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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου
1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετημένοι
σε τρίτη χώρα
(93/489/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761/92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,
Εκτιμώντας:
ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες
ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή προέβη σε
διάφορες προσαρμογές αυτών των διορθωτικών συντελε
στών (4), σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης ·
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο μόνο

Από 1ης Νοεμβρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Νοεμβρίου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,
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η μεταβολή του κόστους ζωής όπως μετριέται με το διορθω
τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος,
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες ανώτερη του 5 %
μετά τον τελευταίο καθορισμό ή προσαρμογή,
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56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .
131 της 28. 5. 1993, σσ. 53-62.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αγγόλα
Βραζιλία
Βουλγαρία

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Νοεμβρίου 1992

478,9300000
49,5800000
32,6100000

Κόστα Ρίκα

55,3500000

Φίτζι
Αϊτή
Αίβανος
Μαυριτανία
Περού
Ρουμανία
Σιέρα Αεόνε
Σομαλία

60,6900000
54,5300000
14,8800000
103,8900000
116,1900000
23,3000000
68,6500000
169,0900000

Σουδάν

34,8900000

Σουρινάμ '

199,5000000

Τουρκία
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια

54,4500000
624,3600000
67,8100000
65,4200000
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