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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3830/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1991
για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των

Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 24 παράγραφος 1 ,
την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθκε μετά από γνώμη
της Επιτροπής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
τη γνώμη του Δικαστηρίου,
Έχοντας λάβει γνώση της έκθεσης της επιτροπής συνεν
νόησης η οποία συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου
της 23ης Ιουνίου 1981 ,
Εκτιμώντας :

ότι το Συμβούλιο, εν συνεχεία των αποφάσεών του της 20ής
Μαρτίου 1972 και της 26ης Ιουνίου 1976, καθόρισε, με την
απόφαση 81 / 1061 /Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, EOK (2), τους όρους
που διέπουν τις προσαρμογές των αποδοχών των υπαλλή
λων και του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων, για την
περίοδο δέκα ετών·
ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατόν να εξασφαλι
στεί, μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, σχέση κοινωνικών
εταίρων που στοχεύει στην αποφυγή συγκρούσεων, όσον
αφορά τις προσαρμογές των αποδοχών ·
ότι, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας αυτής, πρέπει να
επιβεβαιωθεί και να διασαφηνιστεί, διά της κανονιστικής
οδού, ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο εφαρμόζει, μετά
από πρόταση της Επιτροπής, τα άρθρα 64 και 65 του κανο
νισμού υπηρεσιακής κατάστασης, προκειμένου να διατηρη
θεί αυτή η σχέση, μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργά
νων και των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού ·
(') ΕΕ αριθ. C 129 της 20. 5. 1991 , α 222 και γνώμη της 12ης Δεκεμ
βρίου 1991 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερί
δα).

(2) ΕΕ αριθ. L 386 της 31 . 12. 1981 , σ. 6.

ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου η αρχή της παράλληλης
ανοδικής και καθοδικής εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης
των αποδοχών των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων των
κεντρικών διοικήσεων και των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ·
ότι η εφαρμογή της αρχής του παραλληλισμού απαιτεί να
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις του κόστους ζωής οι οποίες
πράγματι επιβαρύνουν τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ·
ότι, πάντως, υπό την αιγίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρόκειται να γίνει ανάλυση των
υπαρχόντων προβλημάτων, για να βελτιωθεί η συγκρισιμό
τητα των δεικτών των τιμών, προκειμένου να επιταχυνθεί ο
εξορθολογισμός της μεθόδου κατάρτισης των εν λόγω
δεικτών ·

ότι, στα πλαίσια αυτά, κρίθηκε σκόπιμο η ετήσια προσαρ
μογή να πραγματοποιείται βάσει του κοινού δείκτη που
προβλέπεται στο άρθρο 65 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης, σταθμισμένου έτσι ώστε να ενσωματώνει σε
ποσοστό 25 % το βελγικό δείκτη (συνιστώσα της
πρωτεύουσας των Βρυξελλών) ■

ότι η αρχή του παραλληλισμού επιτρέπει να λαμβάνεται

υπόψη η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στον ίδιο
βαθμό όπως και στα κράτη μέλη στα οποία ελήφθη υπόψη
για τους εθνικούς δημοσίους υπαλλήλους, σε αποφάσεις
σχετικά με τις προσαρμογές των μισθών ·

ότι πρέπει να καθορισθούν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια οι
διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπηρε
τούν στους διάφορους τόπους τοποθέτησης, προκειμένου να
τηρείται η αρχή της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης ·

ότι, για να τηρούνται οι αρχές του παραλληλισμού και της
ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης, πρέπει να διασαφη
νιστεί η διαδικασία με την οποία το Συμβούλιο λαμβάνει
υπόψη την ουσιώδη μεταβολή του κόστους ζωής για την
προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών σύμφωνα με το
άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης · ότι, με την ευκαιρία αυτή, εάν προβλέπεται αρνη
τική εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης πρέπει να πραγματο
ποιείται δέουσα μείωση επί της προσαρμογής αυτής ·
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ότι, εάν χρειάζεται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγ
κες προσλήψεων

ότι, παρόλα αυτά, σε περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή
και αιφνίδια επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει κατάλληλες
προτάσεις επί των οποίων αποφασίζει το Συμβούλιο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

2. Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού, προστίθεται ως παράρτημα XI
στον εν λόγω κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 του εν λόγω καθε
στώτος, οι όροι «άρθρων 63, 64 και 65 του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τους
όρους «άρθρων 63, 64, 65 και 65α του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης».

Αρθρο 1

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το καθεστώς που
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, τροποποιούνται
ως εξής:
1 . Στον εν λόγω κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης,
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
« Αρθρο 65α
Ο τρόπος εφαρμογής των άρθρων 64 και 65 καθορίζεται
στο παράρτημα XI.»

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1991 .
Για τους σκοπούς της εφρμογής του παραρτήματος XI, η
περίοδος αναφοράς για την προσαρμογή των αποδοχών την
1η Ιουλίου 1991 , αρχίζει την 1η Ιουλίου 1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DΑΝΚΕRΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΩΝ 64 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης)

άλλους τόπους υπηρεσίας, που προβλέπονται στο άρθρο
9, σε σχέση με τις Βρυξέλλες.
β) Οι οικονομικές ισοτιμίεςς υπολογίζονται έτσι ώστε κάθε
βασική θέση να μπορεί να ελέγχεται με άμεση έρευνα
τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.
4. Εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών των

Τμήμα 1

Στοιχεία των ετησίων προσαρμογών
Άρθρο 1

1 . Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Για την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγρα
φος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης η Στατι
στική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
εφεξής αποκαλείται "Στατιστική Υπηρεσία", εκπονεί κάθε
χρόνο, πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου, έκθεση που αναφέ
ρεται στην εξέλιξη του κόστους ζωής στις Βρυξέλλες στις
οικονομικές ισοτιμίες μεταξύ Βρυξελλών και των άλλων
τόπων τοποθέτησης εντός των κρατών μελών και στην
εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών των εθνι
κών δημοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων, η
οποία εφεξής αποκαλείται "εξέλιξη της αγοραστικής
δύναμης".
Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων αυτών αποτελείται
από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της 1ης Ιουλίου
του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου τροποποιήθηκε η
εξέταση.

2. Εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες (κοινός
δείκτης)
Η Στατιστική Υπηρεσία καθορίζει, σε συμφωνία με τις εθνι
κές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίες
εφεξής αποκαλούνται "εθνικές υπηρεσίες", έναν κοινό
δείκτη βάσει του οποίου υπολογίζεται η εξέλιξη του
κόστους ζωής με την οποία επιβαρύνονται οι υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες.
3 . Οικονομικές ισοτιμίες

α) Η Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει, σε συμφωνία με τις
εθνικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ισοτιμίες που καθορί
ζουν την αντιστοιχία αγοραστικής δύναμης μεταξύ των
αποδοχών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίοι υπηρετούν εντός των
κρατών μελών, στις πρωτεύουσες και σε ορισμένους

εθνικών δημοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων
(ειδικοί δείκτες)

α) Προκειμένου να υπολογιστεί σε ποσοστά η ανοδική και
καθοδική εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των αποδο
χών στις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες η Στατιστική
Υπηρεσία καθορίζει, με βάση πληροφορίες που παρέ
χουν οι οικείες εθνικές υπηρεσίες, ειδικούς δείκτες με
τους οποίους εκφράζονται οι εξελίξεις των πραγματικών
αποδοχών των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων κάθε
κεντρικής διοίκησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς.

Οι διάφοροι ειδικοί δείκτες καθορίζονται υπό διπλή
μορφή :
— ένας δείκτης για καθεμία από τις τέσσερις κατηγο
ρίες Α, Β, Γ και Δ,
— ένας μέσος δείκτης σταθμιζόμενος σε συνάρτηση με
το δυναμικό των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων των
τεσσάρων αυτών κατηγοριών.

Καθένας από τους δείκτες αυτούς καταρτίζεται σε πραγ
ματικές, ακαθάριστες και καθαρές τιμές. Για τη μετά
βαση από τις ακαθάριστες στις καθαρές τιμές, λαμβά
νονται υπόψη οι υποχρεωτικές κρατήσεις καθώς και τα
γενικά φορολογικά στοιχεία.
Για την κατάρτιση των ακαθάριστων και καθαρών
δεικτών για το σύνολο των κρατών μελών, τα αποτελέ
σματα ανά χώρα σταθμίζονται με το σύνολο των
μισθών των κεντρικών διοικήσεων, όπως αναφέρονται
στις πιο πρόσφατες στατιστικές που δημοσιεύονται
στους εθνικούς λογαριασμούς.
β) Οι εθνικές υπηρεσίες παρέχουν στη Στατιστική
Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεώς της, όσες συμπληρωματικές
πληροφορίες κρίνει απαραίτητες, προκειμένου να καθο
ρίσει έναν ειδικό δείκτη που να υπολογίζει σωστά την
εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των εθνικών δημοσίων
υπαλλήλων.
Εάν η Στατιστική Υπηρεσία, μετά από νέα διαβούλευση
με τις εθνικές υπηρεσίες, διαπιστώνει στατιστικές
ανωμαλίες στις ληφθείσες πληροφορίες ή αδυναμία
κατάρτισης δεικτών που να υπολογίζουν σωστά, από
στατιστική άποψη, την εξέλιξη των πραγματικών
αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων ενός συγκεκριμέ
νου κράτους μέλους, τότε υποβάλλει αναφορά στην
Επιτροπή παρέχοντας και όλα τα στοιχεία εκτίμησης.
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γ) Εξάλλου, η Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει, σε στατι
στικό επίπεδο, την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των
καθαρών και των ακαθάριστων συντελεστών των ειδι
κών δεικτών.

δ) Η Στατιστική Υπηρεσία, εκτός από τους ειδικούς δείκτες
υποβάλλει, ως δείκτες ελέγχου, τα δεδομένα που
αφορούν το σύνολο των μισθών σε πραγματικές τιμές
κατά κεφαλή, σε όλες τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες
και τις κεντρικές διοικήσεις, τα οποία καθορίζονται
όπως ορίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς.

Η Στατιστική Υπηρεσία συνοδεύει την έκθεση για τους
ειδικούς δείκτες με επεξηγηματικά σχόλια για τις
αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και για την
εξέλιξη των προαναφερομένων δεικτών ελέγχου.
ΆρSρο 2
Η Επιτροπή εκπονεί, πριν το τέλος του 1992 και στη συνέ
χεια κάθε τρία έτη, εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τις
ανάγκες των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις προσλή
ψεις την οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής η Επιτροπή
υποβάλλει, ενδεχομένως στο Συμβούλιο προτάσεις οι
οποίες στηρίζονται σε όλα τα κατάλληλα στοιχεία, μετά
από διαβούλευση με τα άλλα θεσμικά όργανα στα πλαίσια
των διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
Τμήμα 2

Τρόπος της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών
ΆρSρο 3

1 . Με ισχύ από την 1η Ιουλίου και σύμφωνα με το άρθρο
65 παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
το Συμβούλιο αποφασίζει, πριν το τέλος κάθε έτους για την
προσαρμογή των αποδοχών την οποία προτείνει η Επιτροπή
και η οποία βασίζεται στα στοιχεία που προβλέπονται στο
τμήμα 1 .
2. Το ύψος της προσαρμογής ισούται με το γινόμενο του
ειδικού δείκτη επί τον κοινό δείκτη που σταθμίζεται σε
ποσοστό 25 % με το βελγικό δείκτη (συνιστώσα της
πρωτεύουσας των Βρυξελλών). Η προσαρμογή καθορίζεται
σε καθαρές τιμές και μπορεί να εκφράζεται σε ποσοστό ίσο
για όλους ή κατά μη αναλογικό τρόπο.
Η προσαρμογή μπορεί επομένως να εκφράζεται :
— σε ποσοστό

ή/και
— σε απόλυτη τιμή.

Η προσαρμογή, εάν δεν εκφράζεται μόνο σε ποσοστό, πραγ
ματοποιείται έτσι ώστε η μεταβολή του συνόλου των
μισθών να αντιστοιχεί σε προσαρμογή εκφρασμένη σε
ποσοστό.

3. Το ύψος της προσαρμογής που καθορίζεται με τον
τρόπο αυτό και ο διορθωτικός συντελεστής που ισχύει για
τους υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι στο Βέλγιο,
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 63 τέταρτο εδάφιο του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ενσωματώνονται,
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συμφωνά με την κατωτέρω μέθοδο, στον πίνακα των βασι
κών μισθών, ο οποίος περιλαμβάνεται στο άρθρο 66 του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στα άρθρα 20 και
63 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό :

— το ποσό των καθαρών αποδοχών με διορθωτικό συντελε
στή 100, το οποίο αντιστοιχεί σέ κάθε κλιμάκιο κάθε
βαθμού των υπαλλήλων και σε κάθε τάξη κάθε ομάδας
του λοιπού προσωπικού, προσαυξάνεται σύμφωνα με τον
προαναφερόμενο διορθωτικό συντελεστή και με το ύψος
της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών, είτε αυτή
χορηγείται ως ποσοστό ή/και σε απόλυτη τιμή,

— ο νέος πίνακας των βασικών μισθών σε ακαθάριστες
τιμές καταρτίζεται προσδιορίζοντας για κάθε κλιμάκιο
ή τάξη, το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί, μετά την
αφαίρεση του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα
γράφου 4 και των υποχρεωτικών κρατήσεων στα πλαί
σια των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης και συντά
ξεων, με το ποσό των καθαρών αποδοχών,
— για τη μετατροπή αυτή των καθαρών ποσών σε ακαθά
ριστα, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση άγαμου υπαλλή
λου που δεν λαμβάνει τις αποζημιώσεις και τα επιδό
ματα που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης,

— ο διορθωτικός συντελεστής που ισχύει για το Βέλγιο
επαναφέρεται στο 100 · το ίδιο ισχύει και για το διορθω
τικό συντελεστή που ισχύει για το Λουξεμβούργο.
4. Για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ,
ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου
1968 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας
επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4
του εν λόγω κανονισμού πολλαπλασιάζονται με συντελεστή
που αποτελείται από :

— το συντελεστή που προκύπτει από την προηγούμενη
προσαρμογή,
— το διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για τους υπαλλή
λους που είναι τοποθετημένοι στο Βέλγιο κατόπιν εφαρ
μογής του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 63 του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης και πριν την ενσωμά
τωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου,
— το ύψος της προσαρμογής των αποδοχών που αναφέρε
ται στην παράγραφο 2
ή/και
— στο μέτρο που η προσαρμογή χορηγείται σε απόλυτη
τιμή, το ισοδύναμο μέσο ποσοστό.

5. Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις
άλλες πρωτεύουσες και τόπους τοποθέτησης εκτός από τις
Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, καθορίζονται από τις
σχέσεις μεταξύ των οικονομικών ισοτιμιών που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 και των τιμών συναλλάγματος που
προβλέπονται στο άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης για τις αντίστοιχες χώρες.
Πάντως, εφαρμόζεται ο τρόπος που προβλέπεται στο άρθρο
8, όσον αφορά την αναδρομικότητα της ισχύος των διορθω
τικών συντελεστών που εφαρμόζονται στους τόπους υπηρε
σίας στους οποίους ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός.
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6, Για τους άλλους τόπους υπηρεσίας εκτός από τις
Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, η εξέλιξη του κόστους
ζωής κατά την περίοδο αναφοράς, προκύπτει έμμεσα από το
γινόμενο του κοινού δείκτη των Βρυξελλών, αφενός, και της
μεταβολής της οικονομικής ισοτιμίας του τόπου τοποθετή
σεως αφετέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης)

Αριθ. L 361 /5

προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως δημοσιεύεται
από τη Στατιστική Υπηρεσία στη μηνιαία ενημέρωση των
τιμών καταναλωτή. Ωστόσο, καθορίζονται ένα κατώτατο
όριο 2,75% και ένα ανώτατο όριο 5%.
2. Επιλέγεται η ακόλουθη διαδικασία για την εφαρμογή
του ούτως καθορισθέντος ορίου, με την επιφύλαξη, για τον
υπολογισμό του διορθωτικού συντελεστή, της εφαρμογής
του άρθρου 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο :

— εάν το όριο που ορίζεται ανωτέρω, καλύπτεται ή ξεπερ
νιέται στις Βρυξέλλες, προσαρμόζονται οι διορθωτικοί
συντελεστές που ισχύουν για το σύνολο των τόπων
τοποθέτησης,
— εάν το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται στις
Βρυξέλλες, προσαρμόζονται μόνον οι διορθωτικοί συντε
λεστές των τόπων στους οποίους ο πληθωρισμός είναι
μεγαλύτερος από το εν λόγω όριο.

Αρθρο 4

1 . Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, οι ενδιάμεσες προσαρ
μογές των αποδοχών που προβλέπονται στο άρθρο 65 παρά
γραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αποφα
σίζονται σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους
ζωής εφόσον καλύπτεται ένα όριο ευαισθητοποίησης και
αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστι
κής δύναμης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς.

Αρθρο 7

1 . Το ύψος της προσαρμογής ισούται με τον κοινό δείκτη
των Βρυξελλών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται, ενδεχομένως,
επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν αυτός
είναι αρνητικός.

2.
2. Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συμβούλιο
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, το αργότερο.

Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 6 :

Αρθρο 5

— ο διορθωτικός συντελεστής για τις Βρυξέλλες και το
Λουξεμβούργο ισούται με το γινόμενο του ύψους της
προσαρμογής επί τον παλαιό διορθωτικό συντελεστή,
— ο διορθωτικός συντελεστής για τους άλλους τόπους ισού
ται με το γινόμενο του ύψους της εφρμογής επί το λόγο
μεταξύ της οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης
τιμής συναλλάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 63 του

1 . Η Στατιστική Υπηρεσία πραγματοποιεί την πρόβλεψη
της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης για την εξεταζόμενη
περίοδο το Μάρτιο κάθε έτους βάσει των στοιχείων που
παρέχονται στη συνεδρίαση που προβλέπεται στο άρθρο 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Αυτές οι ενδιάμεσες προσαρμογές λαμβάνονται υπόψη
για την ετήσια προσαρμογή των αποδοχών.

Εάν η πρόβλεψη αυτή εμφανίζει αρνητικό ποσοστό, το
ήμισυ του ποσοστού αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά την
προσαρμογή.

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

(Ημερομηνία έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων των διορ

2. Η εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες μετριέ
ται από τον κοινό δείκτη για την περίοδο αναφοράς του
δεύτερου εξαμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού
έτους.

θωτικών συντελεστών)

Αρθρο 8

3. Για τους άλλους τόπους υπηρεσίας εκτός από τις
Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, η οικονομική ισοτιμία
υπολογίζεται με αναφορά στις Βρυξέλλες. Η εξέλιξη του
κόστους ζωής υπολογίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

Αρθρο 6

1 . Το όριο ευαισθητοποίησης καθορίζεται στο 55% του
μέσου συντελεστή της εξέλιξης του κόστους ζωής στην
Κοινότητα, το οποίο διαπιστώνεται το δεύτερο εξάμηνο του

1 . Η ημερομηνία έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων των
διορθωτικών συντελεστών, για τις χώρες με υψηλό πληθω
ρισμό, προηγείται της 1ης Ιανουαρίου για την ενδιάμεση
προσαρμογή ή της 1ης Ιουλίου για την ετήσια προσαρμογή,
έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η απώλεια αγοραστικής δύνα
μης αντιστοίχως αυτής που θα επικρατούσε σε έναν τόπο
όπου η εξέλιξη του κόστους ζωής θα ήταν εκείνη του ορίου
ευαισθητοποίησης. Για κάθε τόπο υπηρεσίας, καθορίζεται ο
θεωρητικός αριθμός ημερών κατά τον οποίο θα έπρεπε να
επισπευσθεί η ημερομηνία έναρξης παραγωγής αποτελεσμά
των για να προκύψει η συγκεκριμένη αντίστοιχη απώλεια
σύμφωνα με τον επόμενο τύπο :
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1
a

όπου "Ν" είναι ο θεωρητικός αριθμός ημερών, "α" είναι το
ποσοστό εξέλιξης του κόστους ζωής στον τόπο + 1 , "β"
είναι το επίπεδο του ορίου ευαισθητιποίησης + 1 .
2. Με βάση τον θεωρητικό αριθμό ημερών, οι ημερομη
νίες έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων, καθορίζονται ως
εξής :
— η 1η του μηνός για τους τόπους υπηρεσίας όπου η
θεωρητική ημερομηνία τοποθετείται μεταξύ της 22ας του
προηγούμενου μηνός και της 6ης του εξεταζόμενου
μηνός,
και

— η 16η του μηνός για τους τόπους υπηρεσίας όπου η

θεωρητική ημερομηνία τοποθετείται μεταξύ της 7ης και
της 21ης του ίδιου μηνός.

Η ημερομηνία έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων δεν
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι η 1η ή η 16η Δεκεμ
βρίου για την ενδιάμεση προσαρμογή, ή η 1η ή η 16η
Ιουνίου για την ετήσια προσαρμογή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

(Άρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)
ΆρSρο 9
Το Συμβούλιο, με βάση έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας
και εφόσον από τα αντικειμενικά στοιχεία προκύπτει
αισθητή στρέβλωση της αγοραστικής δύναμης σε ένα
συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με εκείνη που διαπιστώνεται
στην πρωτεύουσα του οικείου κράτους μέλους αποφασίζει
τον καθορισμό ενός διορθωτικού συντελεστή για τον τόπο
αυτό, μετά από πρόταση της Επιτροπής και σύμφωνα με το
άρθρο 64 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΆρSρο 11
Η Στατιστική Υπηρεσία μεριμνά για την ποιότητα των
βασικών δεδομένων και των στατιστικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των στοιχείων που
λαμβάνονται υπόψη κατά τις προσαρμογές των αποδοχών.
Έχει ιδίως καθήκον να διατυπώνει εκτιμήσεις, ή να πραγμα

τοποιεί τις απαιτούμενες μελέτες για την επίβλεψη αυτή.
ΆρSρο 12
Η Στατιστική Υπηρεσία συγκαλεί τον Μάρτιο κάθε έτους
μια ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από εμπειρογνώ
μονες των εθνικών υπηρεσιών και αποκαλείται "Ομάδα του
άρθρου 65 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης".
Με την ευκαιρία αυτή, εξετάζεται το σύνολο των στατιστι
κών προβλημάτων που αφορούν τους ειδικούς δείκτες και,
όλως ιδιαιτέρως, τα προβλήματα που θέτει η κατάρτιση των
δεικτών αυτών, σε καθαρές τιμές.
Εξάλλου, στη συνεδρίαση ανακοινώνονται :
— τα δεδομένα για την εξέλιξη της διάρκειας εργασίας στις
κεντρικές διοικήσεις,
— τα στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται η πρόβλεψη της
εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης για την ενδιάμεση
προσαρμογή των αποδοχών.
ΆρSρο 13
Η Στατιστική Υπηρεσία συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά
ετησίως και το αργότερο το μήνα Σεπτέμβριο, ομάδα εργα
σίας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες των εθνικών
υπηρεσιών και αποκαλείται "Ομάδα του άρθρου 64 του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης".
Με την ευκαιρία αυτή, γίνεται ιδίως γενική εξέταση των
στατιστικών προβλημάτων που αφορούν τον καθορισμό του
κοινού δείκτη και των οικονομικών ισοτιμιών.
ΆρSρο 14
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στη Στατιστική Υπηρεσία τα
στοιχεία που έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στη σύνθεση

και στην εξέλιξη των αποδοχών των εθνικών δημοσίων
υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων.

ΡΗΤΡΑ E2AIPEΣHΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΆρSρο 10

Σε περίπτωση σοβαρής και αιφνίδιας επιδείνωσης της οικο
νομικής και κοινωνικής κατάστασης στο εσωτερικό της
Κοινότητας η οποία εκτιμάται βάσει αντικειμενικών στοι
χείων που παρέχονται για το σκοπό αυτό από την
Επιτροπή, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα άλλα
θεσμικά όργανα στα πλαίσια των διατάξεων του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης υποβάλλει κατάλληλες
προτάσεις στο Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, με ειδική
πλειοψηφία, μετά από διαβούλευση με τα άλλα ενδιαφερό
μενα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
της συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και
ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΆρSρο 15
1 . Οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα
εφαρμόζονται για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1991 έως τις
30 Ιουνίου 2001 .

2. Στο τέλος του πέμπτου έτους πραγματοποιείται αξιολό
γηση, η οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από αναθεώρηση
με βάση έκθεση η οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η ενδεχόμενη πρόταση της
Επιτροπής μετά από διαβούλευση με τα άλλα θεσμικά
όργανα στα πλαίσια των διατάξεων του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3831/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 1991
που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινο
τήτων για τη θέσπιση προσωρινής συνεισφοράς
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

«Άρθρο 66α

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 24,

το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,
την πρόταση της Επιτροπής που καταρτίσθηκε μετά από
γνώμη της Επιτροπής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατά

1 . Επί προσωρινής βάσης και για μία περίοδο που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1992 και λήγει την 1η Ιουλίου
2001 , θεσπίζεται μέτρο, το οποίο εφεξής καλείται
«προσωρινή συνεισφορά», το οποίο επηρεάζει, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 (*), τις
αποδοχές που καταβάλλονται από τις Κοινότητες στους
εν υπηρεσία υπαλλήλους.

στασης,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
τη γνώμη του Δικαστηρίου,

2. α) Το ποσοστό της προσωρινής συνεισφαράς που
εφαρμόζεται επί της φορολογητέας βάσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζεται σε
5,83 %.

Έχοντας λάβει γνώση της έκθεσης της επιτροπής συνεν
νόησης η οποία συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου
της 23ης Ιουνίου 1981 ,
Εκτιμώντας:

ότι από τις εργασίες της εν λόγω επιτροπής συνεννόησης
προκύπτει ότι θα πρέπει να θεσπισθεί μέτρο, το οποίο θα
επηρεάζει προσωρινά τις αποδοχές που καταβάλλουν οι
Κοινότητες, υπό μορφή προσωρινής συνεισφοράς με παρα
κράτηση στην πηγή, ταυτόχρονα με τη θέσπιση μεθόδου για
τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων
64 και 65 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ως
αλληλένδετα στοιχεία μιας συνολικής λύσης ■
ότι το ποσό, οι λεπτομέρειες εφαρμογής, και οι ημερομηνίες
έναρξης και λήξης της ισχύος της εν λόγω συνεισφοράς
αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο
αυτό ·

ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς
που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

β) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρά
γραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου
Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων μετά από διαβουλεύσεις με τα
άλλα ενδιαφερόμενα όργανα μπορεί, ενδεχομένως,
με την ευκαιρία της αξιολόγησης που προβλέπεται

στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παραρτήματος XI
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, να
αναπροσαρμόσει το ποσοστό της προσωρινής
συνεισφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο α),
βάσει έκθεσης και ενδεχόμενης πρότασης της
Επιτροπής.

3. α) Η προσωρινή συνεισφορά έχει σαν φορολογητέα
βάση τον βασικό μισθό του βαθμού και κλιμακίου
που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των
αποδοχών, ύστερα από αφαίρεση :
— των εισφορών στα ταμεία κοινωνικών ασφαλί
σεων και συνταξιοδότησης καθώς και του
φόρου που θα όφειλε, πριν επιβληθεί οποιαδή
ποτε κράτηση δυνάμει της προσωρινής συνει
σφοράς, υπάλληλος του ιδίου βαθμού και
κλιμακίου, χωρίς συντηρούμενα πρόσωπα κατά
την έννοια του άρθρου 2 του παραρτήματος
VII,
και

Άρθρο 1

Στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
(') Γνώμη της 12ης Δεκεμβρίου 1991 (δεν εχει ακόμη δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα).

— ενός ποσού ίσου προς το βασικό μισθό του
βαθμού D 4, πρώτο κλιμάκιο.

β) Τα στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η
φορολογητέα βάση της προσωρινής συνεισφοράς
εκφράζονται σε βελγικά φράγκα με διορθωτικό
συντελεστή 100.
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4. Η εφαρμογή της προσωρινής συνεισφοράς δεν
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποδο
χών σε ποσό χαμηλότερο από το καθαρό ποσό που
εισπράττεται για την ίδια αιτία την παραμονή της εφαρ
μογής αυτής (').

31 . 12. 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Τροποποιήσεις του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του
λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων
'Αρθρο 2

Το τμήμα της συνεισφοράς που δεν επιβλήθηκε κατά τη
διάρκεια ενός χρόνου, εξαιτίας της διατάξεως που περι
λαμβάνεται στο πρώτο εδάφιο, προστίθεται μέχρι
συμπληρώσεως των οφειλομένων, στη συνεισφορά του
επόμενου χρόνου.
5. Η προσωρινή συνεισφορά εισπράττεται κάθε μήνα
με παρακράτηση στην πηγή · το προϊόν της εγγράφεται
ως έσοδο στο γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων.

Στο άρθρο 20 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του
λοιπού προσωπικού, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«Οι διατάξεις του άρθρου 66α του κανονισμού υπηρεσια
κής κατάστασης σχετικά με την προσωρινή συνεισφορά
εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσον αφορά τους έκτα
κτους υπαλλήλους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

(*) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 8. Κανονισμός που
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρα
τόμ ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 3736/90 (ΕΕ αριθ. L 360 της

Τελικές διατάξεις

22. 12. 1990, σ. 1 ).

(') Ως καθαρό ποσό που εισπράττεται την παραμονή της
προσωρινής συνεισφοράς νοείται το ποσό που
εισπράττεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η ετήσια
προσαρμογή του έτους 1991 .»

Αρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DΑΝΚΕRΤ

31 . 12. 91

Αριθ. L 361 /9

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3832/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1991
για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των
Κοινοτήτων αυτών όσον αφορά τη συνεισφορά στο καθεστώς συνταξιοδότησης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εξασφαλιστεί, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η ισορρο
πία του καθεστώτος συνταξιοδότησης, να ενισχυθούν τα
διατιθέμενα στο καθεστώς αυτό χρηματοδοτικά μέσα, με
αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου 1993, του ποσοστού της
συνεισφοράς στο εν λόγω καθεστώς το οποίο καθορίζεται
στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 24,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμό
ζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων,
όπως καθορίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ,
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και τροποποιήθηκαν τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 (2),

ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός
υπηρεσιακής κατάστασης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής που καταρτίσθηκε μετά από
γνώμη της Επιτροπής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατά

Αρθρο 1

1 . Στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσια
κής κατάστασης, το ποσοστό 6,75 % αντικαθίσταται από το

στασης

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

ποσοστό 8,25 %.

τη γνώμη του Δικαστηρίου,

2. Στο άρθρο 42 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, το ποσοστό 13,5 %

Έχοντας λάβει γνώση της έκθεσης της επιτροπής συνεν
νόησης η οποία συνεστήθη με την απόφαση του Συμβουλίου

αντικαθίσταται από το ποσοστό 16,5 %.

της 23ης Ιουνίου 1981 ,

Αρθρο 2

Εκτιμώντας :

ότι κρίνεται σκόπιμο, στα πλαίσια της συνολικής λύσης που
προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις και προκειμένου να

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Δεκεμβρίου 1991 .

.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DANKERT

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) Γνώμη της 12ης Δεκεμβρίου 1991 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3833/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1991
για τη διόρθωση, από την 1η Ιουλίου 1990, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλή
λων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη :

Εκτιμώντας ότι ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ.
3736/90 (4) δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη την πραγματική
εξέλιξη των αποδοχών σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες·

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμό
ζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως
καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 259/68 (') και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 (2), και
ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 και 82 του εν λόγω κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20, πρώτο
εδάφιο και το άρθρο 64 του εν λόγω καθεστώτος,

την απόφαση 8 1 / 1 061 /Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβου
λίου της 15ης Δεκεμβρίου 1981 περί τροποποιήσεως της
μεθόδου αναπροσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων
και του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων (3),

ότι τώρα είναι διαθέσιμα τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά
με την εν λόγω εξέλιξη · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να διορ
θωθούν ανάλογα τα ποσά που αναφέρονται στον εν λόγω
κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

Από την 1η Ιουλίου 1990 :

α) στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,
ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίστα
ται από τον ακόλουθο πίνακα :
Κλιμάκια

Βαθμοί

8

5

6

7

439 861

460 016

480 171

II

394 383

413 615

432 847

II

312481

329 303

346125

362 947

379 769

396 591

247 383

260 513

273 643

286 773

299 903

313 033

326 163

193 131

204 572

216013

227454

238 895

250 336

261 777

273 218

166 896

176 003

185110

194 217

203 324

212431

221 538

230 645

143 665

150 814

157 963

165112

172 261

179 410

127 061

132 183

||

Β 1

166 896

176 003

185 110

194 217

203 324

212 431

221 538

Β 2

144 605

151 384

158 163

164 942

171 721

178 500

185 279

192 058

138 206

143 843

149 480

155117

160 754

124 463

129 352

134 241

139 130

1

2

3

4

Α 1

379 396

399 551

419 706

Α 2

336 687

355 919

375 151

278 837

295 659

234 253

Α
Α
Α
Α
Α
Α

3
4
5
6
7
8

/
/
/
/
/
/

LΑ
LΑ
LΑ
LΑ
LΑ
LΑ

3
4
5
6
7
8

IIII

IIIIIIIl
230 645

Β 3

121 295

126 932

132 569

Β 4

104 907

109 796

114 685

119 574

Β 5

93 774

97 731

101 688

105 645
119 946

124 259

128 572

132 885

137 198

II||

l

C 1

107 007

111320

115 633

C 2

93 068

97 023

100 978

104933

108 888

112 843

116 798

120 753

C 3

86 821

90 208

93 595

96 982

100 369

103 756

107 143

110 530

C 4

78 442

81 621

84 800

87 979

91 158

94 337

97 516

100 695

C 5

72 335

75 298

78 261

81 224

D 1

81 745

85 319

88 893

92 467

96 041

99 615

103 189

106 763

D 2

74 535

77 709

80 883

84 057

87 231

90 405

93 579

96 753

D 3

69 373

72 342

75 311

78 280

81 249

84 218

87187

90156

D 4

65 410

68 092

70 774

73 456

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ αριθ. L 386 της 31 . 12. 1981 , σ. 6. Απόφαση που τροποποιήθη
κε τελευταία από την απόφαση 87/530/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ ΕΟΚ
(ΕΕ αρι9. L 307 της 29. 10. 1987, σ. 40).

I

\

l

(4) ΕΕ αρι9. L 360 της 22. 12. 1990, σ. 1 .

I
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β) — στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII

στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος VII
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό
των 6 583 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 6 608 βελγικών φράγκων.

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό
των 5 721 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 5 742 βελγικών φράγκων,
— στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το ποσό
των 7 368 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 7 395 βελγικών φράγκων,
— στο άρθρο 69 δεύτερη φράση του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης και στο άρθρο 4 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII, το ποσό των
13 161 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 13 210 βελγικών φράγκων,
Κατηγορίες

Α

Β

C

D

Ομάδες
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Αρθρο 2

Από την 1η Ιουλίου 1990, ο πίνακας των βασικών μηνιαίων
μισθών που περιλαμβάνεται στο άρθρο 63 του καθεστώτος
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο . πίνακα :

Τάξεις
1

2

3

4

I

178 127

200 193

129 282

141 879

222 259
154476

244 325

II
III

108 641

113 482

118 323

123 164

167073

IV

104 368

114 583

124 798

135 013

ν

81 977

87 380

92 783

98 186

82 556
72156

87147

91 738

74 529

76 902

VI

77 965

VII

69 783

VIII
IX

63 071

66 786

70 501

74 216

60 739

61 586

62433

63 280

Αρθρο 3

Αρθρο 5

Από την 1η Ιουλίου 1990, το ποσό της κατ' αποκοπήν
αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4α του παραρτή

1 . Από τις 16 Μαΐου 1990, οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του
λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στις χώρες που αναφέ
ρονται κατωτέρω, διαμορφώνονται ως εξής :

ματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθο
ρίζεται σε :

Ελλάδα
Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός Κούλαμ)
Πορτογαλία

— 3 447 βελγικά φράγκα μηνιαίως για τους υπαλλήλους
των βαθμών C4 ή C5,
— 5 283 βελγικά φράγκα μηνιαίως για τους υπαλλήλους

99,8
119,5
98,3

2. Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις
συντάξεις καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγρα
φος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα άρθρα
3 έως 10 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ.
2175/88 (') συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

των βαθμών C1 ή C3.

Αρθρο 4

Αρθρο 6

Οι συντάξεις που χορηγούνται από την 1η Ιουλίου 1990
υπολογίζονται από την ημερομηνία αυτή με βάση τους πίνα
κες των μηνιαίων μισθών που προβλέπονται στο άρθρο 66
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τροποποι
είται από το άρθρο 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Από την 1η Ιουλίου 1990, ο πίνακας που περιλαμβάνεται
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο πίνακα :
Για τον υπάλληλο

Για τον υπάλληλο

που δικαιούται

που δεν δικαιούται

επιδόματος στέγης

επιδόματος στέγης

Από την 1η έως
την 15η ημέρα

l

Από την
16η ημέρα
και εξής

Από την 1η έως
την 15 ημέρα

Από την
16η ημέρα
και εξής

Βελγικά φράγκα ανά ημερολογιακή ημέρα

Α 1 έως Α 3 και LΑ 3
Α 4 έως Α 8 και LΑ 4 έως LΑ 8
και κατηγορία Β

2 239

Άλλοι βαθμοί

1055

1539

883

2173

985

1475

770

1971

918

1 269

634

(') ΕΕ αριθ. L 191 της 22. 7. 1988, σ. 1 .
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Αρθρο 7

Από την 1η Ιουλίου 1990, οι αποζημιώσεις για συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία, που προβλέ
πονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 ('), καθορίζονται
σε 9 989, 15 077, 16483 και 22 474 βελγικά φράγκα.
Αρθρο 8

Από την 1η Ιουλίου 1990, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚΑΧ,
ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 260/68 (2), πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 3,5745000.
Αρθρο 9

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991 .
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
P. DΑΝΚΕRΤ

(') ΕΕ αριθ. L 38 της 13. 2. 1976, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευ
ρατόμ, ΕΚΑΧ ΕΟΚ) αριθ. 3736/90 (ΕΕ αριθ. L 360 της 22. 12. 1990, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 8. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρα
τόμ, ΕΚΑΧ ΕΟΚ) αριθ. 3736/90 (ΕΕ αριθ. L 360 της 22. 12. 1990, σ. 1 ).

31 . 12. 91
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3834/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1991

για την προσαρμογή από την 1η Ιουλίου 1991 των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλή
λων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και των διορθωτικών
συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και στις συντήξεις
έκθεσης της Επιτροπής, κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή
των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμό
ζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως
καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 259/68 (') και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 (2), και
ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65α και 82 του εν λόγω κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και το άρθρο 20 πρώτο
εδάφιο και το άρθρο 64 του εν λόγω καθεστώτος
το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
που καθορίζει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 64 και 65

με τον ετήσιο έλεγχο του 1991 ·

ότι αναμένοντας απόφαση του Συμβουλίου για την πρόταση
της Επιτροπής περί καθορισμού, από 1ης Οκτωβρίου 1990,
των διορθωτικών συντελεστών οι οποίοι εφαρμόζονται στη
Γερμανία επί των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλ
λήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, ενδείκνυται να προσαρμοστούν οι υπάρχοντες συντε
λεστές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας :
ότι, κατόπιν του ελέγχου των αποδοχών των υπαλλήλων και
του λοιπού προσωπικού που πραγματοποιήθηκε βάσει της

Απ την 1η Ιουλίου 1991 :

α) στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίστα
ται από τον ακόλουθο πίνακα :
Κλιμάκια

Βαθμοί

7

8

392 682

410 076

323 675
270 678

337 251

229 069

238 485

1

2

3

4

5

6

Α 1
Α 2

392 296

413 136

433 976

454 816

475 656

496 496

348 134

368 020

387 906

407 792

427 678

Α 3 / LΑ 3
Α 4 / LΑ 4

288 318

305 712

340 500

242 219

Α
Α
Α
Α

199 698

255 795
211 528

323 106
269 371
223 358

172 573

181 989

191 405

148 550

155 942

163 334

235 188
200 821
170 726

357 894
296 523
247 018
210 237
178118

447
375
310
258
219

131 380

136 680

II

172 573

181 989

191 405

200 821

210 237

219 653

229 069

238 485

177 561

184 571

191 581

198 591

160 392
138 805

166 221

5
6
7
8

/
/
/
/

LΑ
LΑ
LΑ
LΑ

Β 1

5
6
7
8

282 947

564
288
099
848
653

185 510

Β 2
Β 3

149 521

156 531

163 541

125 418

131 247

137 076

142 905

148 734

154 563

Β 4

108 475

113 530

118 585

123 640

128 695

133 750

96 961

101 053

105 145

C 1

110 645

115105

119 565

124 025

128 485
112 591

C 2

96 231

100 321

104 411

108 501

C 3

89 773

93 275

96 777

100 279

103 781

132 945
116 681
107 283

81 109

84396

87 683

90 970

94 257

97 544

74 794

77 858

80 922

83 986

D 1

84 523

88 219

91 915

D 2
D 3
D 4

77 069

80 351

83 633

71 732

74802

77 872

95 611
86915
80 942

73182

75 956

67 634

70 408

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας

282 508

Il

143 860

||IIIII.

Β 5

109 237

.

\

IIIl
170 551

C 4
C 5

I

137 405
110 785

141 865
124 861
114 287

100 831

104118

120 771

II||
99 307

103 003

106 699

110 395

90197

93 479

96 761

100 043

84 012

87 082

90 152

93 222

||
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β) — στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό
των 5 742 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 5 937 βελγικών φράγκων,
— στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό
των 7 395 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 7 646 βελγικών φράγκων,
— στο άρθρο 69 δεύτερη φράση του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης και στο άρθρο 4 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII, το ποσό των
13 210 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 13 659 βελγικών φράγκων,
Κατηγορίες

Α

Β

C

D

Ομάδες

— στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος VIII
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό
των 6 608 βελγικών φράγκων αντικαθίσταται από το
ποσό των 6 833 βελγικών φράγκων.

Αρθρο 2

Από την 1η Ιουλίου 1991 , ο πίνακας των μηνιαίων βασικών
μισθών, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 63 του καθεστώτος
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο πίνακα :
Τάξεις

1

2

3

4

I

184185

207 000

229 815

252 630

II

133 678

146 703

159 728

172 753

III

112 334

117 340

122 346

127 352

IV

107 917

118 479

129 041

139 603

ν

84 764

90 351

95 938

101 525

VI

80 615

85 362

90109

94 856

VII

72155

74 609

77 063

79 517

VIII

65 216

69 057

72 898

76 739

IX

62 804

63 680

64 556

65 432

Ελλάδα

Αρθρο 3

Από την 1η Ιουλίου 1991 , το ποσό της κατ' αποκοπήν
αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4α του παραρτή
ματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθο
ρίζεται σε :

— 3 564 βελγικά φράγκα μηνιαίως για τους υπαλλήλους
των βαθμών C 4 ή C 5,
— 5 463 βελγικά φράγκα μηνιαίως για τους υπαλλήλους
των βαθμών C 1 , C 2 ή C 3 .

Ιταλία (εκτός Βαρέζε)
Γερμανία (Βερολίνο)

2. Από την 1η Ιουλίου 1991 , οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του
λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε μία από τις χώρες
που αναφέρονται κατωτέρω, διαμορφώνονται ως εξής : (*)
100,00
Βέλγιο
Δανία

Γερμανία (εκτός Βερολίνου)
Βερολίνο
Καρλσρούη

Αρθρο 4

Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία

Οι συντάξεις που χορηγούνται από την 1η Ιουλίου 1991
υπολογίζονται από την ημερομηνία αυτή, με βάση τον
πίνακα των μηνιαίων μισθών που προβλέπονται στο άρθρο
66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όπως τροπο
ποιείται από το άρθρο 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονι
σμού.

Ιρλανδία
Ιταλία (εκτός Βαρέζε)
Βαρέζε
Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός Κούλαμ)
Κούλαμ

Αρθρο 5

Από την 1η Ιουλίου 1991 , η ημερομηνία της 1ης Ιουλίου
1990 που αναφέρεται στο άρθρο 63 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αντικαθίσταται από
την ημερομηνία της 1ης Ιουλίου 1991 .

93,4
108,8
110,9 (')

3.

124,2
95,1 (')
107,5 (')
96,9
80,8
108,7
107,0
93,0
104,1
108,6
100,0
83,5
92,8
108,6
98,8.

Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις

συντάξεις καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγρα
φος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα άρθρα
3 έως 10 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ.
2175/88 (2) συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Αρθρο 6

1 . Από τις 16 Μαΐου 1991 , οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του
λοιπού προσωπικού που υπηρετούν στις χώρες που αναφέ
ρονται κατωτέρω, διαμορφώνονται ως εξής :

(') Προσωρινός αριθμός.
Ο Υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενων διορθώσεων κατόπιν της πεντα
ετούς επαλήθευσης των διορθωτικών συντελεστών για την περιό
δο από 1 . 1 . 1986 έως 31 . 12. 1990.
(2) ΕΕ αριθ. L 191 της 22.7. 1988, σ. 1 .
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Αρθρο 7

Από την 1η Ιουλίου 1991 , ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του
παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από τον
ακόλουθο πίνακα :
Για τον υπάλληλο

Για τον υπάλληλο

που δικαιούται

που δεν δικαιούται

Επιδόματος στέγης

επιδόματος στέγης

Από την 1η έως
την 15η ημέρα

Από την
16η ημέρα
και εξής

Από την 1η έως

την 15 ημέρα

Από την
16η ημέρα
και εξής

Βελγικά φράγκα ανά ημερολογιακή ημέρα

Α 1 έως Α 3 και LΑ 3

2315

1091

1591

913

Α 4 έως Α 8 και LΑ 4 έως LΑ 8
και κατηγορία Β

2 247

1018

1525

796

Αλλοι βαθμοί

2038

949

1312

656

Αρθρο 8

Από την 1η Ιουλίου 1991 , οι αποζημιώσεις για συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία που προβλέ
πονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 ('), καθορίζονται
σε 10 329, 15 589, 17 044 και 2 238 βελγικά φράγκα.
Αρθρο 9

Από την 1η Ιουλίου 1991 , τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 0, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 3,696033.
Αρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DΑΝΚΕRΤ

(') ΕΕ αριθ. L 38 της 13. 2. 1976, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευ
ρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 3736/90. (ΕΕ αριθ. L 360 της 22. 12. 1990, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 8. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρα
τόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 3736/90. (ΕΕ αριθ. L 360 της 22. 12. 1990, σ. 1 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3835/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 1991

περί αναπροσαρμογής των αποζημιώσεων προς κάλυψη των εξόδων παραστάσεως και των
εξόδων λόγω ειδικών καθηκόντων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, του Προέ

δρου, των Δικαστών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέως του Δικαστηρίου,
καθώς και του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέως του Πρωτοδικείου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τον κανονισμό αριθ. 422/67/EOK, αριθ. 5/67/Eυρατόμ του
Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1967 σχετικά με τον καθορι
σμό του καθεστώτος χρηματικών απολαυών του Προέδρου
και των Μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των Δικα
στών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέως του
Δικαστηρίου, καθώς και του Προέδρου, των Μελών και του
Γραμματέως του Πρωτοδικείου ('), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 4045/88 του
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 ο οποίος καθορίζει
το καθεστώς χρηματικών απολαυών του Προέδρου, των
Μελών και του Γραμματέως του Πρωτοδικείου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (2), και ο οποίος τροποποιεί ανάλογα
τον προαναφερόμενο κανονισμό αριθ. 422/67/EOK, αριθ.
5/67/Eυρατόμ,

Εκτιμώντας ότι πρέπει να αυξηθούν οι αποζημιώσεις προς
κάλυψη εξόδων παραστάσεως και λόγω ειδικών καθηκό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3
καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού
αριθ. 422/67/EOK, αριθ. 5/67/Eυρατόμ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
Από την 1η Ιουλίου 1991 :
α) τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
του κανονισμού αριθ. 422/67/EOK, αριθ. 5/67/Eυρατόμ,
είναι τα ακόλουθα :

— πρόεδρος:
55 270 βελγικά φράγκα,
— αντιπρόεδρος:
35 520 βελγικά φράγκα,
— επίτροπος :
23 685 βελγικά φράγκα ·
β) τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 422/67/EOK, αριθ.
5/67/Eυρατόμ, είναι τα ακόλουθα :
— πρόεδρος :
55 270 βελγικά φράγκα,
— δικαστής ή
γενικός εισαγγελέας :
23 685 βελγικά φράγκα,
— γραμματέας:
21 600 βελγικά φράγκα
γ) το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 422/67/EOK,
αριθ. 5/67/Eυρατόμ, αντικαθίσταται από το ποσό των
31 600 βελγικών φράγκων.
Αρθρο 2
Από την 1η Ιουλίου 1991 :
α) τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 21α παράγραφος 3
του κανονισμού αριθ. 422/67/EOK, αριθ. 5/67/Eυρατόμ,
είναι τα ακόλουθα :

— πρόεδρος :
23 685 βελγικά φράγκα,
— μέλη :
21 600 βελγικά φράγκα,
— γραμματέας :
18 370 βελγικά φράγκα·
β) το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 21α παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ποσό των 28 820
βελγικών φράγκων.

Αρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991 .

Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DANKERT

(') ΕΕ αριθ. 187 της 8. 8. 1967, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ.
2426/91 (ΕΕ αριθ. L 222 της 10. 8. 1991 , σ. 1 ).
Ο ΕΕ αριθ. L 356 της 24. 12. 1988, σ. 1 .

