξει αναθεώρηση.
3. Κριτήριο αξιολόγησης των αναπηριών που θεµελιώνουν δικαίωµα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος κανονισµού συνιστά η
βαρείας µορφής και χρόνια βλάβη των σωµατικών ή διανοητικών δραστηριοτήτων.
Έτσι, µπορούν να θεωρηθούν ως ανάπηρα τα συντηρούµενα πρόσωπα που παρουσιάζουν:
— βαρεία ή χρόνια βλάβη του κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήµατος, ανεξαρτήτως αιτίων: εγκεφαλοπάθειες,
µυοπάθειες και παραλυσίες περιφερειακού τύπου,
— βαρεία βλάβη του κινητήριου µηχανισµού,
— σοβαρή βλάβη ενός ή περισσοτέρων αισθητηρίων οργάνων,
— χρόνια και υπερβολική ψυχική ασθένεια.
Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι περιοριστικός. ∆ίδεται ενδεικτικά και δεν µπορεί να ληφθεί ως βάση αξιολόγησης του βαθµού
αναπηρίας ή ανικανότητας.
4. Το επίδοµα ισούται προς το ποσό του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου και προστίθεται σε αυτό.
5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή η οικογένειά του δικαιούνται ανάλογου επιδόµατος δυνάµει κάποιου εθνικού ή διεθνούς
καθεστώτος, το επίδοµα που καταβάλλεται από το Ινστιτούτο ισούται προς τη διαφορά µεταξύ του ποσού που προβλέπει ο
παρών κανονισµός και του ποσού που χορηγείται δυνάµει του άλλου καθεστώτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. Το ποσό της αποζηµίωσης κατοικίας είναι ίσο προς ποσοστό της διαφοράς µεταξύ του ποσού που ο υπάλληλος καταβάλλει
πραγµατικά ως ενοίκιο, αφαιρουµένων όλων των εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο α), και ενός
κατ’ αποκοπήν ποσού που αντιπροσωπεύει:
α) το 15 % του καθαρού βασικού µισθού για τους υπαλλήλους των βαθµών C και Β µέχρι του Β4 περιλαµβανοµένου,
β) το 20 % του καθαρού βασικού µισθού για τους υπαλλήλους βαθµού Β5 και Β6,
γ) το 22 % του καθαρού βασικού µισθού για τους υπαλλήλους των βαθµών Α1 και L1.
2. Το ποσοστό αυτό είναι:
α) 50 % για τους υπαλλήλους που είναι άγαµοι ή έγγαµοι χωρίς συντηρούµενα πρόσωπα,
β) 55 % για τους υπαλλήλους που έχουν ένα συντηρούµενο πρόσωπο,
γ) 60 % για τους υπαλλήλους που έχουν δύο ή περισσότερα συντηρούµενα πρόσωπα.
3. Η αποζηµίωση αυτή µπορεί να ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο:
α) στο 10 % του καθαρού βασικού µισθού του ενδιαφεροµένου για τους υπαλλήλους των βαθµών C και Β µέχρι του Β4
περιλαµβανοµένου,
β) στο 15 % του καθαρού βασικού µισθού για τους υπαλλήλους των βαθµών Β5 και Β6, Α1 και L1.
Ως βασικός καθαρός µισθός εννοείται ο πραγµατικός βασικός µισθός όπως εµφανίζεται στον ετήσιο πίνακα που εγκρίνεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εξαιρέσει κάθε άλλου στοιχείου, θετικού ή αρνητικού, που υπολογίζεται στις αποδοχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι — Έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων και των οικογενειών τους µεταξύ του τόπου διαµονής τους και του τόπου
εργασίας
1. Οι υπάλληλοι των οποίων ο τόπος διαµονής βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων ή 60 µιλίων από τον τόπο
εργασίας τους δικαιούνται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του κανονισµού, επιστροφής των εξόδων ταξιδίων στα οποία
πράγµατι υποβάλλονται:
α) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, για τη µεταφορά τους από τον τόπο διαµονής στον τόπο εργασίας,
β) κατά τη µετάθεσή τους από τον τόπο εργασίας όπου προσλήφθηκαν προς άλλο τόπο εργασίας που βρίσκεται σε απόσταση
άνω των 100 χιλιοµέτρων ή 60 µιλίων,
γ) κατά τη λήξη των καθηκόντων τους:
— είτε για τη µεταφορά τους από τον τόπο εργασίας στον τόπο όπου διέµεναν όταν ανέλαβαν καθήκοντα,
— είτε για τη µεταφορά τους σε τόπο διαµονής άλλο από τον αναφερόµενο ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τα
επιστρεπτέα έξοδα δεν είναι µεγαλύτερα.
2. Η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, καθ’ ολοκληρίαν ή εν µέρει, δεν γίνεται
δεκτή στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν το δικαίωµα δεν θεµελιώθηκε κατά τη στιγµή που ο υπάλληλος ανέλαβε καθήκοντα,
β) εάν κάποια κυβέρνηση ή άλλη αρχή έχει αναλάβει το σύνολο ή µέρος των εξόδων αυτών,
γ) σε περίπτωση λήξης των καθηκόντων, εάν το ταξίδι δεν πραγµατοποιήθηκε εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη των
καθηκόντων, ή εάν η αίτηση επιστροφής δεν υποβλήθηκε στη διοίκηση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της
µετακίνησης,
δ) σε περίπτωση λήξης των καθηκόντων, εάν ο ενδιαφερόµενος παραιτήθηκε προτού συµπληρώσει υπηρεσία δώδεκα µηνών
στο Ινστιτούτο.
3. Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των δύο ανωτέρω παραγράφων, και οι οποίοι λαµβάνουν επίδοµα αρχηγού
οικογενείας, δικαιούνται επί πλέον:
α) επιστροφής των εξόδων ταξιδίου στα οποία πράγµατι υποβλήθηκαν για την/τον σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα τους,
όταν τα πρόσωπα αυτά ήλθαν στον τόπο εργασίας του υπαλλήλου,
β) επιστροφής των εξόδων ταξιδίου στα οποία πράγµατι υποβλήθηκαν για την/τον σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα τους,
κατά τη µετάθεσή τους από έναν τόπο εργασίας σε άλλο που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων από τον
πρώτο, και εφόσον η µετάθεση είναι αορίστου διάρκειας και υπερβαίνει τους δύο µήνες,
γ) επιστροφής των εξόδων ταξιδίου στα οποία πράγµατι υποβλήθηκαν για την/τον σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα τους
κατά τη λήξη των καθηκόντων τους, µε την επιφύλαξη ότι η επιστροφή αυτή µπορεί να µη γίνει δεκτή εάν το µέλος του
προσωπικού παραιτήθηκε προτού συµπληρώσει υπηρεσία δώδεκα µηνών στο Ινστιτούτο.
4. Ο/η σύζυγος και τα συντηρούµενα τέκνα (1) εξοµοιώνονται προς υπάλληλο του ίδιου βαθµού µε τον ενδιαφερόµενο.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ — Μετακόµιση των υπαλλήλων
1. Οι υπάλληλοι των οποίων ο τόπος διαµονής βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων ή 60 µιλίων από τον τόπο
εργασίας τους δικαιούνται επιστροφής των εξόδων µετακόµισης της προσωπικής τους οικοσκευής στα οποία πράγµατι
υποβάλλονται, στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους,
β) κατά τη µετάθεσή τους, για αόριστη διάρκεια άνω των δύο µηνών, από τον τόπο εργασίας όπου προσλήφθηκαν προς άλλο
τόπο εργασίας που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων ή 60 µιλίων,
γ) κατά τη λήξη των καθηκόντων τους, µε την επιφύλαξη ότι η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή εάν ο ενδιαφερόµενος
παραιτήθηκε προτού συµπληρώσει υπηρεσία δώδεκα µηνών στο Ινστιτούτο.
2. Η επιστροφή των εξόδων µεταφοράς της προσωπικής οικοσκευής, περιλαµβανοµένης της συσκευασίας, (2) γίνεται εντός των
εξής ορίων:
α) Υπάλληλοι που λαµβάνουν επίδοµα αρχηγού οικογενείας
Εκτός βαθµών

7 000 kg

ή 46 m3

A και L

6 000 kg

ή 40 m3

B και C

3 000 kg

ή 20 m3

Συν 750 kg ή 5 m3 για κάθε τέκνο που συγκατοικεί µε τον υπάλληλο
(1) Ή τα συντηρούµενα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων του παραρτήµατος ΙV.
(2) ∆εν περιλαµβάνονται τα ασφάλιστρα.
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β) Υπάλληλοι που δεν λαµβάνουν επίδοµα αρχηγού οικογενείας
Εκτός βαθµών

5 000 kg

ή 33 m3

A και L

4 000 kg

ή 27 m3

B και C

2 000 kg

ή 13 m3

Προκειµένου να ωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος, οι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλουν προς προηγούµενη έγκριση του προϊσταµένου διοίκησης και προσωπικού δύο τουλάχιστον προσφορές για τα προβλεπόµενα έξοδα
µεταφοράς, από διαφορετικές εταιρείες, καθώς και κατάλογο της προσωπικής οικοσκευής τους (1). Η επιστροφή εγκρίνεται
µόνο εντός του ορίου του θεµελιωµένου δικαιώµατος και βάσει της πλέον συµφέρουσας προσφοράς.
3. Οι υπάλληλοι δεν µπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή εξόδων που προβλέπει το παρόν τµήµα εάν τα έξοδα αυτά
καλύπτονται από κάποια κυβέρνηση ή άλλη αρχή.

(1) Οι δύο προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο βάρος (ή όγκο) και στην ίδια απόσταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Οι υπάλληλοι που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους του Ινστιτούτου, µε εντολή αποστολής, δικαιούνται επιστροφής των
εξόδων κινήσεως στο ακέραιο και παροχής ηµερήσιας αποζηµίωσης, η οποία αντιπροσωπεύει τα έξοδα παραµονής εκτός τόπου
εργασίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 18 του κανονισµού.

ΤΜΗΜΑ Ι — Μεταφορικά µέσα
Οι µετακινήσεις των υπαλλήλων κατά την αποστολή γίνονται µε τα οικονοµικότερα µεταφορικά µέσα, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων παρέκκλισης που προβλέπει το παρόν τµήµα. (1)
Ως κοινά µεταφορικά µέσα θεωρούνται το αεροπλάνο και ο σιδηρόδροµος. Εν τούτοις, ο διευθυντής δύναται να επιστρέψει σε
υπάλληλο που εκτελεί επίσηµη αποστολή να χρησιµοποιήσει προσωπικό ή υπηρεσιακό όχηµα, ιδίως εάν ο υπάλληλος αυτός έχει
ιατρική βεβαίωση ότι δεν µπορεί να ταξιδέψει µε αεροπλάνο για λόγους υγείας, η δε σιδηροδροµική µετακίνηση είτε δεν υπάρχει
είτε είναι υπερβολικά χρονοβόρα ή ακριβή.
Εάν ένας υπάλληλος που εκτελεί επίσηµη αποστολή προτιµά, αφού προηγουµένως λάβει τη δέουσα άδεια, να χρησιµοποιήσει
άλλο µεταφορικό µέσο, εκτός των πλέον οικονοµικών, εφαρµόζονται οι εξής κανόνες:
— επιστρέφεται µόνο το αντίτιµο του ταξιδίου µε το οικονοµικότερο µέσον,
— ο υπάλληλος λαµβάνει ηµερήσια αποζηµίωση µόνο για τη διάρκεια που θα είχε η αποστολή του εάν είχε χρησιµοποιήσει το
οικονοµικότερο µέσον,
— εάν, λόγω αυτής του της επιλογής, το ταξίδι του διαρκεί περισσότερες εργάσιµες ηµέρες, οι ηµέρες αυτές αφαιρούνται από το
υπόλοιπο της ετήσιας άδειάς του.
1. Αεροπορικά ταξίδια
Εκτός ειδικής άδειας του διευθυντή, όλοι οι υπάλληλοι ταξιδεύουν στην «οικονοµική» ή αντίστοιχη µε αυτήν θέση.
2. Σιδηροδροµικά ταξίδια
α) Οι υπάλληλοι βαθµού Α4, L4 η ανώτερου βαθµού ταξιδεύουν στην πρώτη θέση.
β) Οι υπάλληλοι των βαθµών B και C ταξιδεύουν στη δεύτερη θέση.
γ) Αν το ταξίδι περιλαµβάνει νυκτερινή διαδροµή διαρκείας άνω των 6 ωρών, δικαιολογείται επιστροφή της επιβάρυνσης
«κλινοθέσιο» (κουκέτα) αλλά όχι της επιβάρυνσης «κλινάµαξα». Εάν χρησιµοποιήσουν κλινάµαξα, η επιστροφή των εξόδων
γίνεται βάσει της τιµής «κλινοθέσιο» πρώτης ή δεύτερης θέσης, ανάλογα µε το βαθµό του υπαλλήλου.
δ) Ο διευθυντής µπορεί να επιτρέψει σε ορισµένους υπαλλήλους να συνταξιδέψουν µε τα µέλη του προσωπικού ανώτερων
βαθµών, προκειµένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της επίσηµης αποστολής, και στην περίπτωση αυτή η επιστροφή των
εξόδων ταξιδίου είναι για όλους αντίστοιχο του ακριβότερου εισιτηρίου.
3. Οδικά ταξίδια — Χρησιµοποίηση ιδιωτικών οχηµάτων
α) Μπορεί να επιτραπεί στους υπαλλήλους, προς το συµφέρον του Οργανισµού, να χρησιµοποιήσουν ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Στην περίπτωση αυτή, δικαιούνται χιλιοµετρικής αποζηµίωσης που υπολογίζεται βάσει της συντοµότερης συνήθους
διαδροµής. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται βάσει του συντελεστή που εφαρµόζεται στο κράτος υποδοχής, ανεξαρτήτως
της χώρας όπου πραγµατοποιείται η αποστολή· ο ισχύων συντελεστής υποδεικνύεται µε διοικητική οδηγία. (2)
β) Εάν στον εν λόγω υπάλληλο επιτραπεί να µεταφέρει και άλλους υπαλλήλους του Ινστιτούτου, του χορηγείται πρόσθετη
χιλιοµετρική αποζηµίωση ίση προς το 10 % της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για κάθε επιβάτη (3)· εάν η διαδροµή
συνεπάγεται ειδικά έξοδα (διόδια, µεταφορά του αυτοκινήτου µε πορθµείο ή οχηµαταγωγό), αυτά επιστρέφονται βάσει
αποδείξεων, εξαιρουµένων των εξόδων αεροπορικής µεταφοράς.
γ) Οι υπάλληλοι που χρησιµοποιούν το προσωπικό τους αυτοκίνητο πρέπει προηγουµένως να αποδείξουν ότι είναι
εφοδιασµένοι µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και ειδικότερα για τους
µεταφερόµενους επιβάτες.
δ) Σε περίπτωση δυστυχήµατος, το Ινστιτούτο δεν επιστρέφει έξοδα για οιεσδήποτε υλικές ζηµίες.
(1) Οι διατάξεις αυτές µπορεί να επεκταθούν στο έκτακτο προσωπικό, µε απόφαση του ∆ιευθυντή.
(2) Το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε το Ινστιτούτο να καταβάλει σε άλλη περίπτωση.
(3) Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι «επιβάτες» δεν δικαιούνται επιστροφής εξόδων ταξιδίου.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ — Ηµερήσια αποζηµίωση των υπαλλήλων κατά την αποστολή
1. Οι υπάλληλοι σε αποστολή δικαιούνται ηµερήσιας αποζηµίωσης της οποίας το ύψος καθορίζεται κατ’ έτος από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Το ποσά των ηµερησίων αποζηµιώσεων για αποστολές στα κράτη µέλη των συντονισµένων οργανισµών εκφράζονται στο τοπικό νόµισµα.
Εν τούτοις, ο ∆ιευθυντής, µπορεί να επιτρέψει:
α) τον καθορισµό ειδικών συντελεστών για τις χώρες στις οποίες το κόστος ζωής είναι υψηλότερο ή χαµηλότερο από τα
συνήθη,
β) την καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης υψηλότερης από εκείνη την οποία θα εδικαιούτο κανονικά το µέλος του
προσωπικού, εάν αυτό διευκολύνει την εκτέλεση της επίσηµης αποστολής,
γ) την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση άδειας ασθενείας που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής, εκτός εάν η
αποστολή πραγµατοποιείται στον τόπο της οικογενειακής κατοικίας του υπαλλήλου.
2. Η ηµερήσια αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
α) οι υπάλληλοι δικαιούνται µίας ηµερήσιας αποζηµίωσης για κάθε πλήρη 24ωρη περίοδο κατά τη διάρκεια της αποστολής
τους (1),
β) ηµερήσια αποζηµίωση δεν οφείλεται για διάρκεια µικρότερη των τεσσάρων ωρών,
γ) όταν η αποστολή διαρκεί 4 ώρες ή περισσότερο και λιγότερο από 8 ώρες, ο υπάλληλος λαµβάνει ένα τέταρτο της
ηµερήσιας αποστολής· το αυτό ισχύει για κάθε περίοδο ίση ή µεγαλύτερη των 4 ωρών και µικρότερη των 8 ωρών πέραν
των προαναφεροµένων 24 ώρων,
δ) όταν η αποστολή διαρκεί 8 ώρες ή περισσότερο και δεν περιλαµβάνει διαµονή σε ξενοδοχείο, ο υπάλληλος λαµβάνει το
ήµισυ της ηµερήσιας αποζηµίωσης· το αυτό ισχύει για κάθε περίοδο ίση ή µεγαλύτερη των 8 ωρών και µικρότερη των 24
ωρών πέραν των προαναφερόµενων 24 ώρων,
ε) όταν η αποστολή περιλαµβάνει υποχρεωτικά διαµονή σε ξενοδοχείο, ο υπάλληλος λαµβάνει ολόκληρη την ηµερήσια
αποζηµίωση,
στ) για τον υπολογισµό της ηµερήσιας αποζηµίωσης, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος µετάβασης στο σταθµό ή το
αεροδρόµιο, η πραγµατική διάρκεια του ταξιδιού προσαυξάνεται:
— κατά 2 ώρες για τα σιδηροδροµικά ταξίδια,
— κατά 3 ώρες για τα αεροπορικά ταξίδια.
3. Μειωµένες ηµερήσιες αποζηµιώσεις
Η ηµερήσια αποζηµίωση µειώνεται
α) όταν το ταξίδι περιλαµβάνει γεύµατα ή διανυκτέρευση: κατά 15 % για κάθε κύριο γεύµα και κατά 50 % για κάθε
διανυκτέρευση που περιλαµβάνεται στην τιµή των ναύλων,
β) για τη διάρκεια της διαδροµής, κατά τρία δέκατα για τους υπαλλήλους που ταξιδεύουν τη νύκτα µε πλοίο, σε κλινοθέσιο
(κουκέτα) ή καµπίνα, σιδηροδροµικώς ή αεροπορικώς,
γ) κατά τρία δέκατα εάν ο υπάλληλος εκτελεί αποστολή στον τόπο της µόνιµης διαµονής του και εάν η οικογένειά του
κατοικεί ακόµη εκεί,
δ) κατά τρία τέταρτα εάν τα έξοδα παραµονής επί τόπου αναλαµβάνονται από εξωτερικό οργανισµό.
4. Συµπληρώµατα ηµερήσιας αποζηµίωσης
Η ηµερήσια αποζηµίωση θεωρείται ότι καλύπτει όλα τα έξοδα στα οποία ενδέχεται να υποβληθεί ο υπάλληλος σε αποστολή,
µε την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφεροµένων εξόδων, για τα οποία µπορεί να δοθεί συµπληρωµατική επιστροφή:
α) ποσά που κατεβλήθησαν για θεωρήσεις και άλλα παρόµοια έξοδα λόγω της αποστολής,
β) αντίτιµο της µεταφοράς υπέρβαρων αποσκευών, κατόπιν ρητής άδειας του ∆ιευθυντή,
γ) ταχυδροµικά, τηλεγραφικά και υπεραστικά ή διεθνή τηλεφωνικά έξοδα για υπηρεσιακούς λόγους,
δ) έξοδα παραστάσεως στα οποία υπεβλήθη ο υπάλληλος, υπό προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζει ο διευθυντής,
ε) έξοδα για µετακίνηση µε ταξί, εφόσον ο διευθυντής το έχει επιτρέψει εκ των προτέρων, και κατόπιν υποβολής αποδείξεων.
Όταν, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα έξοδα καταλύµατος υπερβαίνουν το 60 % του ποσού της ηµερήσιας αποζηµίωσης, το
Ινστιτούτο µπορεί να επιτρέψει την επιστροφή της διαφοράς, στο ακέραιο ή εν µέρει, κατόπιν υποβολής αποδείξεων και
εφόσον διαπιστώνεται ότι τα πρόσθετα αυτά έξοδα ήταν αναπόφευκτα. Το επιστρεφόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το
30 % της ηµερήσιας αποζηµίωσης.

(1) Οι περίοδοι αυτές υπολογίζονται από την ηµέρα και ώρα αναχώρησης από το Ινστιτούτο ή την οικία του υπαλλήλου, µέχρι την ηµέρα και
ώρα επιστροφής στο Ινστιτούτο ή στην οικία του. Εάν ο υπάλληλος ευρίσκεται σε άδεια αµέσως πριν από την έναρξη της αποστολής,
υπολογίζονται η ηµέρα και ώρα έναρξης της δραστηριότητας, εάν δε ευρίσκεται σε άδεια αµέσως µετά την αποστολή, υπολογίζονται η
ηµέρα και ώρα λήξης της δραστηριότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
1. Απουσίες και άδειες λόγω ασθενείας
α) Ο υπάλληλος που απουσιάζει επί τρεις συνεχείς ηµέρες λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, οφείλει να προσκοµίσει ιατρικό
πιστοποιητικό εντός τριών ηµερών από τη στιγµή που σταµάτησε να εργάζεται.
β) Οι απουσίες λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος που διαρκούν τρεις ηµέρες ή λιγότερο, για τις οποίες δεν προσκοµίζεται
ιατρικό πιστοποιητικό, ενδέχεται, εάν υπερβούν τις εννέα εργάσιµες ηµέρες κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους,
να επιφέρουν αντίστοιχη µείωση της διάρκειας της ετήσιας άδειας ή, εάν ο υπάλληλος έχει εξαντλήσει τα δικαιώµατα
ετήσιας άδειας, αντίστοιχη κράτηση από τις αποδοχές του.
γ) Ο υπάλληλος που απουσιάζει λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος δικαιούται αναρρωτικής άδειας και του συνόλου του µισθού
και των επιδοµάτων του, για χρονικό διάστηµα το πολύ δεκατριών συναπτών εβδοµάδων, προσκοµίζοντας ιατρικό
πιστοποιητικό. Πρέπει να επιστρέψουν στην ΕΕ τα επιδόµατα ασθενείας που έλαβαν κατά την περίοδο αυτή δυνάµει της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα υποδοχής.
δ) Συνεχής απουσία λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, που διαρκεί περισσότερο από δεκατρείς συναπτές εβδοµάδες, µπορεί να
θεωρηθεί από το διευθυντή ως λόγος λύσης της σύµβασης εργασίας.
ε) Απουσίες µικρής διάρκειας, αλλά συχνές, λόγω ασθενείας, µπορούν να θεωρηθούν από το διευθυντή ως λόγος λύσης της
σύµβασης εργασίας.
στ) Ο διευθυντής του Ινστιτούτου µπορεί ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει την προσκόµιση ιατρικού πιστοποιητικού.
2. Μεταδοτικές ασθένειες, εµβολιασµός και ατυχήµατα
α) Κάθε υπάλληλος που προσβάλλεται από µεταδοτική ασθένεια οφείλει να απουσιάσει από το χώρο εργασίας του και να
ενηµερώσει πάραυτα τον προϊστάµενο διοίκησης και προσωπικού. Το µέλος του προσωπικού στου οποίου την οικογένεια ή
το στενό περιβάλλον έχει εκδηλωθεί µεταδοτική ασθένεια, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως σχετικά τον προϊστάµενο
διοίκησης και προσωπικού και να υποβληθεί στις υγειονοµικές προφυλάξεις που αυτός θα ορίσει. Κάθε µέλος του
προσωπικού που έρχεται σε επαφή µε πρόσωπο προσβεβληµένο από µεταδοτική ασθένεια και πρέπει ως εκ τούτου να
απουσιάσει από την εργασία του, δικαιούται του συνόλου των αποδοχών του· η απουσία αυτή δεν µειώνει ούτε τα
δικαιώµατα αναρρωτικής αδείας για τον ίδιο, ούτε την ετήσια άδειά του.
β) Οι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλονται στα προληπτικά εµβόλια που κρίνονται αναγκαία.
γ) Κάθε ατύχηµα του οποίου ενδεχοµένως υπήρξε θύµα ο υπάλληλος, είτε στο χώρο εργασίας του είτε εκτός αυτού, όσο
αµελητέο και αν φαίνεται εκείνη τη στιγµή, πρέπει να αναφέρεται από τον ενδιαφερόµενο το συντοµότερο δυνατόν στον
προϊστάµενο διοίκησης και προσωπικού, µαζί µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τυχόν µαρτύρων.
3. Ειδικές άδειες και άδειες µητρότητας
α) Ο διευθυντής του Ινστιτούτου δύναται, για προσωπικούς, έκτακτους ή επείγοντες λόγους, να χορηγήσει ειδικές άδειες µε
το σύνολο ή µέρος των αποδοχών, ή άδειες άνευ αποδοχών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις δέκα εργάσιµες ηµέρες κατ’
έτος.
β) Σε περίπτωση γάµου του υπαλλήλου χορηγείται ειδική άδεια πέντε εργάσιµων ηµερών µετά πλήρων αποδοχών. Όµοια
άδεια χορηγείται στον υπάλληλο σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου του, ή ανιόντος ή κατιόντος σε ευθεία γραµµή.
γ) Στους υπαλλήλους χορηγείται άδεια µητρότητας µετά πλήρων αποδοχών, η οποία δεν καταλογίζεται ως αναρρωτική ούτε
ως ετήσια άδεια, µετά την προσκόµιση του κατάλληλου ιατρικού πιστοποιητικού. Αυτή η άδεια µητρότητας διαρκεί δεκαέξι
εβδοµάδες και αρχίζει έξι εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία του τοκετού· εάν ο τοκετός επέλθει µετά την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία, η άδεια παρατείνεται µέχρι το τέλος των δέκα εβδοµάδων µετά τον τοκετό.
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι επιστρέφουν στην ΕΕ το µέρος των παροχών λόγω µητρότητας που λαµβάνουν για την ίδια
περίοδο δυνάµει του γαλλικού καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
1. Σύνθεση του πειθαρχικού συµβουλίου
Το πειθαρχικό συµβούλιο απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:
α) ένας υπάλληλος, ο οποίος προεδρεύει, βαθµού Α ή L, οριζόµενος από το διευθυντή, εκτός του προϊσταµένου διοίκησης
και προσωπικού ή του υπαλλήλου στον οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόµενος,
β) ένας υπάλληλος που ορίζεται από το διευθυντή,
γ) ένας υπάλληλος οµόβαθµος του ενδιαφεροµένου, τον οποίο ορίζει ο ίδιος,
δ) ο προϊστάµενος διοίκησης και προσωπικού, ως νοµικός σύµβουλος, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Λειτουργία
α) Το πειθαρχικό συµβούλιο λαµβάνει γνώση όλων των αναγκαίων εγγράφων για την εξέταση της υπόθεσης που του
υποβάλλεται. Παρέχει ακρόαση στον ενδιαφερόµενο εφόσον αυτός το ζητήσει. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να συνοδεύεται
ή να εκπροσωπηθεί, προς τούτο, από υπάλληλο του Ινστιτούτου. Το πειθαρχικό συµβούλιο εξετάζει επίσης κάθε άλλο
πρόσωπο το οποίο κρίνει σκόπιµο να καλέσει.
β) Οι συνεδριάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου δεν είναι δηµόσιες. Τα µέλη του οφείλουν να τηρούν τη µυστικότητα κάθε
πληροφορίας της οποίας λαµβάνουν γνώση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και των συζητήσεών τους.
γ) Το πειθαρχικό συµβούλιο διαβιβάζει στο διευθυντή την αιτιολογηµένη γνώµη του, η οποία αφορά τόσο τη σκοπιµότητα
όσο και το επίπεδο της κύρωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Α. Αρµοδιότητα
Η επιτροπή προσφυγών είναι αρµόδια για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω παραβίασης του
παρόντος κανονισµού ή των συµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7. Προς τούτο, λαµβάνει γνώση των προσβολών κατά
αποφάσεων του διευθυντή, τις οποίες καταθέτουν υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι, ή οι έλκοντες εξ αυτών δικαιώµατα.
Β. Σύνθεση και καθεστώς
α) Η επιτροπή προσφυγών απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και δύο µέλη, που µπορούν να αντικατασταθούν από αναπληρωτές. Ο πρόεδρος ή ένα από τα µέλη, καθώς και ο αναπληρωτής τους, πρέπει να διαθέτουν νοµική κατάρτιση.
β) Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, τα µέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για δύο
έτη, και δεν ανήκουν στο προσωπικό του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά δεν είναι πλέον
διαθέσιµο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του.
γ) Η επιτροπή προσφυγών συνεδριάζει εγκύρως όταν είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα δύο µέλη ή
οι αναπληρωτές τους.
δ) Τα µέλη της επιτροπής προσφυγών ακούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία.
ε) Οι αµοιβές του προέδρου, των µελών και των αναπληρωτών τους καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
στ) Η επιτροπή προσφυγών θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος τίτλου.
Γ. Γραµµατεία της επιτροπής προσφυγών
α) Ο διευθυντής ορίζει ένα µέλος του προσωπικού του Ινστιτούτου ως γραµµατέα της επιτροπής προσφυγών.
β) Κατά την άσκηση αυτών των καθηκόντων, ο γραµµατέας αυτός εκτελεί χρέη γραµµατείας και υπάγεται µόνο στην
επιτροπή προσφυγών.
∆. Προσφυγές
α) Οι προσφυγές που υποβάλλονται στην επιτροπή προσφυγών είναι παραδεκτές µόνο εάν ο προσφεύγων έκανε ήδη χρήση
της αίτησης θεραπείας (χαριστικής προσφυγής) και δεν έλαβε ικανοποίηση από το διευθυντή.
β) Ο προσφεύγων διαθέτει προθεσµία είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία που του γνωστοποιήθηκε η απόφαση που θεωρεί
ότι τον αδικεί, ή από την ηµεροµηνία της απόρριψης του πορίσµατος του διαµεσολαβητή, προκειµένου να υποβάλει
γραπτή αίτηση ζητώντας την ανάκληση ή την τροποποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης από την επιτροπή προσφυγών.
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο προϊστάµενο διοίκησης και προσωπικού ο οποίος βεβαιώνει στον υπάλληλο την
παραλαβή της και θέτει σε κίνηση τη διαδικασία σύγκλησης της επιτροπής προσφυγών.
γ) Οι προσφυγές πρέπει να κατατίθενται στη γραµµατεία της επιτροπής προσφυγών εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά συντάξεις, η επιτροπή
προσφυγών δύναται να δεχθεί αιτήσεις που κατατίθενται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
προσβαλλόµενης απόφασης.
δ) Οι προσφυγές πρέπει να είναι γραπτές. Πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα µέσα που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος και να
συνοδεύονται από δικαιολογητικά.
ε) Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Ε. Εξέταση των προσφυγών
α) Οι προσφυγές γνωστοποιούνται αµέσως στο διευθυντή, ο οποίος πρέπει να διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις του
γραπτώς. Αντίγραφο αυτών των παρατηρήσεων διαβιβάζεται στο γραµµατέα της επιτροπής προσφυγών εντός ενός µηνός
από την κατάθεση της προσφυγής, καθώς και στον προσφεύγοντα ο οποίος διαθέτει προθεσµία είκοσι ηµερών για να
υποβάλει γραπτή απάντηση, της οποία αντίγραφο διαβιβάζεται αµέσως στο διευθυντή από το γραµµατέα της επιτροπής
προσφυγών.
β) Οι προσφυγές καθώς και τα σχετικά υποµνήµατα και δικαιολογητικά που προσκοµίζονται, οι παρατηρήσεις του διευθυντή
και, εάν υπάρχει, η απάντηση του προσφεύγοντα, διαβιβάζονται στα µέλη της επιτροπής προσφυγών φροντίδι του
γραµµατέα της, εντός τριών µηνών από την κατάθεση της προσφυγής και τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία εξέτασης.
ΣΤ. Σύγκληση της επιτροπής προσφυγών
Η επιτροπή προσφυγών συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Πρέπει κατ’ αρχήν να εξετάσει τις προσφυγές που της
υποβάλλονται εντός τεσσάρων µηνών από την κατάθεσή τους.
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Ζ. ∆ιαδικασία ενώπιον της επιτροπής προσφυγών
α) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής προσφυγών δεν είναι δηµόσιες [εκτός εάν η ίδια η επιτροπή αποφασίσει άλλως]. Οι
εργασίες της είναι µυστικές.
β) Ο διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του, καθώς και ο προσφεύγων, παρίστανται στις συζητήσεις και δύνανται αν αναπτύξουν
προφορικά τα επιχειρήµατά τους, προς επίρρωσιν των µέσων που αναφέρουν στα υποµνήµατά τους.
γ) Η επιτροπή προσφυγών δύναται να απαιτήσει τη διαβίβαση κάθε εγγράφου που κρίνει ως χρήσιµο για την εξέταση των
προσφυγών που της έχουν υποβληθεί. Κάθε διαβιβαζόµενο έγγραφο γνωστοποιείται επίσης και στο διευθυντή και στον
προσφεύγοντα.
δ) Η επιτροπή προσφυγών καλεί σε ακρόαση τους διαδίκους καθώς και όλους τους µάρτυρες των οποίων την κατάθεση
κρίνει ως χρήσιµη για τις συζητήσεις. Κάθε µέλος του προσωπικού που καλείται να καταθέσει είναι υποχρεωµένο να
παρουσιαστεί στην επιτροπή προσφυγών και δεν δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις ζητούµενες πληροφορίες.
ε) Κάθε πρόσωπο που παρέστη σε συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών οφείλει να τηρήσει απόλυτη µυστικότητα όσον
αφορά τα γεγονότα που υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, καθώς και όσον αφορά τις
γνώµες που εκφράστηκαν εκεί.
Η. Τελική απόφαση και έκδοση της απόφασης της επιτροπής προσφυγών
α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία των προσωρινών µέτρων, µπορεί να
αναστείλει την εκτέλεση του προσβαλλόµενου µέτρου, µέχρις ότου εκδοθεί η ως άνω τελική απόφαση.
β) Οι αποφάσεις της επιτροπής προσφυγών λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Είναι γραπτές και αιτιολογηµένες. Είναι τελεσίδικες
και εκτελεστές και για τα δύο µέρη εντός µιας ολόκληρης ηµέρας από τη γνωστοποίησή τους.
γ) Είναι εν τούτοις δυνατόν να υποβληθεί αίτηση για διόρθωση της απόφασης λόγω τεχνικού σφάλµατος. Οι αιτήσεις για
διόρθωση πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο εντός έξι µηνών από τη διαπίστωση του λάθους.
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