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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 723/2004
της 22ας Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Η Κοινότητα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διαθέτει υψηλής
ποιότητας ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση, η οποία να είναι
ικανή να επιτελεί τα καθήκοντά της µε βάση τα υψηλότερα
δυνατά πρότυπα σύµφωνα µε τις συνθήκες και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που θα
αντιµετωπίσει στο µέλλον.

(3)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα πλαίσιο για την
πρόσληψη από την Κοινότητα υπαλλήλων µε υψηλά προσόντα από άποψη παραγωγικότητας και ακεραιότητας, οι
οποίοι να επιλέγονται µε την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική
βάση µεταξύ των πολιτών των κρατών µελών, και να τους
παρέχεται η δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους
υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν ότι η υπηρεσία λειτουργεί
όσο το δυνατόν οµαλότερα.

(4)

Ο ευρύτερος στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη του
υψηλότερου δυνατού βαθµού αποτελεσµατικότητας της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής δηµόσιας υπηρεσίας που θα χαρακτηρίζεται από ικανότητα, ανεξαρτησία, πίστη, αµεροληψία και µονιµότητα,
καθώς και από πολιτιστική και γλωσσική ποικιλοµορφία.

(5)

Ενδείκνυται να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή
δηµόσια διοίκηση και να εφαρµόζονται κοινοί κανόνες σε
όλα τα όργανα και τις Υπηρεσίες που εργάζονται για λογαριασµό της Κοινότητας. Η ύπαρξη ενιαίου κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης θα πρέπει να προσφέρει ένα χρήσιµο
εργαλείο για την επαύξηση της συνεργασίας µεταξύ των
οργάνων και των Υπηρεσιών στον τοµέα της πολιτικής προσωπικού, προς το συµφέρον της εύρυθµης λειτουργίας των
Κοινοτήτων και της αποδοτικής χρησιµοποίησης των ανθρωπίνων πόρων.

(6)

Οι Υπηρεσίες θα πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των κανόνων που αφορούν το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η αρµονική εφαρµογή των κανόνων, και ιδίως να
εξασφαλίζεται η κινητικότητα του προσωπικού.

(7)

Θα πρέπει να τηρείται η αρχή περί µη διακρίσεων, όπως
κατοχυρώνεται στη συνθήκη ΕΚ, η οποία, ως εκ τούτου,
απαιτεί την περαιτέρω ανάπτυξη µιας πολιτικής προσωπικού
που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως
φύλου, σωµατικής ικανότητας, ηλικίας, φυλετικής ή εθνοτικής ταυτότητας, γενετήσιου προσανατολισµού και οικογενειακής κατάστασης.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 283,

το πρωτόκολλο περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,

την πρόταση (1) που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη του ∆ικαστηρίου (3),

τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την αρχική θέσπιση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό το 1962, έχουν σηµειωθεί σηµαντικές πρόοδοι
και καινοτοµίες στην κοινωνία. Αυτές οι πρόοδοι και καινοτοµίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει την ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση, για να
καλύπτονται οι µεταβαλλόµενες ανάγκες των οργάνων και
του προσωπικού τους, ενώ παράλληλα θα τηρείται η κοινοτική διοικητική φιλοσοφία και παράδοση που βασίζεται
στην αρχή της παροχής υπηρεσιών στον πολίτη.

(1) ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 33.
(2) ΕΕ C 62 Ε της 11.3.2004, σ. 160.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18.2.2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα.)
(4) ΕΕ C 75 της 24.3.2004, σ. 1.
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Οι υπάλληλοι που τελούν σε µη έγγαµη σχέση συµβίωσης
αναγνωρισµένη από ένα κράτος µέλος ως σταθερή σχέση
συµβίωσης, οι οποίοι δεν µπορούν να συνάψουν νοµίµως
γάµο, θα πρέπει να απολαύουν των ίδιων πλεονεκτηµάτων
µε τα έγγαµα ζεύγη.

(9)

Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στα µέτρα κοινωνικού
χαρακτήρα και στις εργασιακές συνθήκες που πληρούν τα
κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας· τα µέτρα αυτά
αποσκοπούν στο συµβιβασµό µεταξύ εργασίας και ιδιωτικής
ζωής, στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών, καθώς και
στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ατόµου.

(10)

Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχυθεί η αρχή της εξέλιξης
της σταδιοδροµίας µε βάση τα προσόντα και να καθιερωθεί
στενότερος δεσµός µεταξύ της επίδοσης και της αµοιβής µε
την παροχή µεγαλύτερων κινήτρων για καλή επίδοση µέσω
διαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα σταδιοδροµιών, ενώ
παράλληλα θα εξασφαλίζεται η ισοδυναµία των µέσων
τύπων σταδιοδροµίας µεταξύ της νέας και της παλαιάς
διάρθρωσης, στο πλαίσιο τήρησης του πίνακα θέσεων και
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

(11)

(12)

Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος σταδιοδροµιών απαιτεί
ευρύτερη αναγνώριση της επαγγελµατικής πείρας των υπαλλήλων και της αρχής της διά βίου µάθησης. Ως εκ τούτου,
είναι επιθυµητό να αντικατασταθούν οι υφιστάµενες κατηγορίες προσωπικού και να ανακαταταχθεί το προσωπικό στις
νέες οµάδες καθηκόντων διοικητικών υπαλλήλων (AD) και
βοηθών (AST) καθώς και να διευκολυνθεί η µετάβαση από
τη χαµηλότερη στην υψηλότερη οµάδα, µέσω ενός νέου
µηχανισµού πιστοποίησης.

(15)

Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο,
για να αντιµετωπίζονται ζητήµατα ηθικής και σεξουαλικής
παρενόχλησης, και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατυπωθούν σαφείς και κατάλληλοι ορισµοί.

(16)

∆εδοµένου ότι το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης
κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ενδείκνυται να παρασχεθεί αυτό το βασικό δικαίωµα στους υπαλλήλους, και να τεθούν εύλογα όρια στην άσκησή του. Ταυτόχρονα, απαιτούνται σαφείς κανόνες που να διέπουν τη
δηµοσίευση θεµάτων συναφών µε τις εργασίες της Κοινότητας, οποτεδήποτε ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο τα
θεµιτά συµφέροντά της.

(17)

Θα πρέπει να προβλεφθούν ένα νέο νοµικό πλαίσιο και
εγγυήσεις για τη νοµική προστασία των υπαλλήλων που
αναφέρουν ενδεχόµενες παράνοµες δραστηριότητες ή συµπεριφορά η οποία αποτελεί σοβαρή παράλειψη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κοινοτικών υπαλλήλων
εντός της υπηρεσίας, σε ορισµένα σαφώς καθορισµένα πρόσωπα ή συλλογικά όργανα.

(18)

Ενδείκνυται να εκλογικευθεί περισσότερο ο τρόπος µε τον
οποίο κινούνται και διεξάγονται οι πειθαρχικές διαδικασίες.
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µεγαλύτερη σταθερότητα στη
σύνθεση των πειθαρχικών συµβουλίων, καθώς και να τροποποιηθούν οι κανόνες που αφορούν τη θέση υπαλλήλων σε
αναστολή.

(19)

Θα πρέπει να διασαφηνισθούν οι διαδικασίες για την παρακολούθηση των απουσιών και για την υποβολή ιατρικών
πιστοποιητικών.

(20)

Είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένα νέο νοµικό πλαίσιο που θα
προβλέπει περιεκτική διαδικασία αντιµετώπισης περιπτώσεων
επαγγελµατικής ανεπάρκειας, η οποία να διασφαλίζει το
δικαίωµα υπεράσπισης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων. Οι
περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν είναι ικανοί να φθάσουν το
αναµενόµενο επίπεδο επίδοσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µέσα σ' αυτό το νέο νοµικό
πλαίσιο.

(21)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η καθιέρωση ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων, οι οποίες θα καλύπτουν ιδίως, υπό ορισµένους όρους, το δικαίωµα εργασίας µε µειωµένο ωράριο, την
αξιοποίηση των ρυθµίσεων επιµερισµένης εργασίας και τη
λήψη παρατεταµένης αδείας για προσωπικούς λόγους.
Οµοίως, ενδείκνυται να εισαχθούν διατάξεις σχετικά µε την
άδεια για οικογενειακούς λόγους, και ειδικότερα, το
δικαίωµα για πλέον ευέλικτη άδεια µητρότητας, άδεια
πατρότητας, άδεια για υιοθεσία και γονική άδεια, καθώς και
άδεια σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ενός µέλους της
οικογενείας.

(22)

Για να εξασφαλισθεί ότι η αγοραστική δύναµη των κοινοτικών υπαλλήλων εξελίσσεται παράλληλα µε εκείνη των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων των
κρατών µελών, είναι ουσιαστικής σηµασίας να διατηρηθεί η
αρχή ενός πολυετούς µηχανισµού αναπροσαρµογής των
αποδοχών, γνωστού ως «η Μέθοδος», µε την παράταση της

Έχει προκύψει η ανάγκη να σχεδιασθεί ένα σύστηµα που θα
εξασφαλίζει την ισοδυναµία των µέσων τύπων σταδιοδροµίας, το οποίο, όταν εξετασθεί ως σύνολο, θα αντισταθµίζει
δίκαια και εύλογα, πρώτον, την αύξηση του συνολικού αριθµού των βαθµών και, κατά δεύτερο λόγο, τη µείωση του
αριθµού των κλιµακίων σε κάθε βαθµό.

(13)

Για να διαφυλαχθεί ο πολυγλωσσικός χαρακτήρας των
οργάνων, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση, για τους
σκοπούς της πρόσληψης και προαγωγής, στη γλωσσική
επάρκεια και στην ικανότητα εργασίας σε µια τρίτη κοινοτική γλώσσα.

(14)

Η αµεροληψία αποτελεί θεµελιώδη αρχή της δηµόσιας υπηρεσίας, αναγνωριζόµενη από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1). Εποµένως, είναι ζωτικής
σηµασίας να αποσαφηνισθούν οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων σε καταστάσεις όπου υπάρχει πραγµατική ή δυνητική
σύγκρουση συµφερόντων, τόσο πριν όσο και µετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

(1) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
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εφαρµογής του έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, και µε την
επανεξέτασή του µετά από τέσσερα έτη από άποψη τήρησης
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

(23)

(24)

(25)

(26)

Τα πλεονεκτήµατα ενός πολυετούς συστήµατος αναπροσαρµογής των αποδοχών για τους υπαλλήλους θα πρέπει να
εξισορροπηθούν µε την εισαγωγή µιας ειδικής εισφοράς που
να αντανακλά το κόστος της κοινωνικής πολιτικής, των βελτιωµένων συνθηκών εργασίας και των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Η ειδική αυτή εισφορά θα πρέπει να αυξάνεται σε ετήσια
βάση και να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και για την
ίδια περίοδο που ισχύει το σύστηµα.

Επειδή το κόστος των διορθωτικών συντελεστών που εφαρµόζονται στη µεταφορά τµηµάτων του µισθού σε άλλα
κράτη µέλη έχει καταστεί δυσανάλογο, η µεταφορά µε διορθωτικό συντελεστή θα πρέπει να περιορισθεί σε µικρότερο
ποσοστό του µισθού και σε περιπτώσεις όπου η µεταφορά
είναι αναγκαία, για να µπορεί ο υπάλληλος να καλύπτει
δαπάνες που απορρέουν από νόµιµες υποχρεώσεις προς
µέλη της οικογενείας του σε άλλα κράτη µέλη.

(29)

Οι δηµογραφικές αλλαγές και η µεταβαλλόµενη ηλικιακή
διάρθρωση του σχετικού πληθυσµού επιβάλλουν διαρκώς
αυξανόµενα βάρη στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
και απαιτούν να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης και να
µειωθεί το ετήσιο ποσοστό προσαύξησης συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων, υπό την επιφύλαξη όµως λήψης µεταβατικών
µέτρων για τους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν.

(30)

Η βαθύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
ελεύθερη επιλογή των συνταξιούχων όσον αφορά τον τόπο
διαµονής τους µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν καταστήσει πεπαλαιωµένο το σύστηµα των διορθωτικών συντελεστών για τις συντάξεις. Ακόµα, το εν λόγω σύστηµα έχει
δηµιουργήσει προβλήµατα εποπτείας όσον αφορά τον τόπο
διαµονής των συνταξιούχων, τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν. Συνεπώς, το σύστηµα αυτό θα πρέπει να καταργηθεί µε µια κατάλληλη µετάβαση για τους συνταξιούχους και
τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(31)

Οι συνθήκες που αποτελούν τη βάση για τις τρέχουσες διατάξεις σχετικά µε τις συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων
έχουν µεταβληθεί αφότου κατά πρώτον αυτές εξεδόθησαν
και θα πρέπει, εποµένως, οι εν λόγω διατάξεις να ενηµερωθούν και να απλουστευθούν.

(32)

Οι κανόνες του επιδόµατος αποχώρησης θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι κοινοτικοί κανόνες
για τη δυνατότητα µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί µε τη διόρθωση ορισµένων αντιφάσεων και την εισαγωγή µεγαλύτερης ευελιξίας.

(33)

Οι κανόνες σχετικά µε τις ευέλικτες ρυθµίσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το συµφέρον τόσο
των υπαλλήλων όσο και των οργάνων καθώς και τις δηµοσιονοµικές συνέπειες. Τα συνεπαγόµενα µέτρα θα πρέπει να
εξαρτώνται από αίτηµα εκ µέρους του υπαλλήλου και να
συνοδεύονται από κατάλληλους οικονοµικούς όρους. Η
χρήση της ευχέρειας αυτής θα πρέπει να ανάγεται στην
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. Σκοπός της διάταξης
αυτής θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της διαχείρισης του
προσωπικού, ιδίως στα µικρά όργανα. Η ρεαλιστική επιλογή
υπέρ της πρόωρης συνταξιοδότησης πριν από την ηλικία
συνταξιοδότησης, εξαρτάται από τη διατήρηση της ασφάλισης υγείας και των οικογενειακών επιδοµάτων. Ωστόσο, τα
µέτρα αυτά θα πρέπει να εξισορροπηθούν µε την αύξηση
της ελάχιστης ηλικίας στα 55 έτη και την εισαγωγή της
δυνατότητας εργασίας πέραν της τρέχουσας ηλικίας συνταξιοδότησης.

(34)

Οι όροι απασχόλησης που διέπουν το συνολικό επίπεδο
αποδοχών και συντάξεων για τους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό, παραµένουν σε τέτοιο ύψος ώστε να προσελκύουν και να συγκρατούν τους καλύτερους υποψηφίους

Το κριτήριο για να εξακολουθούν οι πρώην υπάλληλοι να
καλύπτονται από το Κοινό Καθεστώς Ασφάλισης Ασθενείας
έχει αποδειχθεί αβέβαιο στην εφαρµογή του και θα πρέπει,
εποµένως, να απλουστευθεί.

Τα διάφορα επιδόµατα θα πρέπει να εκλογικευθούν, µέσω
της αναµόρφωσης ορισµένων και της διακοπής άλλων, ώστε
να καταστούν οι διοικητικοί κανόνες απλούστεροι και διαφανέστεροι. Η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και αποστολής θα πρέπει έτσι να προσεγγίζει περισσότερο το πραγµατικό κόστος και η διαχείριση θα πρέπει να απλουστευθεί.
Το σχολικό επίδοµα θα πρέπει επίσης να προσεγγίζει περισσότερο, στο µέλλον, τις πραγµατικές δαπάνες.

(27)

Το σύστηµα των οικογενειακών επιδοµάτων χρειάζεται να
µεταρρυθµισθεί, ώστε να επέλθουν βελτιώσεις για τις οικογένειες, και ιδίως να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα των
γονέων µε µικρά παιδιά.

(28)

Εφόσον οι συντάξεις αποτελούν ποσοστό του τελευταίου
µισθού, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί ότι στο µέλλον οι αποδοχές και οι συντάξεις θα αναπροσαρµόζονται παράλληλα,
ενώ θα διασφαλισθεί η αναλογιστική βάση του συστήµατος
και θα διατηρηθούν τα αντίστοιχα µερίδια των εισφορών
που βαρύνουν τον υπάλληλο και τον εργοδότη, καθώς και
η αρχή ότι οι συντάξεις αποτελούν ένα βάρος για τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Ο στόχος αυτός απαιτεί τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία του
συστήµατος.
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από όλα τα κράτη µέλη σε µια ανεξάρτητη και µόνιµη
ευρωπαϊκή δηµόσια υπηρεσία.
(35)

(36)

(37)

Οι διατάξεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους του επιστηµονικού και τεχνικού κλάδου και στους υπαλλήλους
που υπηρετούν σε τρίτες χώρες θα πρέπει να προσαρµοσθούν, να διευκρινισθούν και να ευθυγραµµισθούν µε τις
γενικές διατάξεις.
Χρειάζεται να καθιερωθεί µια νέα κατηγορία µη µόνιµου
προσωπικού, δηλαδή των συµβασιούχων υπαλλήλων. Οι
υπάλληλοι αυτοί, οι αρµοδιότητες των οποίων είναι πιο
περιορισµένης φύσεως, θα απαιτείται εν γένει να εργάζονται
υπό την επίβλεψη µονίµων ή εκτάκτων υπαλλήλων. Θα
προσλαµβάνονται µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να αντικαθιστούν, ενδεχοµένως, επικουρικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της κατηγορίας D στα όργανα, στα γραφεία και στις
αντιπροσωπίες της Επιτροπής, στις Αντιπροσωπείες και τις
Υπηρεσίες καθώς και στους εκτελεστικούς οργανισµούς και
άλλους φορείς που ιδρύονται µε ειδική νοµική πράξη. Τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω συµβασιούχων
υπαλλήλων θα πρέπει να καθορισθούν κατ' αναλογία προς
εκείνα των εκτάκτων υπαλλήλων, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τα επιδόµατα και τις συνθήκες εργασίας.
Θα πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικές ρυθµίσεις, ώστε να
καταστεί δυνατή η βαθµιαία εφαρµογή των νέων κανόνων
και µέτρων, τηρουµένων των κεκτηµένων δικαιωµάτων των
υπαλλήλων δυνάµει του κοινοτικού συστήµατος πριν από
την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και λαµβάνοντας υπόψη τις
θεµιτές προσδοκίες τους.
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(38)

Τα µέτρα, ιδίως τα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό της σταδιοδροµίας και τα οικονοµικά µέτρα έχουν γίνει δεκτά ως
σύνολο από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν το προσωπικό
και των οποίων η γνώµη ζητήθηκε στο πλαίσιο της επιτροπής διαβούλευσης που συστήθηκε µε την απόφαση του
Συµβουλίου της 23ης Ιουνίου 1981.

(39)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο
λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, που ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 2182/2003 (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών τροποποιούνται όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα I (όσον αφορά τον κανονισµό υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων) και στο Παράρτηµα II (όσον αφορά
το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004.

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

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN

(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(2) ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιείται ως εξής:
1.

Τα άρθρα 1 και 1α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων.

Άρθρο 1α
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ως “υπάλληλος των Κοινοτήτων”, νοείται
κάθε πρόσωπο που έχει διορισθεί, κατά τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, σε µόνιµη
θέση ενός από τα όργανα των Κοινοτήτων µε γραπτή πράξη της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής του οργάνου
αυτού.
2.
Ο ορισµός της παραγράφου 1 εφαρµόζεται επίσης στα πρόσωπα που διορίζονται από κοινοτικούς οργανισµούς
στους οποίους εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης δυνάµει των κοινοτικών ιδρυτικών πράξεών
τους (στο εξής καλούµενους “Υπηρεσίες”). Οι αναφορές στα “όργανα” στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης
ισχύουν και για τις Υπηρεσίες, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.»
2.

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 1β
Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης,
α)

η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,

β)

η Επιτροπή των Περιφερειών,

γ)

ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής και

δ)

ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων,

εξοµοιώνονται, για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, µε τα όργανα των Κοινοτήτων.

Άρθρο 1γ
Κάθε αναφορά, στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, σε πρόσωπο άρρεν νοείται ως εξίσου υποδηλώνουσα
πρόσωπο θήλυ και αντιστρόφως, εκτός εάν από τα συµφραζόµενα συνάγεται σαφώς άλλως.»
3.

Το πρώην άρθρο 1α γίνεται άρθρο 1δ και τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση
ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών,
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι µη έγγαµες σχέσεις συµβίωσης αντιµετωπίζονται όπως και ο γάµος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαριθµούµενοι στο άρθρο 1, παράγραφος
2, στοιχείο γ), του Παραρτήµατος VII όροι.».

β)

Στην παράγραφο 2, µετά τις λέξεις «γυναικών στην εργασία», παρεµβάλλεται η ακόλουθη φράση:
«, πράγµα που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο το οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή όλων των πτυχών του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,»
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Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο θεωρείται ανάπηρο εφόσον παρουσιάζει σωµατική ή πνευµατική µειονεξία η οποία είναι ή πιθανολογείται ότι είναι µόνιµη. Η µειονεξία αυτή πιστοποιείται σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη στο άρθρο 33 διαδικασία.
Ένα πρόσωπο µε αναπηρία πληροί τους όρους του άρθρου 28, στοιχείο ε), εάν δύναται να εκτελεί τα ουσιώδη
καθήκοντα θέσης εργασίας, αφού γίνουν λογικές διαρρυθµίσεις.
Ως “λογικές διαρρυθµίσεις” σε σχέση µε τα ουσιώδη καθήκοντα της θέσης εργασίας, νοούνται τα κατάλληλα µέτρα,
όπου απαιτείται, που παρέχουν τη δυνατότητα στο πρόσωπο µε αναπηρία να έχει πρόσβαση, να συµµετέχει ή να
προωθείται στην απασχόληση ή να εκπαιδεύεται, εκτός εάν τα µέτρα αυτά αποτελούν υπερβολική επιβάρυνση για
τον εργοδότη.
5.
Οσάκις πρόσωπα καλυπτόµενα από τον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, τα οποία θεωρούν ότι
βλάπτονται, επειδή η αρχή της ίσης µεταχείρισης, όπως προαναφέρθηκε, δεν εφαρµόσθηκε σε αυτά, αποδεικνύουν
γεγονότα, από τα οποία τεκµαίρεται ότι υπήρξε άµεση ή έµµεση διάκριση, το όργανο φέρει το βάρος της απόδειξης
ότι δεν υπήρξε παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις πειθαρχικές
διαδικασίες.
6.
Τηρουµένης της αρχής περί µη διακρίσεων και της αρχής της αναλογικότητας, κάθε περιορισµός στην εφαρµογή των αρχών αυτών πρέπει να είναι εύλογα και αντικειµενικά δικαιολογηµένος και πρέπει να ανταποκρίνεται σε
θεµιτούς στόχους γενικού συµφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής προσωπικού. Οι στόχοι αυτοί µπορεί ιδίως να
δικαιολογούν τον καθορισµό ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης και ελάχιστης ηλικίας για τη λήψη σύνταξης
αρχαιότητας.».

4.

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 1ε
1.
Οι εν ενεργεία υπάλληλοι έχουν δικαίωµα στα µέτρα κοινωνικής φύσεως που θεσπίζουν τα όργανα και στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα συλλογικά όργανα κοινωνικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9. Οι πρώην υπάλληλοι έχουν δικαίωµα σε περιορισµένα ειδικά µέτρα κοινωνικής φύσεως.
2.
Στους εν ενεργεία υπαλλήλους παρέχονται συνθήκες εργασίας, οι οποίες πληρούν κατάλληλα πρότυπα υγείας και
ασφάλειας, ισοδύναµα τουλάχιστον µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται στο πλαίσιο µέτρων που έχουν θεσπισθεί στους τοµείς αυτούς σύµφωνα µε τις Συνθήκες.
3.
Τα µέτρα κοινωνικής φύσεως που θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υλοποιούνται από κάθε όργανο σε
στενή συνεργασία µε την επιτροπή προσωπικού, βάσει πολυετών προτεινόµενων δράσεων. Οι εν λόγω προτεινόµενες δράσεις διαβιβάζονται κάθε έτος στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού.».

5.

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

Το ισχύον πρώτο εδάφιο αριθµείται και γίνεται παράγραφος 1.

β)

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαλείφονται.

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2:
«2.
Εντούτοις, ένα ή περισσότερα όργανα µπορούν να αναθέτουν σε ένα από αυτά τα ίδια ή σε διοργανικό οργανισµό την άσκηση του συνόλου ή µέρους των εξουσιών που έχουν απονεµηθεί στην αρµόδια για τους διορισµούς
αρχή, πλην αποφάσεων που αφορούν διορισµούς, προαγωγές ή µεταθέσεις υπαλλήλων.»

6.

Στο άρθρο 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Εάν η κενή θέση δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί µε µετάθεση, διορισµό σε θέση σύµφωνα µε το άρθρο 45α ή προαγωγή
γίνεται κοινοποίηση στο προσωπικό των άλλων οργάνων και/ή διοργανώνεται εσωτερικός διαγωνισµός.»

7.

Τα άρθρα 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.
Οι θέσεις που καλύπτονται από τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης κατατάσσονται, ανάλογα µε τη φύση και
τη σηµασία των καθηκόντων στα οποία αντιστοιχούν, σε µια οµάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοικήσεως (στο εξής
“AD”) και σε µια οµάδα καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων (στο εξής “AST”).
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2.
Η οµάδα καθηκόντων AD περιλαµβάνει δώδεκα βαθµούς που αντιστοιχούν σε διοικητικά, συµβουλευτικά, γλωσσικά και επιστηµονικά καθήκοντα. Η οµάδα καθηκόντων AST περιλαµβάνει ένδεκα βαθµούς που αντιστοιχούν σε εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς και σε εργασίες γραφείου και τεχνικής φύσεως.
3.
α)

Τα ελάχιστα απαιτούµενα για διορισµό σε θέση υπαλλήλου είναι:
Για την οµάδα καθηκόντων AST:
i)

τριτοβάθµια εκπαίδευση που πιστοποιείται µε δίπλωµα, ή

ii)

δευτεροβάθµια εκπαίδευση που πιστοποιείται µε δίπλωµα, το οποίο δίνει δικαίωµα εισόδου στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, ή

iii) οσάκις δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, επαγγελµατική κατάρτιση ή επαγγελµατική πείρα ισοδύναµου επιπέδου·
β)

γ)

για την οµάδα καθηκόντων AD και για τους βαθµούς 5 και 6:
i)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούµενες µε
δίπλωµα, ή

ii)

οσάκις δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, επαγγελµατική κατάρτιση ισοδύναµου επιπέδου·

για την οµάδα καθηκόντων AD και για τους βαθµούς 7 έως 16:
i)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές πιστοποιούµενες µε δίπλωµα, όταν η κανονική
διάρκεια της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή

ii)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές πιστοποιούµενες µε δίπλωµα και κατάλληλη
επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είναι
τουλάχιστον τρία έτη, ή

iii) όταν δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, επαγγελµατική κατάρτιση ισοδύναµου επιπέδου.
4.
Στο Παράρτηµα I, σηµείο Α, περιλαµβάνεται πίνακας περιγραφής των θέσεων-τύπων. Με αναφορά στον πίνακα
αυτόν, κάθε όργανο καθορίζει, κατόπιν γνώµης της επιτροπής του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, τα καθήκοντα
και τις συναφείς µε κάθε θέση-τύπο αρµοδιότητες.
5.
Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια οµάδα καθηκόντων υπόκεινται σε ταυτόσηµους όρους πρόσληψης και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.

Άρθρο 6
1.
Στον πίνακα θέσεων που προσαρτάται στο τµήµα του προϋπολογισµού σχετικά µε κάθε όργανο, ορίζεται ο αριθµός
των θέσεων για κάθε βαθµό και οµάδα καθηκόντων.
2.
Για να εξασφαλισθεί η ισοδυναµία της µέσης σταδιοδροµίας στη διάρθρωση σταδιοδροµιών πριν από την 1η Μαΐου
2004 (εφεξής “παλαιά διάρθρωση σταδιοδροµιών”) και µετά την 1η Μαΐου 2004 (εφεξής: “νέα διάρθρωση σταδιοδροµιών”) και µε την επιφύλαξη της αρχής της προαγωγής βάσει των προσόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ο εν λόγω πίνακας εξασφαλίζει ότι, για κάθε όργανο, ο αριθµός κενών θέσεων σε
κάθε βαθµό του πίνακα θέσεων κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους αντιστοιχεί στον αριθµό των υπαλλήλων του κατώτερου βαθµού που υπηρετούσαν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους, πολλαπλασιαζόµενο επί τα ποσοστά που
προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο Β, για τον βαθµό αυτό. Τα ποσοστά αυτά εφαρµόζονται µε βάση µια µέση
περίοδο πέντε ετών από την 1η Μαΐου 2004.
3.
Η Επιτροπή, βάσει της µεθοδολογίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, υποβάλλει κάθε έτος στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή έκθεση σχετικά µε την εξέλιξη των µέσων σταδιοδροµιών στις δύο οµάδες καθηκόντων σε όλα τα
όργανα, η οποία αναφέρει κατά πόσον έχει τηρηθεί η αρχή της ισοδυναµίας και εάν όχι, σε ποια έκταση έχει παραβιασθεί. Εάν δεν έχει τηρηθεί, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µπορεί να λαµβάνει τα διορθωτικά µέτρα διασφάλισης που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ισοδυναµίας.
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4.
Για να εξασφαλισθεί ότι το σύστηµα αυτό παραµένει συνεπές προς τον πίνακα θέσεων, προς την ισοδυναµία µεταξύ
της παλαιάς και της νέας διάρθρωσης σταδιοδροµιών και προς τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τα ποσοστά που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο Β, αναθεωρούνται στο τέλος της πενταετούς περιόδου που αρχίζει την 1η Μαΐου 2004,
βάσει έκθεσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο και πρότασης της Επιτροπής.
Το Συµβούλιο αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο 283 της Συνθήκης ΕΚ.
5.
Η ισοδυναµία αξιολογείται ως αποτέλεσµα των προαγωγών και της αρχαιότητας στη διάρκεια µιας δεδοµένης
περιόδου αναφοράς, βάσει τεκµηρίου ότι ο αριθµός των µελών του προσωπικού παραµένει αµετάβλητος, µεταξύ της
µέσης σταδιοδροµίας πριν από την 1η Μαΐου 2004 και της µέσης σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί
µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Άρθρο 7
1.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή τοποθετεί, µε διορισµό ή µετάθεση, προς το συµφέρον και µόνο της υπηρεσίας και χωρίς να λαµβάνει υπόψη την ιθαγένεια, κάθε υπάλληλο σε θέση της οµάδας καθηκόντων του που αντιστοιχεί
στο βαθµό του.
Ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει να µετατεθεί εντός του οργάνου του.
2.
Ο υπάλληλος δύνανται να κληθεί να καταλάβει, προσωρινά, θέση της οµάδας καθηκόντων του που αντιστοιχεί σε
βαθµό ανώτερο του βαθµού στον οποίο ανήκει. Από την αρχή του τέταρτου µήνα αυτής της προσωρινής τοποθέτησης,
εισπράττει εξισωτική αποζηµίωση ίση µε τη διαφορά µεταξύ των αποδοχών που αντιστοιχούν στο βαθµό και στο κλιµάκιο στα οποία ανήκει και των αποδοχών τις οποίες θα ελάµβανε στο κλιµάκιο στο οποίο θα είχε καταταγεί αν είχε διορισθεί στο βαθµό που αντιστοιχεί στην προσωρινή του τοποθέτηση.
Η διάρκεια της προσωρινής τοποθέτησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός αν η τοποθέτηση έχει ως αντικείµενο να εξασφαλίσει, άµεσα ή έµµεσα, την αντικατάσταση υπαλλήλου που έχει αποσπασθεί για το συµφέρον της υπηρεσίας σε άλλη
θέση ή έχει κληθεί υπό τα όπλα ή είναι σε αναρρωτική άδεια µεγάλης διάρκειας.»
8.

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 1, στοιχείο α), παρεµβάλλεται, µετά την τρίτη παύλα, η ακόλουθη παύλα:
«— µία συµβουλευτική επιτροπή ίσης εκπροσώπησης για την επαγγελµατική ανεπάρκεια ή περισσότερες, εάν ο
αριθµός των υπαλλήλων στους τόπους υπηρεσίας το καθιστά αναγκαίο,».

β)

Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο κατάλογος των µελών που απαρτίζουν τα όργανα αυτά κοινοποιείται στο προσωπικό του οργάνου.».

γ)

Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.

Η επιτροπή εκθέσεων καλείται να γνωµοδοτήσει:

α)

για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην περίοδο δοκιµασίας, και

β)

για την επιλογή των υπαλλήλων, οι οποίοι θίγονται από µέτρο ελάττωσης του αριθµού θέσεων.

Είναι δυνατόν να επιφορτίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, να µεριµνήσει για την εναρµόνιση της
βαθµολόγησης του προσωπικού εντός του οργάνου.»
δ)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6.
Η συµβουλευτική επιτροπή ίσης εκπροσώπησης για την επαγγελµατική ανεπάρκεια καλείται να διατυπώσει τη
γνώµη της για την εφαρµογή του άρθρου 51.»

9.

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
Συνιστάται επιτροπή κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που αποτελείται από ίσο αριθµό εκπροσώπων των οργάνων
των Κοινοτήτων και εκπροσώπων των επιτροπών προσωπικού των τελευταίων. Ο τρόπος συνθέσεως της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται µε κοινή συµφωνία των οργάνων. Οι Υπηρεσίες εκπροσωπούνται από κοινού,
σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται µε συµφωνία µεταξύ αυτών και της Επιτροπής.

27.4.2004

27.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Η επιτροπή διαβουλεύεται µε την Επιτροπή για κάθε πρόταση αναθεώρησης του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης·
διαβιβάζει τη γνώµη της εντός της προθεσµίας που καθορίζεται από την Επιτροπή. Ανεξάρτητα από τα καθήκοντα τα
οποία της ανατίθενται από τον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, η επιτροπή αυτή δύναται να διατυπώνει
οποιαδήποτε πρόταση που αποβλέπει στην αναθεώρηση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η επιτροπή συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της, ενός οργάνου ή της επιτροπής προσωπικού ενός οργάνου.
Τα πρακτικά των συσκέψεων της επιτροπής αυτής διαβιβάζονται στα αρµόδια συλλογικά όργανα.».
10.

Στον τίτλο Ι, προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 10β
Οι συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24β ενεργούν προς το γενικό συµφέρον
του προσωπικού, υπό την επιφύλαξη των κατά τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης αρµοδιοτήτων των επιτροπών
προσωπικού.
Οι προτάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 10 µπορούν να αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων από τις
αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές οργανώσεις.

Άρθρο 10γ
Κάθε όργανο µπορεί να συνάπτει συµφωνίες που αφορούν το προσωπικό του µε τις αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές
και επαγγελµατικές οργανώσεις. Οι συµφωνίες αυτές δεν µπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή των δηµοσιονοµικών υποχρεώσεων ούτε να επηρεάζουν τη λειτουργία του οικείου οργάνου. Οι
αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές οργανώσεις που τις υπογράφουν δρουν σε κάθε όργανο, υπό την
επιφύλαξη των κατά τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης αρµοδιοτήτων της επιτροπής προσωπικού.»
11.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται κατά τρόπο αντικειµενικό και αµερόληπτο, τηρώντας το καθήκον πίστεως που
υπέχει έναντι των Κοινοτήτων.»

12.

Μετά το άρθρο 11, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 11α
1.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εκτός αντιθέτου διατάξεως, ο υπάλληλος δεν απασχολείται σε καµία
υπόθεση στην οποία έχει, άµεσα ή έµµεσα, προσωπικό συµφέρον, ιδίως οικογενειακό ή οικονοµικό, φύσεως ικανής να
θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του.
2.
Ο υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συµβαίνει να απασχοληθεί µε υπόθεση όπως η
προαναφερόµενη, ενηµερώνει αµέσως σχετικά την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. Η αρµόδια για τους διορισµούς
αρχή λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα και δύναται, ιδίως, να απαλλάσσει τον υπάλληλο από τον χειρισµό της υποθέσεως
αυτής.
3.
Ο υπάλληλος δεν δύναται να διατηρεί ή να αποκτά, αµέσως ή εµµέσως, στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον
έλεγχο του οργάνου στο οποίο ανήκει ή σχετίζονται µε το εν λόγω όργανο, συµφέροντα τέτοιας φύσεως και σηµασίας
που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.»

13.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
Ο υπάλληλος απέχει από κάθε πράξη ή συµπεριφορά που µπορούν να θίξουν την αξιοπρέπεια του λειτουργήµατός του.»

14.

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 12α
1.

Ο υπάλληλος απέχει από κάθε µορφή ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης.
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2.
Ο υπάλληλος που υπήρξε θύµα ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης δεν υφίσταται καµία επιβλαβή συνέπεια εκ
µέρους του οργάνου. Ο υπάλληλος που έχει δώσει αποδείξεις για ηθική ή σεξουαλική παρενόχληση δεν υφίσταται καµία
επιβλαβή συνέπεια εκ µέρους του οργάνου, υπό τον όρο ότι έχει ενεργήσει εντίµως.
3.
Ως “ηθική παρενόχληση”, νοείται η καταχρηστική επί ορισµένο χρονικό διάστηµα διαγωγή που εκδηλώνεται κατά
τρόπο επαναληπτικό ή συστηµατικό µε είδη συµπεριφοράς, µε προφορικό ή γραπτό λόγο, µε χειρονοµίες ή πράξεις που
γίνονται µε πρόθεση και θίγουν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φυσική ή ψυχολογική ακεραιότητα ενός προσώπου.
4.
Ως “σεξουαλική παρενόχληση”, νοείται µια συµπεριφορά γενετήσιου περιεχοµένου, µη επιθυµητή από το πρόσωπο
στο οποίο απευθύνεται και η οποία έχει ως στόχο ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας του ή τη δηµιουργία
ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, υβριστικού ή ενοχλητικού περιβάλλοντος. Η σεξουαλική παρενόχληση αντιµετωπίζεται ως
διάκριση βάσει του φύλου.

Άρθρο 12β
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, ο υπάλληλος που προτίθεται να ασκήσει εξωτερική δραστηριότητα, αµειβόµενη
ή µη, ή να εκτελέσει υπηρεσία εκτός των Κοινοτήτων, λαµβάνει προηγουµένως άδεια από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. Άρνηση της αδείας χωρεί µόνον, εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή υπηρεσία είναι ικανή να παρεµποδίσει την
άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου ή είναι ασυµβίβαστη µε τα συµφέροντα του οργάνου.
2.
Ο υπάλληλος ενηµερώνει την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή για οποιαδήποτε µεταβολή της επιτραπείσας εξωτερικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας, η οποία µεσολάβησε µετά την υποβολή της αίτησής του προς την αρµόδια για
τους διορισµούς αρχή κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1. Η άδεια µπορεί να ανακαλείται στην περίπτωση που η δραστηριότητα ή η υπηρεσία δεν πληρούν πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τελευταία πρόταση.»
15.

Στο άρθρο 13, δεύτερη πρόταση, οι όροι «να παραµείνει στη θέση του, να µετατεθεί ή να παυθεί» αντικαθίστανται από
τους όρους «να παραµείνει στη θέση του ή να µετατεθεί».

16.

Το άρθρο 14 διαγράφεται.

17.

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
1.
Ο υπάλληλος ο οποίος προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για δηµόσιο λειτούργηµα ειδοποιεί σχετικά την αρµόδια
για τους διορισµούς αρχή. Αυτή αποφασίζει κατά πόσον, έναντι του συµφέροντος της υπηρεσίας, ο ενδιαφερόµενος:
α)

θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αδείας για προσωπικούς λόγους, ή

β)

θα πρέπει να του χορηγηθεί ετήσια άδεια, ή

γ)

µπορεί να τύχει αδείας να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, ή

δ)

µπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει όπως πριν τα καθήκοντά του.

2.
Σε περίπτωση εκλογής ή διορισµού του σε δηµόσιο λειτούργηµα, ο υπάλληλος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια
για τους διορισµούς αρχή. Ανάλογα µε το συµφέρον της υπηρεσίας, τη σηµασία του λειτουργήµατος, τις υποχρεώσεις
που αυτό συνεπάγεται για τον υπάλληλο και τις σχετικές µε αυτές αµοιβές και αποζηµιώσεις, που απορρέουν από τις εν
λόγω υποχρεώσεις, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή λαµβάνει µια από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 αποφάσεις. Εάν ο υπάλληλος υποχρεωθεί να λάβει άδεια για προσωπικούς λόγους ή άδεια να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, η
διάρκεια της εν λόγω άδειας ή εργασίας µε µειωµένο ωράριο αντιστοιχεί µε τη διάρκεια της θητείας που ανέλαβε ο υπάλληλος.»
18.

Το άρθρο 16, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 16
Ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση, µετά τη λήξη των καθηκόντων του, να σέβεται την υποχρέωση εντιµότητας και διακριτικότητας, όσον αφορά την αποδοχή ορισµένων θέσεων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων.
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Ο υπάλληλος ο οποίος προτίθεται να ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη, εντός των δύο ετών που
έπονται της λήξεως των καθηκόντων του, πρέπει να το δηλώσει στο όργανο στο οποίο ανήκει. Εάν η δραστηριότητα αυτή
συνδέεται µε την πραγµατοποιηθείσα από τον υπάλληλο εργασία κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας του, και αν
ενδέχεται να είναι ασυµβίβαστη µε τα νόµιµα συµφέροντα του οργάνου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται,
σε συνάρτηση µε το συµφέρον της υπηρεσίας, είτε να απαγορεύσει στον υπάλληλο την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής είτε να την εγκρίνει υπό τους όρους που η ίδια κρίνει ενδεδειγµένους. Το όργανο, κατόπιν γνώµης της επιτροπής
ίσης εκπροσώπησης, κοινοποιεί την απόφασή του εντός προθεσµίας 30 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής
ειδοποίησης. Εάν δεν έχει κοινοποιηθεί απόφαση µέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρή
αποδοχή.».
19.

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 17
1.
Ο υπάλληλος απέχει από την χωρίς άδεια κοινολόγηση των πληροφοριών που περιέρχονται στην αντίληψή του
εξαιτίας των καθηκόντων του, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί ή γίνει προσιτές στο κοινό.
2.

20.

Ο υπάλληλος υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και µετά τη λήξη των καθηκόντων του.»

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 17α
1.
Ο υπάλληλος έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης, τηρουµένων δεόντως των αρχών πίστης και αµεροληψίας.
2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 και 17, ο υπάλληλος ο οποίος προτίθεται να δηµοσιεύσει ο ίδιος ή να δώσει
προς δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους, οποιοδήποτε κείµενο αναφερόµενο στη δραστηριότητα των Κοινοτήτων ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.
Εάν η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή είναι σε θέση να αποδείξει ότι το ζήτηµα είναι φύσεως τέτοιας που να θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των Κοινοτήτων, ενηµερώνει τον υπάλληλο για την απόφασή της εγγράφως εντός
30 εργασίµων ηµερών από τη λήψη της πληροφορίας. Εάν καµία απόφαση δεν έχει κοινοποιηθεί εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, θεωρείται ότι η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δεν είχε αντιρρήσεις.»

21.

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
1.
Όλα τα δικαιώµατα, τα οποία αναφέρονται σε γραπτές ή άλλες εργασίες που πραγµατοποιούνται από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, περιέρχονται στην Κοινότητα µε τις δραστηριότητες της οποίας σχετίζονται
αυτές οι γραπτές ή άλλες εργασίες. Οι Κοινότητες δύνανται να αξιώσουν να τους παραχωρηθούν νοµίµως τα πνευµατικά
δικαιώµατα που απορρέουν από τις εργασίες αυτές.
2.
Κάθε εφεύρεση την οποία υπάλληλος επινόησε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία της άσκησης
αυτής, ανήκει αυτοδικαίως στις Κοινότητες. Το όργανο δύναται, µε δικά του έξοδα και για λογαριασµό των Κοινοτήτων,
να ζητά και να λαµβάνει σχετικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σε όλες τις χώρες. Κάθε εφεύρεση που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα των Κοινοτήτων και πραγµατοποιείται από υπάλληλο στη διάρκεια του έτους που έπεται της λήξεως των καθηκόντων του, θεωρείται, εκτός αποδείξεως του εναντίου, ότι είχε πραγµατοποιηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ή επ' ευκαιρία της άσκησης αυτής. Στην περίπτωση που εφευρέσεις κατοχυρώνονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, γίνεται
µνεία του ονόµατος του εφευρέτη ή των εφευρετών.
3.
Το όργανο δύναται, οσάκις ενδείκνυται, να χορηγεί χρηµατικό βραβείο, το ποσό του οποίου καθορίζει το ίδιο,
στον υπάλληλο δηµιουργό εφεύρεσης κατοχυρωθείσας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.»

22.

Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ο υπάλληλος κοινοποιεί στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή τη διεύθυνσή του και την ειδοποιεί αµέσως σχετικά
µε κάθε αλλαγή της.»

23.

Στο άρθρο 21, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.
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Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 21α
1.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος λάβει διαταγή την οποία θεωρεί ως αντικανονική ή εάν εκτιµά ότι από την εκτέλεσή της είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαρές δυσχέρειες, ειδοποιεί σχετικά τον αµέσως ιεραρχικά ανώτερό του, ο
οποίος, εάν η ειδοποίηση έχει διαβιβασθεί εγγράφως, απαντά επίσης εγγράφως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2,
εάν ο αµέσως ιεραρχικά ανώτερος επιβεβαιώσει τη διαταγή, αλλά ο υπάλληλος κρίνει ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν είναι
ευλόγως καθησυχαστική ενόψει των λόγων του να ανησυχεί, αναφέρει εγγράφως το θέµα στην αµέσως ανώτερη ιεραρχικά αρχή. Εάν η αµέσως ανώτερη ιεραρχικά αρχή επιβεβαιώσει τη διαταγή εγγράφως, ο υπάλληλος υποχρεούται να την
εκτελέσει, εκτός εάν η διαταγή είναι προδήλως παράνοµη ή αντιβαίνει στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

2.
Εάν ο αµέσως ιεραρχικά ανώτερος κρίνει ότι η διαταγή πρέπει να εκτελεσθεί αµέσως, ο υπάλληλος πρέπει να την
εκτελέσει, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως παράνοµη ή αντιβαίνει στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Ο αµέσως ιεραρχικά ανώτερός του υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, να δίδει τέτοιες διαταγές εγγράφως.»
25.

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 22α
1.
Ο υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή σε σχέση µε αυτά, λαµβάνει γνώση γεγονότων
βάσει των οποίων είναι δυνατόν να τεκµαίρεται η ύπαρξη πιθανής παράνοµης δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης
απάτης ή δωροδοκίας, επιζήµιας για τα συµφέροντα των Κοινοτήτων, ή συµπεριφοράς που αφορά την εκπλήρωση των
επαγγελµατικών καθηκόντων και που ενδεχοµένως συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων των υπαλλήλων των Κοινοτήτων, ενηµερώνει αµελλητί τον αµέσως ιεραρχικά ανώτερό του ή τον γενικό διευθυντή του ή, εφόσον το κρίνει χρήσιµο, τον Γενικό Γραµµατέα, ή τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναµες θέσεις ή απευθείας την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF).

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να δίνονται γραπτώς.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης και στην περίπτωση σοβαρής παράλειψης συµµόρφωσης προς παρόµοια υποχρέωση εκ µέρους ενός µέλους οργάνου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου υπηρετεί σε ένα όργανο ή εργάζεται γι' αυτό.

2.
Ο υπάλληλος ο οποίος λαµβάνει τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες διαβιβάζει αµελλητί στην
OLAF όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία γνωρίζει και από τα οποία είναι δυνατόν να τεκµαίρεται η ύπαρξη των
παρατυπιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.
Ο υπάλληλος δεν υφίσταται από το όργανο καµία δυσµενή συνέπεια για το γεγονός ότι γνωστοποίησε τις αναφερόµενες στις παραγράφους 1 και 2 πληροφορίες, εφόσον ενήργησε λογικά και έντιµα.

4.
Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στα επί παντός υποθέµατος αποτυπούµενα στοιχεία, έγγραφα, εκθέσεις,
σηµειώσεις ή πληροφορίες που τηρούνται για τους σκοπούς διεξαγωγής δικαστικής διαδικασίας, εκκρεµούσας ή περατωθείσας, ή παράγονται ή κοινολογούνται στον υπάλληλο στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας.

Άρθρο 22β
1.
Ο υπάλληλος ο οποίος κοινολογεί πληροφορίες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22α, στον Πρόεδρο της Επιτροπής,
στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Πρόεδρο του Συµβουλίου, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ή στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, δεν υφίσταται καµία δυσµενή συνέπεια από πλευράς του οργάνου στο οποίο ανήκει,
εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α)

ο υπάλληλος λογικά και έντιµα πιστεύει ότι οι κοινολογηθείσες πληροφορίες, όπως και κάθε ισχυρισµός που περιέχεται σ' αυτές, είναι ουσιαστικά αληθείς και

β)

ο υπάλληλος έχει προηγουµένως κοινολογήσει τις ίδιες πληροφορίες στην OLAF ή στο όργανο στο οποίο υπηρετεί
και έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσµία που καθόρισε η OLAF ή το όργανο αυτό, λαµβανοµένης υπόψη της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, για την εκ µέρους τους ανάληψη κατάλληλης δράσης. Ο υπάλληλος ενηµερώνεται
δεόντως για την εν λόγω προθεσµία εντός 60 ηµερών.
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2.
Η προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο υπάλληλος µπορεί να
αποδείξει ότι δεν είναι εύλογη, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
3.
Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στα επί παντός υποθέµατος αποτυπούµενα στοιχεία, έγγραφα, εκθέσεις,
σηµειώσεις ή πληροφορίες που τηρούνται για τους σκοπούς διεξαγωγής δικαστικής διαδικασίας, εκκρεµούσας ή περατωθείσας, ή παράγονται ή κοινολογούνται στον υπάλληλο στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας.».
26.

Στο άρθρο 23, οι όροι «βαθµών A 1 έως A 4» αντικαθίστανται από τους όρους «βαθµών AD 12 έως AD 16».

27.

Τα άρθρα 24 και 24α τροποποιούνται ως εξής:
α)

Στο άρθρο 24, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο γίνονται το νέο άρθρο 24α.

β)

Στο νέο άρθρο 24α, στη νέα πρώτη παράγραφο προστίθενται οι λέξεις «Οι Κοινότητες».

28.

Το ισχύον άρθρο 24α γίνεται άρθρο 24β.

29.

Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο υπάλληλος δύναται να προσφεύγει, για ζητήµατα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής
κατάστασης, στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή του οργάνου στο οποίο ανήκει.»

β)

Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι ατοµικές αποφάσεις που αναφέρονται στο διορισµό, στη µονιµοποίηση, στην προαγωγή, στη µετάθεση, στον
καθορισµό της διοικητικής καταστάσεως και στη λήξη των καθηκόντων υπαλλήλου δηµοσιεύονται στο όργανο στο
οποίο ανήκει. Στη δηµοσίευση έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό για ένα ενδεδειγµένο χρονικό διάστηµα.»

30.

Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο τρίτο εδάφιο, µετά τους όρους «συστηµένη επιστολή» προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: «στην τελευταία δηλωθείσα από τον υπάλληλο διεύθυνση.»

β)

Το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο ατοµικός φάκελος του υπαλλήλου δεν δύναται να περιέχει καµία αναφορά στις πολιτικές, συνδικαλιστικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες και πεποιθήσεις ή στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του ή τον γενετήσιο
προσανατολισµό του.
Το προηγούµενο εδάφιο, ωστόσο, δεν απαγορεύει την εισαγωγή στο φάκελο διοικητικών πράξεων και εγγράφων των
οποίων έχει γνώση ο υπάλληλος και τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»

31.

γ)

Στο ισχύον έκτο εδάφιο, µετά τους όρους «φάκελό του», παρεµβάλλονται οι όροι: «και να λαµβάνει αντίγραφά
τους.»

δ)

Στο ισχύον έβδοµο εδάφιο, πρώτη πρόταση, µετά τους όρους «γραφεία της διοικήσεως» προστίθενται οι όροι «ή
από ασφαλές ηλεκτρονικό µέσο».

ε)

Στο τέλος του ισχύοντος εβδόµου εδαφίου, απαλείφονται οι όροι «η οποία ασκείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου».

Στον τίτλο II, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 26α
Κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει γνώση του ιατρικού φακέλου του σύµφωνα µε τις οριζόµενες από τα
όργανα λεπτοµέρειες.»

32.

Στο άρθρο 27, απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο.
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33.

Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 29
1.
α)

Για την πλήρωση κενής θέσης σε όργανο, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, αφού εξετάσει:
τις δυνατότητες πλήρωσής της µε:
i)

µετάθεση, ή

ii)

διορισµό σύµφωνα µε το άρθρο 45α, ή

iii) προαγωγή,
εντός του οργάνου,
β)

τις αιτήσεις µετάθεσης που παραλήφθηκαν από υπαλλήλους του ιδίου βαθµού άλλων οργάνων ή/και το ενδεχόµενο
διοργάνωσης εσωτερικού διαγωνισµού στο όργανο, µε δικαίωµα συµµετοχής µόνον των µονίµων και εκτάκτων υπαλλήλων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

κινεί τη διαδικασία διαγωνισµών βάσει προσόντων ή εξετάσεων ή ταυτόχρονα βάσει προσόντων και εξετάσεων. Η διαδικασία διαγωνισµού καθορίζεται στο Παράρτηµα III.
Η διαδικασία αυτή δύναται να κινείται επίσης µε σκοπό την κατάρτιση πίνακα προσληπτέων.
2.
Για την πρόσληψη του ανώτερου στελεχικού δυναµικού (γενικοί διευθυντές και ισότιµοί τους των βαθµών AD 16
ή AD 15 και διευθυντές και ισότιµοί τους των βαθµών AD 15 ή AD 14), καθώς και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για
θέσεις που απαιτούν ειδικά προσόντα, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να υιοθετεί διαδικασία προσλήψεως
διάφορη από τη διαδικασία διαγωνισµού.
3.
Τα όργανα δύνανται να οργανώνουν εσωτερικούς διαγωνισµούς για κάθε οµάδα καθηκόντων βάσει προσόντων και
εξετάσεων για το ενδιαφερόµενο όργανο, οι οποίοι αφορούν τον βαθµό AST 6 ή υψηλότερο και τον βαθµό AD 9 ή
υψηλότερο.
Οι διαγωνισµοί αυτοί είναι ανοικτοί µόνον στους έκτακτους υπαλλήλους του εν λόγω οργάνου οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2, στοιχείο γ) του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα όργανα απαιτούν από τους έκτακτους υπαλλήλους ως ελάχιστα προσόντα για τους διαγωνισµούς αυτούς
τουλάχιστον δέκα έτη προϋπηρεσίας µε την ιδιότητα του έκτακτου υπαλλήλου, και πρόσληψη στη θέση αυτή βάσει διαδικασίας επιλογής που να εξασφαλίζει την εφαρµογή των ίδιων προτύπων µε εκείνα που εφαρµόζονται για την επιλογή
υπαλλήλων, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 4 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό. Κατά
παρέκκλιση του στοιχείου α) της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή του οργάνου που προσέλαβε τον έκτακτο υπάλληλο, πριν από την πλήρωση κενής θέσης στο εν λόγω όργανο, εξετάζει τις περιπτώσεις µετάθεσης υπαλλήλου εντός του οργάνου παράλληλα µε τους επιτυχείς υποψηφίους αυτών των εσωτερικών διαγωνισµών.
4.
Άπαξ ανά πενταετία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει έναν εσωτερικό διαγωνισµό βάσει προσόντων και εξετάσεων για κάθε οµάδα καθηκόντων, όσον αφορά τον βαθµό AST 6 ή υψηλότερο και τον βαθµό AD 9 ή υψηλότερο, σύµφωνα µε τους όρους που εκτίθενται στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο.»
34.

Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 31
1.
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι διορίζονται στο βαθµό της οµάδας καθηκόντων που αναφέρεται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού στον οποίο έγιναν δεκτοί.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, παράγραφος 2, οι προσλαµβανόµενοι υπάλληλοι µπορούν να προσλαµβάνονται
µόνο στους βαθµούς AST 1 έως AST 4 ή AD 5 έως AD 8. Ο βαθµός που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζεται από το όργανο σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

τον στόχο της πρόσληψης υπαλλήλων µε τα υψηλότερα προσόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 27·

β)

την ποιότητα της απαιτούµενης επαγγελµατικής πείρας.
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Για την κάλυψη ειδικών αναγκών των οργάνων, µπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη, κατά την πρόσληψη υπαλλήλων,
οι συνθήκες της αγοράς εργασίας που επικρατούν στην Κοινότητα.
3.
Παρά την παράγραφο 2, το όργανο µπορεί, ενδεχοµένως, να επιτρέπει τη διοργάνωση διαγωνισµού για τους
βαθµούς AD 9, AD 10, AD 11 ή, κατ' εξαίρεση, για το βαθµό AD 12. Ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων που διορίζονται σε κενές θέσεις των βαθµών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού αριθµού των διορισµών που
γίνονται στην οµάδα καθηκόντων AD ανά έτος σύµφωνα µε το άρθρο 30, δεύτερο εδάφιο.»
35.

Στο άρθρο 32, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται, προκειµένου να λάβει υπόψη την επαγγελµατική πείρα του ενδιαφεροµένου, να του χορηγεί προσαύξηση αρχαιότητας 24 µηνών κατ' ανώτατο όριο. Εκδίδονται γενικές εκτελεστικές διατάξεις
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

36.

Στο άρθρο 34, παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κάθε υπάλληλος, πριν να µπορέσει να µονιµοποιηθεί, πρέπει να διανύσει δοκιµαστική περίοδο εννέα µηνών.»

37.

Στο άρθρο 35 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ) γονική άδεια ή άδεια για οικογενειακούς λόγους.»

38.

Το άρθρο 37 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην πρώτη παράγραφο, στοιχείο α), η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— αναλαµβάνει προσωρινά να ασκήσει καθήκοντα παρά προσώπων που εκτελεί θητεία η οποία προβλέπεται από
τις Συνθήκες ή παρ' εκλεγµένω Προέδρω ενός των οργάνων ή των οργανισµών των Κοινοτήτων ή παρά πολιτική
οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής των Περιφερειών ή παρ' οµάδα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,»·

β)

Μετά το τελευταίο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε εν ενεργεία υπάλληλος ή υπάλληλος ευρισκόµενος σε άδεια για προσωπικούς λόγους δύναται να υποβάλει
αίτηση απόσπασης ή είναι δυνατόν να του προταθεί απόσπαση προς το συµφέρον της υπηρεσίας. Μόλις αποσπασθεί
ο υπάλληλος, λήγει η άδεια για προσωπικούς λόγους.»

39.

Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο στοιχείο δ), δεύτερο εδάφιο, οι όροι «τη σύνταξη αναπηρίας ή τη σύνταξη επιζώντων» αντικαθίστανται από τους
όρους «το επίδοµα αναπηρίας ή τη σύνταξη επιζώντων».

β)

Το στοιχείο ε) γίνεται στοιχείο στ) και οι όροι «της κατηγορίας ή του κλάδου του» αντικαθίστανται από τους όρους
«της οµάδας καθηκόντων που ανήκει».

γ)

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο νέο στοιχείο:
«ε) Κατά το διάστηµα της απόσπασής του, ο υπάλληλος διατηρεί τα δικαιώµατα προαγωγής του κατά κλιµάκιο.»

40.

Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15, η άδεια διαρκεί µόνον ένα έτος. Η άδεια µπορεί να παρατείνεται περισσότερες φορές.
Κάθε περίοδος παράτασης δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος. Η συνολική διάρκεια της άδειας για προσωπικούς
λόγους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 έτη στο σύνολο της σταδιοδροµίας του υπαλλήλου.
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Εντούτοις, όταν η άδεια ζητείται για να µπορέσει ο υπάλληλος:
i)

να αναθρέψει παιδί που θεωρείται συντηρούµενο από τον υπάλληλο κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VII, και έχει σοβαρό διανοητικό ή σωµατικό µειονέκτηµα που έχει πιστοποιηθεί
από τον ιατρό σύµβουλο του οργάνου και το οποίο απαιτεί διαρκή παρακολούθηση ή φροντίδα· ή

ii)

να ακολουθήσει την(τον) σύζυγό του(της), επίσης υπάλληλο ή µέλος του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων,
που υποχρεούνται, λόγω των καθηκόντων της(του), να έχει τη συνήθη διαµονή της(του) σε τέτοια απόσταση
από τον τόπο υπηρεσίας του ενδιαφεροµένου ώστε η εγκατάσταση κοινής συζυγικής στέγης σ' αυτό το µέρος
να δηµιουργεί προβλήµατα στον αιτούντα υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

η άδεια µπορεί να παρατείνεται απεριόριστα, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο κάθε παράτασης, εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που δικαιολόγησαν τη χορήγηση της άδειας.»
β)

Στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ωστόσο, ο υπάλληλος ο οποίος δεν ασκεί επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα δύναται, µε αίτηση που υποβάλλει το αργότερο εντός µηνός από την έναρξη της άδειας για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει να απολαύει της
κάλυψης που προβλέπεται σε αυτά τα άρθρα, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις εισφορές που είναι αναγκαίες
για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 72, παράγραφος 1 και στο άρθρο 73, παράγραφος 1,
κατά το ήµισυ το πρώτο έτος της αδείας για προσωπικούς λόγους και εξ ολοκλήρου κατά την υπόλοιπη διάρκεια
της αδείας αυτής. Πάντως, δεν δύναται να απολαύει κάλυψης κατά των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 73,
εφόσον δεν καλύπτεται επίσης έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 72. Οι εισφορές υπολογίζονται
βάσει του τελευταίου βασικού µισθού του υπαλλήλου.»

γ)

41.

Στην παράγραφο 4, στοιχείο δ), οι όροι «της κατηγορίας ή του κλάδου του», οπουδήποτε και αν απαντώνται, αντικαθίστανται από τους όρους «της οµάδας καθηκόντων στην οποία ανήκει» και µετά τους όρους «πραγµατικής επαναφοράς του» παρεµβάλλονται οι όροι «ή της απόσπασής του».

Στο άρθρο 41, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «της κατηγορίας ή του κλάδου του» αντικαθίστανται από τους όρους «της οµάδας
καθηκόντων του».

β)

Το έκτο, το έβδοµο, το όγδοο και το ένατο εδάφιο αντικαθίστανται από τα ακόλουθα εδάφια:
«Στην αποζηµίωση δεν εφαρµόζεται κανένας διορθωτικός συντελεστής.
Ωστόσο, στην αποζηµίωση και τις τελευταίες συνολικές αποδοχές, όπως αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζεται ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 5, πρώτο
εδάφιο του Παραρτήµατος XI, βάσει της ισοτιµίας που έχει καθορισθεί για το κράτος µέλος στο οποίο ο δικαιούχος
αποδεικνύει ότι διαµένει, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος µέλος αυτό ήταν ο τελευταίος τόπος υπηρεσίας του
δικαιούχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν το νόµισµα του κράτους µέλους δεν είναι το ευρώ, η αποζηµίωση αυτή
υπολογίζεται βάσει των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προβλέπονται στο άρθρο 63 του παρόντος κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης.»

42.

Στο κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ, παρεµβάλλεται ένα νέο τµήµα και άρθρα, που έχουν ως εξής:
«Τ µ ή µ α 6
Γονική άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους

Άρθρο 42α
Κάθε υπάλληλος δικαιούται, για κάθε παιδί, γονική άδεια ανώτατης διάρκειας έξι µηνών, χωρίς καταβολή του βασικού
µισθού του, την οποία πρέπει να λαµβάνει στο διάστηµα των δώδεκα ετών µετά τη γέννηση ή την υιοθεσία του παιδιού.
Η διάρκεια της άδειας αυτής µπορεί να διπλασιάζεται για τους µόνους γονείς, που αναγνωρίζονται δυνάµει των γενικών
εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδουν τα όργανα. Η ελάχιστη διάρκεια της άδειας που λαµβάνεται κάθε φορά δεν είναι
µικρότερη από ένα µήνα.
Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειάς του, ο υπάλληλος εξακολουθεί να συµµετέχει στο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης·
εξακολουθεί επίσης να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και διατηρεί το δικαίωµα του επιδόµατος για συντηρούµενο
τέκνο καθώς και του σχολικού επιδόµατος. Επίσης, διατηρεί τη θέση του, το δικαίωµά του προαγωγής κατά κλιµάκιο και
τη δυνατότητα βαθµολογικής εξέλιξής του. Η άδεια µπορεί να λαµβάνεται υπό τη µορφή είτε πλήρους παύσης της υπηρεσίας είτε εργασίας µε µειωµένο ωράριο. Στην περίπτωση γονικής άδειας λαµβανοµένης υπό τη µορφή εργασίας µε µειωµένο ωράριο, η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο ανώτατη διάρκεια διπλασιάζεται. Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειάς
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του, ο υπάλληλος δικαιούται µηνιαίου επιδόµατος 798,77 ευρώ ή ποσοστό 50 % του ποσού αυτού, στην περίπτωση
εργασίας µε µειωµένο ωράριο, αλλά δεν δύναται να ασκεί καµία άλλη αµειβόµενη δραστηριότητα. Το όργανο καταβάλλει
ολόκληρη την εισφορά στο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπεται στα άρθρα 72 και 73, υπολογιζόµενη
βάσει του βασικού µισθού του υπαλλήλου. Ωστόσο, στην περίπτωση αδείας υπό τη µορφή εργασίας µε µειωµένο ωράριο,
η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνο στη διαφορά µεταξύ του πλήρους βασικού µισθού και του κατ' αναλογία µειωµένου
βασικού µισθού. Για το µέρος του βασικού µισθού που πράγµατι καταβάλλεται, η εισφορά του υπαλλήλου υπολογίζεται
µε εφαρµογή των ίδιων εκατοστιαίων ποσοστών που θα εφαρµόζοντο στην περίπτωση πλήρους απασχόλησής του.
Το επίδοµα ανέρχεται σε 1 065,02 ευρώ κατά µήνα ή σε ποσοστό 50 % του ποσού αυτού στην περίπτωση εργασίας µε
µειωµένο ωράριο, για τους αναφερόµενους στο πρώτο εδάφιο µόνους γονείς και στη διάρκεια των τριών πρώτων µηνών
της γονικής άδειας, όταν την άδεια αυτή λαµβάνει ο πατέρας στη διάρκεια της άδειας µητρότητας ή οποιοσδήποτε από
τους γονείς αµέσως µετά την άδεια µητρότητας, στη διάρκεια της άδειας λόγω υιοθεσίας ή αµέσως µετά την άδεια λόγω
υιοθεσίας. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο ποσά αναπροσαρµόζονται όπως και οι αποδοχές.

Άρθρο 42β
Ο υπάλληλος δικαιούται να λαµβάνει άδεια για οικογενειακούς λόγους, χωρίς καταβολή του βασικού µισθού του, στην
περίπτωση που ο/η σύζυγός του, ανιών ή κατιών του, αδελφός ή αδελφή του πάσχει από ιατρικά πιστοποιηµένη σοβαρή
ασθένεια ή αναπηρία. Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν υπερβαίνει τους εννέα µήνες για ολόκληρη τη σταδιοδροµία του υπαλλήλου.
Εφαρµόζεται εν προκειµένω το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 42α.»
43.

Το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 43
Η ικανότητα, η απόδοση και η συµπεριφορά στην υπηρεσία κάθε υπαλλήλου, αποτελούν το αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως που συντάσσεται τουλάχιστον ανά διετία, κατά τα προβλεπόµενα από κάθε όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 110.
Κάθε όργανο θεσπίζει διατάξεις µε τις οποίες παρέχεται το δικαίωµα κατάθεσης προσφυγής στο πλαίσιο της διαδικασίας
των εκθέσεων, το οποίο πρέπει να ασκείται πριν από την υποβολή αιτήµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 90, παράγραφος 2.
Η έκθεση των υπαλλήλων που ανήκουν στην οµάδα καθηκόντων AST και από τον τέταρτο βαθµό της οµάδας αυτής
µπορεί επίσης να περιλαµβάνει γνώµη για το κατά πόσο, βάσει της επίδοσής του, ο ενδιαφερόµενος διαθέτει την απαιτούµενη ικανότητα για την ανάληψη καθηκόντων υπαλλήλου διοικήσεως.
Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στον υπάλληλο, ο οποίος έχει την ευχέρεια να επισυνάπτει κάθε παρατήρηση που θεωρεί
χρήσιµη.»

44.

Στο άρθρο 44 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Εάν ο υπάλληλος διορισθεί σε θέση προϊσταµένου µονάδας, διευθυντή ή γενικού διευθυντή, ενώ παραµένει στον ίδιο
βαθµό και εφόσον έχει ασκήσει ικανοποιητικά τα νέα καθήκοντά του κατά τους πρώτους εννέα µήνες, απολαύει, αναδροµικά, κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του διορισµού, προαγωγής κατά κλιµάκιο στο βαθµό αυτό. Η προαγωγή αυτή
συνεπάγεται αύξηση του µηνιαίου βασικού µισθού του αντίστοιχη προς την εκατοστιαία µισθολογική διαφορά µεταξύ
του πρώτου και του δευτέρου κλιµακίου κάθε βαθµού. Αν το ποσό της αύξησης είναι κατώτερο της διαφοράς αυτής ή
αν ο υπάλληλος κατέχει τότε ήδη το τελευταίο κλιµάκιο του βαθµού του, λαµβάνει προσαύξηση του βασικού µισθού
ίση µε την αύξηση µεταξύ πρώτου και δευτέρου κλιµακίου µέχρι της ενάρξεως ισχύος της επόµενης προαγωγής του.»

45.

Τα άρθρα 45 και 46 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 45
1.
Η προαγωγή απονέµεται µε απόφαση της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής υπό το πρίσµα του άρθρου 6,
παράγραφος 2. Συνεπάγεται για τον υπάλληλο τον διορισµό του στο αµέσως ανώτερο βαθµό της οµάδας καθηκόντων
στην οποία ανήκει. Η προαγωγή απονέµεται αποκλειστικά µε επιλογή µεταξύ των υπαλλήλων που έχουν διανύσει ελάχιστο διάστηµα δύο ετών στο βαθµό τους, µετά από συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιµων υπαλλήλων. Για
τη συγκριτική εξέταση των προσόντων, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή λαµβάνει ιδίως υπόψη τις εκθέσεις των
υπαλλήλων, τη χρήση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άλλων γλωσσών εκτός από τη γλώσσα για την οποία έχουν
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αποδείξει ότι διαθέτουν εις βάθος γνώση σύµφωνα µε το άρθρο 28, στοιχείο στ) και, ενδεχοµένως, το επίπεδο των αρµοδιοτήτων που ασκούν.
2.
Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, πριν από την πρώτη µετά την πρόσληψη προαγωγή τους την ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους σε µια τρίτη γλώσσα µεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 314 της Συνθήκης ΕΚ. Τα όργανα εκδίδουν, κοινούς κανόνες, µε συµφωνία µεταξύ τους, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν την πρόσβαση των υπαλλήλων στην κατάρτιση σε µια τρίτη γλώσσα και καθορίζουν
τις λεπτοµέρειες για την αξιολόγηση της ικανότητας των υπαλλήλων να ασκούν τα καθήκοντά τους σε µια τρίτη γλώσσα
σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Παραρτήµατος III.

Άρθρο 45α
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχεία β) και γ), υπάλληλος της οµάδας καθηκόντων AST και
από τον 5ο βαθµό, µπορεί να διορισθεί σε θέση της οµάδας καθηκόντων AD, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)

έχει επιλεγεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για να συµµετάσχει
σε πρόγραµµα υποχρεωτικής κατάρτισης κατά τα αναφερόµενα στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

β)

έχει ολοκληρώσει πρόγραµµα κατάρτισης που καθορίσθηκε από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και περιλαµβάνει µια σειρά υποχρεωτικών ενοτήτων και

γ)

περιλαµβάνεται στον πίνακα, τον καταρτισµένο από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, των υποψηφίων οι
οποίοι έχουν επιτύχει σε προφορική και γραπτή εξέταση που πιστοποιεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραµµα
κατάρτισης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου. Το περιεχόµενο των εξετάσεων αυτών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο γ) του Παραρτήµατος III.

2.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή συντάσσει σχέδιο καταλόγου των υπαλλήλων της οµάδας AST που επιλέγονται για να συµµετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραµµα κατάρτισης, βάσει των οικείων περιοδικών εκθέσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 43 και του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών. Το εν λόγω σχέδιο υποβάλλεται σε επιτροπή ίσης εκπροσώπησης προς γνωµοδότηση.
Η εν λόγω επιτροπή µπορεί να ακούσει τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο ως άνω πρόγραµµα κατάρτισης, καθώς και εκπροσώπους της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής. Εκδίδει, κατά πλειοψηφία, αιτιολογηµένη γνώµη για το σχέδιο καταλόγου που προτείνεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. Η αρµόδια για
τους διορισµούς αρχή εγκρίνει τον κατάλογο των υπαλλήλων που έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν στο ως άνω πρόγραµµα κατάρτισης.
3.
Ο διορισµός σε θέση της οµάδας καθηκόντων AD δεν έχει επίπτωση στο βαθµό και στο κλιµάκιο που κατέχει ο
υπάλληλος τη στιγµή του διορισµού.
4.
Ο αριθµός των διορισµών σε θέσεις της οµάδας καθηκόντων AD κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 3
του παρόντος άρθρου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού αριθµού διορισµών που γίνονται κατ' έτος σύµφωνα µε το άρθρο 30, δεύτερο εδάφιο.
5.

Τα όργανα θεσπίζουν τις γενικές διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε το άρθρο 110.

Άρθρο 46
Ο υπάλληλος που διορίζεται σε ανώτερο βαθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 45 κατατάσσεται στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού αυτού. Ωστόσο, όταν διορίζονται σε ανώτερο βαθµό σύµφωνα µε το άρθρο 45, οι υπάλληλοι των βαθµών AD 9
έως AD 13 οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα προϊσταµένου µονάδας, κατατάσσονται στο δεύτερο κλιµάκιο του νέου βαθµού τους. Η ίδια διάταξη εφαρµόζεται στον υπάλληλο ο οποίος:

46.

α)

προαγόµενος διορίζεται διευθυντής ή γενικός διευθυντής· ή

β)

είναι διευθυντής ή γενικός διευθυντής και τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 44, δεύτερη παράγραφος, τελευταία πρόταση.».

Στο άρθρο 48, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η παραίτηση αρχίζει να ισχύει κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή· η ηµεροµηνία αυτή για τους υπαλλήλους της οµάδας καθηκόντων ΑD δεν δύναται να ορίζεται σε χρόνο µεγαλύτερο από τρεις
µήνες από εκείνη που είχε προτείνει ο υπάλληλος στην επιστολή παραιτήσεως και σε χρόνο µεγαλύτερο από ένα µήνα
για τους υπαλλήλους της οµάδας καθηκόντων AST.».
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47.

Στο άρθρο 49, πρώτο εδάφιο, απαλείφεται ο αριθµός «13».

48.

Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «Κάθε υπάλληλος που κατέχει θέση των βαθµών A 1 και A 2» αντικαθίστανται από τους
όρους «Κάθε µέλος του ανώτερου στελεχικού δυναµικού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29, παράγραφος 2».

β)

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «της κατηγορίας ή του κλάδου του», απαλείφονται.

γ)

Η πέµπτη παράγραφος αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους:
«Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, γραπτές αποδείξεις και να κοινοποιεί στο όργανο
όπου ανήκει κάθε παράγοντα ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωµά του για αποζηµίωση.
Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε διορθωτικό συντελεστή.
Το άρθρο 45, τρίτη, τέταρτη και πέµπτη παράγραφος του Παραρτήµατος VIII εφαρµόζεται κατ' αναλογία.».

49.

Ο τίτλος του Τµήµατος 4 «Απόλυση λόγω επαγγελµατικής ανεπάρκειας» αντικαθίσταται από «∆ιαδικασίες για επαγγελµατική ανεπάρκεια».

50.

Το άρθρο 51 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 51
1.
Κάθε όργανο καθορίζει τις διαδικασίες εκείνες που επιτρέπουν την ανίχνευση, διαχείριση και επίλυση των περιπτώσεων επαγγελµατικής ανεπάρκειας έγκαιρα και µε κατάλληλο τρόπο. Όταν εξαντληθούν οι διαδικασίες αυτές, ο υπάλληλος ο οποίος, µε βάση διαδοχικές περιοδικές εκθέσεις κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 43, συνεχίζει να επιδεικνύει
επαγγελµατική ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του, µπορεί να απολύεται, να υποβιβάζεται ή να κατατάσσεται σε κατώτερη οµάδα καθηκόντων στον ίδιο βαθµό ή σε κατώτερο.
2.
Κάθε πρόταση περί απολύσεως, υποβιβασµού κατά βαθµό ή οµάδα καθηκόντων ενός υπαλλήλου, εκθέτει τους
λόγους που την αιτιολογούν και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η πρόταση της αρµόδιας για τους διορισµούς
αρχής παραπέµπεται στη συµβουλευτική επιτροπή ίσης εκπροσώπησης που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 6.
3.
Ο υπάλληλος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει πλήρως γνώση του ατοµικού του φακέλου και να λαµβάνει αντίγραφα
όλων των εγγράφων της διαδικασίας. ∆ιαθέτει, για την προετοιµασία της υπεράσπισής του, προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της προτάσεως. ∆ύναται να ζητεί τη συνδροµή προσώπου της επιλογής
του. Ο υπάλληλος δύναται να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Τυγχάνει ακροάσεως από τη συµβουλευτική επιτροπή
ίσης εκπροσώπησης. Ο υπάλληλος δύναται επίσης να καλεί µάρτυρες.
4.
Ενώπιον της συµβουλευτικής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης, το όργανο εκπροσωπείται από ειδικά προς τούτο εντεταλµένο από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή υπάλληλο. Ο εν λόγω υπάλληλος απολαύει των ίδιων δικαιωµάτων,
όπως και ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος.
5.
Βάσει της αναφερόµενης στην παράγραφο 2 πρότασης και λαµβάνοντας υπόψη, ενδεχοµένως, τις γραπτές και προφορικές δηλώσεις του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου ή των µαρτύρων, η συµβουλευτική επιτροπή ίσης εκπροσώπησης διατυπώνει, µε πλειοψηφία, αιτιολογηµένη γνώµη που αναφέρει το κατά την κρίση της επιβαλλόµενο µέτρο, ενόψει των
γεγονότων που αποδείχθηκαν βάσει αιτήσεώς της. ∆ιαβιβάζει τη γνώµη αυτή στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή
και στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία που επελήφθη της υποθέσεως. Ο πρόεδρος δεν
ψηφίζει αποφάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης, εκτός εάν πρόκειται για διαδικαστικά ζητήµατα
και σε περίπτωση ισοψηφίας των µελών.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή εκδίδει την απόφασή της εντός δύο µηνών αφότου λάβει τη γνώµη της επιτροπής
ίσης εκπροσώπησης, και αφού προηγουµένως ακούσει τον υπάλληλο. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται. Αναφέρει την
ηµεροµηνία από την οποία παράγει αποτελέσµατα.
6.
Ο απολυθείς για λόγους επαγγελµατικής ανεπάρκειας υπάλληλος δικαιούται κατά µήνα αποζηµίωσης απόλυσης
ίσης προς το µηνιαίο βασικό µισθό υπαλλήλου πρώτου κλιµακίου του βαθµού 1 και επί το καθοριζόµενο στην παράγραφο 7 διάστηµα. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης να λαµβάνει, κατά το ίδιο διάστηµα, τα προβλεπόµενα στο άρθρο
67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης οικογενειακά επιδόµατα. Το επίδοµα στέγης υπολογίζεται βάσει του µηνιαίου βασικού µισθού υπαλλήλου βαθµού 1 σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Παραρτήµατος VII.
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Η αποζηµίωση αυτή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που ο υπάλληλος παραιτηθεί µετά την κίνηση της διαδικασίας
που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, ή που ήδη δικαιούται άµεσης καταβολής πλήρους συντάξεως. Εάν
δικαιούται επιδόµατος ανεργίας στο πλαίσιο εθνικού συστήµατος προστασίας κατά της ανεργίας, το ποσό του εν λόγω
επιδόµατος αφαιρείται από την ανωτέρω αποζηµίωση.
7.

Το διάστηµα κατά το οποίο διενεργούνται οι αναφερόµενες στην παράγραφο 6 πληρωµές υπολογίζεται ως εξής:

α)

αν, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης για απόλυση, ο ενδιαφερόµενος δεν έχει συµπληρώσει πέντε έτη
υπηρεσίας, το διάστηµα είναι τριών µηνών·

β)

αν ο ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει πέντε ή περισσότερα έτη, αλλά όχι δέκα έτη υπηρεσίας, το διάστηµα είναι
έξι µηνών·

γ)

αν ο ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει δέκα ή περισσότερα έτη, αλλά όχι είκοσι έτη υπηρεσίας, είναι εννέα µηνών·

δ)

αν ο ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει πάνω από είκοσι έτη υπηρεσίας, το διάστηµα είναι δώδεκα µηνών.

8.
Στην περίπτωση υποβιβασµού ή κατάταξής του σε κατώτερη οµάδα καθηκόντων για λόγους επαγγελµατικής ανεπάρκειας, ο υπάλληλος δύναται, µετά την πάροδο έξι ετών, να ζητεί την απάλειψη από τον ατοµικό του φάκελο κάθε
µνείας του µέτρου αυτού.
9.
Ο υπάλληλος δικαιούται επιστροφής των εύλογων εξόδων µε τα οποία επιβαρύνθηκε µε δική του πρωτοβουλία
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής συνηγόρου υπερασπίσεώς του που δεν ανήκει στο
όργανο, στην περίπτωση που η προβλεπόµενη στο παρόν άρθρο διαδικασία τερµατίζεται χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση
για απόλυση, υποβιβασµό ή κατάταξη του υπαλλήλου σε κατώτερη οµάδα καθηκόντων.»
51.

Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 52
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50, ο υπάλληλος συνταξιοδοτείται:
α)

είτε αυτοδικαίως, την ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο συµπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του·

β)

είτε, τη αιτήσει του, την τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, εάν είναι τουλάχιστον 63
ετών ή, εάν είναι µεταξύ 55 και 63 ετών, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση
σύνταξης που αρχίζει να καταβάλλεται αµέσως, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Παραρτήµατος VIII. Το άρθρο 48,
δεύτερο εδάφιο, δεύτερη πρόταση, εφαρµόζεται κατ' αναλογία.
Ωστόσο, κατ' εξαίρεση, ο υπάλληλος µπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του και υπό τον όρο ότι η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή το κρίνει δικαιολογηµένο από το συµφέρον της υπηρεσίας, να εξακολουθήσει να εργάζεται µέχρι την
ηλικία των 67 ετών, οπότε συνταξιοδοτείται αυτοδικαίως την τελευταία ηµέρα του µήνα, κατά τον οποίο συµπληρώνει την ηλικία αυτή».

52.

Στο άρθρο 54, οι όροι «είτε στη σταδιοδροµία στην οποία ευρίσκεται είτε στην αµέσως ανώτερη σταδιοδροµία», αντικαθίστανται από τους όρους «είτε στον βαθµό στο οποίο ευρίσκεται είτε στον αµέσως ανώτερο βαθµό».

53.

Το άρθρο 55α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 55α
1.

Ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει την άδεια να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο.

Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να παρέχει τη σχετική άδεια, εφόσον αυτό συµβιβάζεται µε το συµφέρον
της υπηρεσίας.
2.

Η άδεια αυτή παρέχεται αυτοδικαίως στον υπάλληλο, στις εξής περιπτώσεις:

α)

για να παρέχει φροντίδα σε τέκνο ηλικίας κάτω των 9 ετών·

β)

για να παρέχει φροντίδα σε τέκνο ηλικίας 9 έως 12 ετών, εφόσον η µείωση του χρόνου εργασίας δεν υπερβαίνει το
20 % της κανονικής διάρκειας εργασίας·
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γ)

για να παρέχει φροντίδα στο/στη σύζυγο, σε ανιόντα, κατιόντα, αδελφό, αδελφή µε σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία·

δ)

για την παρακολούθηση συµπληρωµατικής κατάρτισης· ή

ε)

από το 55ο έτος της ηλικίας για τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη συνταξιοδότηση.

Όταν η εργασία µε µειωµένο ωράριο ζητείται για την παρακολούθηση συµπληρωµατικής κατάρτισης ή από το 55ο έτος
της ηλικίας, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να αρνείται ή να µεταθέτει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους επιτακτικού συµφέροντος της υπηρεσίας.
Όταν ένα τέτοιο δικαίωµα για χορήγηση άδειας ασκείται για την παροχή φροντίδας στο/στη σύζυγο, σε ανιόντα,
κατιόντα, αδελφό, αδελφή µε σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία ή για την παρακολούθηση συµπληρωµατικής κατάρτισης, η
σωρευτική διάρκεια των διαστηµάτων εργασίας µε µειωµένο ωράριο περιορίζεται σε πέντε έτη για όλη τη σταδιοδροµία
του υπαλλήλου.
3.

Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή απαντά στο αίτηµα του υπαλλήλου εντός 60 ηµερών.

4.
Οι κανόνες που διέπουν την εργασία µε µειωµένο ωράριο και η διαδικασία χορήγησης της άδειας καθορίζονται
στο Παράρτηµα IVα.»
54.

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 55β
Ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει την άδεια να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, υπό τη µορφή επιµερισµένης απασχόλησης, σε θέση την οποία η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή έχει προσδιορίσει ως κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. Η
άδεια εργασίας µε µειωµένο ωράριο υπό τη µορφή επιµερισµένης απασχόλησης δεν περιορίζεται χρονικά. Ωστόσο, η
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να την ανακαλέσει προς το συµφέρον της υπηρεσίας, µε προειδοποίηση προς
τον υπάλληλο έξι µηνών. Οµοίως, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να ανακαλέσει την άδεια, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, µε προειδοποίηση έξι µηνών τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος
δύναται να µετατεθεί σε άλλη θέση.
Εφαρµόζονται το άρθρο 59α και το άρθρο 3 του Παραρτήµατος IVα, πλην της τρίτης προτάσεως της παραγράφου 2.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να θεσπίζει λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

55.

56.

Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «των κατηγοριών A και B και του γλωσσικού κλάδου» αντικαθίστανται από τους όρους
«της οµάδας καθηκόντων AD, καθώς και της οµάδας καθηκόντων AST βαθµού 5 έως 11».

β)

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «των κατηγοριών C και D» αντικαθίστανται από τους όρους «βαθµού AST 1 έως AST 4».

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 56γ
Μπορούν να χορηγούνται ειδικές αποζηµιώσεις, σε ορισµένους υπαλλήλους, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτέρως
επίπονες συνθήκες εργασίας τους.
Το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία υποβάλλεται κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων, τα ποσοστά και τους όρους των εν λόγω ειδικών αποζηµιώσεων.»

57.

Το άρθρο 58 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 58
Επί πλέον της προβλεπόµενης στο άρθρο 57 αδείας, οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης δικαιούνται, αφού προσκοµίσουν ιατρικό πιστοποιητικό, άδεια είκοσι εβδοµάδων. Η άδεια αυτή αρχίζει το ενωρίτερο έξι εβδοµάδες πριν από την
πιθανή ηµεροµηνία τοκετού που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και λήγει το ενωρίτερο δεκατέσσερις εβδοµάδες µετά την
ηµεροµηνία του τοκετού. Σε περίπτωση πολλαπλού ή πρόωρου τοκετού ή σε περίπτωση γέννησης παιδιού µε αναπηρία,
η άδεια διαρκεί εικοσιτέσσερις εβδοµάδες. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, πρόωρος τοκετός είναι ο τοκετός
που λαµβάνει χώρα πριν από το τέλος της 34ης εβδοµάδας κύησης.».
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Το άρθρο 59 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Ο υπάλληλος που αποδεικνύει ότι κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος απολαύει αναρρωτικής αδείας.
Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος πρέπει, το συντοµότερο δυνατόν, να απευθύνει κοινοποίηση στο όργανο στο οποίο ανήκει
για την αδυναµία παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζοντας συγχρόνως τον τόπο όπου ευρίσκεται. Προσκοµίζει, από την
τέταρτη ηµέρα της απουσίας του, ιατρικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αποστέλλεται το αργότερο
την πέµπτη ηµέρα της απουσίας, γεγονός αποδεικνυόµενο από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. Άλλως, η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη, εκτός εάν το πιστοποιητικό δεν εστάλη για λόγους πέραν της βουλήσεως του υπαλλήλου.
Ο υπάλληλος δύναται, ανά πάσα στιγµή, να υποχρεωθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση που διοργανώνεται από το
όργανο. Εάν, εξ υπαιτιότητος του υπαλλήλου, η εξέταση αυτή δεν µπορέσει να πραγµατοποιηθεί, η απουσία του θεωρείται αδικαιολόγητη από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να έχει λάβει χώρα η εξέταση.
Εάν το πόρισµα της εξέτασης είναι ότι ο υπάλληλος είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η απουσία του, µε την
επιφύλαξη του εποµένου εδαφίου, θεωρείται αδικαιολόγητη από την ηµεροµηνία της εξέτασης.
Εάν ο υπάλληλος θεωρεί ότι τα πορίσµατα της ιατρικής εξέτασης που διοργανώθηκε από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή είναι ιατρικώς αδικαιολόγητα, µπορεί, είτε ο ίδιος είτε ένας ιατρός που ενεργεί για λογαριασµό του, να υποβάλει, εντός δύο ηµερών, στο όργανο αίτηση παραποµπής του θέµατος σε ανεξάρτητο ιατρό για γνωµάτευση.
Το όργανο διαβιβάζει αµέσως το αίτηµα αυτό σε άλλον ιατρό, κατόπιν κοινής συµφωνίας από τον ιατρό του υπαλλήλου
και από τον ιατρό-σύµβουλο του οργάνου. Εάν, εντός πέντε ηµερών από το αίτηµα, δεν υπάρξει τέτοια συµφωνία, το
όργανο επιλέγει ένα από τα εγγεγραµµένα στον κατάλογο των ανεξάρτητων ιατρών πρόσωπα· ο εν λόγω κατάλογος συντάσσεται κάθε έτος µε κοινή συµφωνία της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής και της επιτροπής προσωπικού. Ο
υπάλληλος µπορεί να αµφισβητήσει, εντός δύο εργάσιµων ηµερών, την επιλογή του οργάνου, οπότε το τελευταίο επιλέγει άλλο πρόσωπο από τον κατάλογο· αυτή η επιλογή είναι οριστική.
Η γνωµάτευση του ανεξάρτητου ιατρού, που διατυπώνεται µετά από διαβούλευση µε τον ιατρό του υπαλλήλου και τον
ιατρό-σύµβουλο του οργάνου, είναι δεσµευτική. Στην περίπτωση που η γνωµάτευση του ανεξάρτητου ιατρού επιβεβαιώνει το πόρισµα της εξέτασης που διοργάνωσε το όργανο η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη από την ηµεροµηνία της
εν λόγω εξέτασης. Στην περίπτωση που η γνωµάτευση του ανεξάρτητου ιατρού δεν επιβεβαιώσει το πόρισµα της εν λόγω
εξέτασης, η απουσία θεωρείται από κάθε άποψη δικαιολογηµένη.
2.
Εάν οι απουσίες αυτές για λόγους ασθενείας δεν υπερβαίνουν τις τρεις ηµέρες, υπερβαίνουν όµως σε περίοδο
δώδεκα µηνών συνολικά τις δώδεκα ηµέρες, ο υπάλληλος πρέπει να προσκοµίσει ιατρικό πιστοποιητικό για κάθε νέα
απουσία λόγω ασθενείας. Από την 13η ηµέρα απουσίας του λόγω ασθενείας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, η απουσία του
θεωρείται αδικαιολόγητη.
3.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής, ενδεχοµένως, των κανόνων σχετικά µε τις πειθαρχικές διαδικασίες, κάθε απουσία
που κρίνεται αδικαιολόγητη σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρείται από την ετήσια άδεια του ενδιαφεροµένου
υπαλλήλου. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει εξαντλήσει την άδειά του, στερείται των αποδοχών του για το αντίστοιχο διάστηµα.
4.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να προσφύγει στην επιτροπή αναπηρίας για την περίπτωση υπαλλήλου του οποίου το σύνολο αναρρωτικών αδειών υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών.
5.
Ο υπάλληλος δύναται να τίθεται αυτεπαγγέλτως σε άδεια, µετά από εξέταση που διενεργείται από τον ιατρό —
σύµβουλο του οργάνου, αν το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του ή αν στην κατοικία του έχει εκδηλωθεί µεταδοτική
νόσος.
Σε περίπτωση αµφισβητήσεως, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πέµπτο έως έβδοµο εδάφιο.
6.
Ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλεται κάθε έτος σε προληπτική ιατρική εξέταση είτε από τον ιατρικό σύµβουλο του οργάνου είτε από ιατρό της εκλογής του.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ιατρικά έξοδα βαρύνουν το όργανο µέχρις ενός ανωτάτου ποσού που ορίζεται από
την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή για διάστηµα το πολύ τριών ετών, κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης.»
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Το άρθρο 59α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 59α
Η ετήσια άδεια του υπαλλήλου στον οποίο έχει επιτραπεί να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο ελαττώνεται κατ' αναλογία,
όσο διαρκεί η άδεια αυτή».

60.

Στο άρθρο 66, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
«Κλιµάκια

1

2

3

4

5

16

14 822,86

15 455,74

16 094,79

15

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 620,87

14 822,86

14

11 579,04

12 065,60

12 572,62

12 922,41

13 100,93

13

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 421,25

11 579,04

12

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 094,47

10 233,93

11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

8

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

2

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

1

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96»

Βαθµοί

61.

Το άρθρο 66α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 66α
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, παράγραφος 1 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 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*), εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, ένα
προσωρινό µέτρο, στο εξής καλούµενο “ειδική εισφορά”, το οποίο αφορά τις αποδοχές που καταβάλλουν οι Κοινότητες
στους εν ενεργεία υπαλλήλους.
2.
Το ποσοστό αυτής της ειδικής εισφοράς, το οποίο εφαρµόζεται στη βάση που ορίζεται στην παράγραφο 3, έχει ως
εξής:
Από 1.5.2004 έως 31.12.2004
από 1.1.2005 έως 31.12.2005
από 1.1.2006 έως 31.12.2006
από 1.1.2007 έως 31.12.2007
από 1.1.2008 έως 31.12.2008
από 1.1.2009 έως 31.12.2009
από 1.1.2010 έως 31.12.2010
από 1.1.2011 έως 31.12. 2012

2,50 %
2,93 %
3,36 %
3,79 %
4,21 %
4,64 %
5,07 %
5,50 %
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α)

Η βάση για τον υπολογισµό της ειδικής εισφοράς είναι ο βασικός µισθός που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των αποδοχών, από τον οποίο αφαιρούνται:
i)

οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και σύνταξης καθώς και ο φόρος, πριν από την αφαίρεση της ειδικής
εισφοράς, που καταβάλλει υπάλληλος µε τον ίδιο βαθµό και κλιµάκιο χωρίς συντηρούµενα πρόσωπα
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήµατος VII, του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και

ii) ένα ποσό ίσο µε τον βασικό µισθό υπαλλήλου στο βαθµό 1, κλιµάκιο 1.
β)

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της βάσης της ειδικής εισφοράς εκφράζονται σε ευρώ
και πολλαπλασιάζονται µε διορθωτικό συντελεστή 100.

4.
Η ειδική εισφορά παρακρατείται κάθε µήνα στην πηγή· το προϊόν της εγγράφεται στα έσοδα του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(*) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1750/2002 (ΕΕ L 264, 2.10.2002, σ. 15).»
62.

Το άρθρο 68α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 68α
Ο υπάλληλος στον οποίο επιτρέπεται να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο δικαιούται αµοιβής η οποία υπολογίζεται κατά
τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IVα».

63.

Το άρθρο 70 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 70
Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, ο επιζών σύζυγος ή τα συντηρούµενα τέκνα δικαιούνται των συνολικών αποδοχών
του αποθανόντος µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα που ακολουθεί τον µήνα του θανάτου.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου συντάξεως ή επιδόµατος αναπηρίας, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν όσον αφορά
τη σύνταξη ή το επίδοµα του αποθανόντος.».

64.

Το άρθρο 70α απαλείφεται.

65.

Το άρθρο 72 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 1, µετά το πρώτο εδάφιο παρεµβάλλονται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ο/η σύντροφος µη έγγαµης σχέσης συµβίωσης ενός υπαλλήλου αντιµετωπίζεται ως σύζυγος στο πλαίσιο του καθεστώτος ασφάλισης ασθενείας, όταν πληρούνται οι πρώτοι τρεις όροι του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ) του
Παραρτήµατος VII.
Τα όργανα µπορούν, βάσει των κανόνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να αναθέτουν σε ένα από αυτά την
αρµοδιότητα καθορισµού των κανόνων που διέπουν την επιστροφή των εξόδων σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από
το άρθρο 110 διαδικασία.»

β)

Στην παράγραφο 1α, πρώτη πρόταση, οι όροι «δεν δύναται να καλυφθεί από άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα
υγειονοµικής περιθάλψεως», αντικαθίστανται από τους όρους «δεν ασκεί επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα.»

γ)

Στην παράγραφο 1β, πρώτη πρόταση, οι όροι «δεν δικαιούνται επιστροφές από άλλο δηµόσιο οργανισµό ασφάλισης
ασθένειας» αντικαθίστανται από τους όρους «δεν ασκούν επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα».

δ)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Εάν υπάλληλος παραµείνει στην υπηρεσία των Κοινοτήτων µέχρι την ηλικία των 63 ετών ή λαµβάνει επίδοµα
αναπηρίας, δικαιούται, µετά τη λήξη των καθηκόντων του, των παροχών που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η
συνεισφορά υπολογίζεται βάσει της σύνταξης ή του επιδόµατος.
Για πρόσωπο που λαµβάνει σύνταξη επιζώντων λόγω θανάτου υπαλλήλου εν ενεργεία ή παραµείναντος στην υπηρεσία των Κοινοτήτων µέχρι την ηλικία των 63 ετών ή δικαιούχου επιδόµατος αναπηρίας, ισχύουν οι ίδιες παροχές. Η
συνεισφορά υπολογίζεται βάσει της σύνταξης επιζώντων.»
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Η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2α. Απολαύουν επίσης των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 παροχών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν
επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα:
i)

ο πρώην υπάλληλος, δικαιούχος συντάξεως αρχαιότητας, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία των Κοινοτήτων πριν από την ηλικία των 63 ετών,

ii)

ο δικαιούχος συντάξεως επιζώντων, η οποία προκύπτει από τον θάνατο πρώην υπαλλήλου, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία των Κοινοτήτων πριν από την ηλικία των 63 ετών.

Η συνεισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται επί της συντάξεως του πρώην υπαλλήλου πριν από
την εφαρµογή, κατά περίπτωση, του συντελεστή µειώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Παραρτήµατος VIII
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Εντούτοις, ο δικαιούχος συντάξεως ορφανού απολαύει των παροχών της παραγράφου 1 µόνον κατόπιν αιτήσεώς
του. Η συνεισφορά υπολογίζεται βάσει της συντάξεως ορφανού.»
στ) Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«2β.
Εφόσον πρόκειται για δικαιούχο συντάξεως αρχαιότητας ή συντάξεως επιζώντων, η προβλεπόµενη στις
παραγράφους 2 και 2α συνεισφορά δεν δύναται να είναι κατώτερη αυτής που υπολογίζεται βάσει του βασικού
µισθού που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού 1.
2γ.
Ο υπάλληλος που απολύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 51 και δεν είναι δικαιούχος συντάξεως αρχαιότητας,
απολαύει επίσης των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 παροχών, υπό τον όρο ότι δεν ασκεί επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα και ότι η συνεισφορά που υπολογίζεται επί του τελευταίου βασικού µισθού του τον βαρύνει
κατά το ήµισυ.»
66.

Στο άρθρο 76, παρεµβάλλονται οι όροι «αναπηρίας ή», µετά τον όρο «λόγω».

67.

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 76α
Ο επιζών σύζυγος, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ή παρατεταµένη ασθένεια ή είναι ανάπηρος, µπορεί να λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση προς αύξηση της σύνταξης από το όργανο, για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η αναπηρία, βάσει εξέτασης της κοινωνικής και ιατρικής κατάστασης του ενδιαφεροµένου. Οι κανόνες εκτέλεσης του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε κοινή συµφωνία µεταξύ των οργάνων, κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»

68.

Στον τίτλο V, ο τίτλος του κεφαλαίου 3 αντικαθίσταται από τον τίτλο «Συντάξεις και επίδοµα αναπηρίας».

69.

Το άρθρο 77 τροποποιείται ως εξής:

70.

α)

Στο πρώτο εδάφιο, ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

β)

Στο δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση αντικαθίστανται από την ακόλουθη πρόταση: «Στον υπάλληλο
καταβάλλεται ποσοστό 1,90 % του τελευταίου βασικού µισθού για κάθε έτος υπηρεσίας που υπολογίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του Παραρτήµατος VIII».

γ)

Στο πέµπτο εδάφιο, ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

Το άρθρο 78 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 78
Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 16 του Παραρτήµατος VIII, ο υπάλληλος δικαιούται
επιδόµατος αναπηρίας, αν υποστεί µόνιµη αναπηρία, θεωρούµενη ως ολική και η οποία τον θέτει σε αδυναµία εκτελέσεως
των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε θέση της οµάδας καθηκόντων του.
Το άρθρο 52 εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους δικαιούχους επιδόµατος αναπηρίας. Εάν ο δικαιούχος επιδόµατος αναπηρίας να συνταξιοδοτηθεί πριν από το 65ο έτος της ηλικίας του χωρίς να έχει φθάσει στο ανώτατο ποσοστό συντάξεως,
εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες της συντάξεως λόγω αρχαιότητας. Τό ύψος της σύνταξης αρχαιότητας καθορίζεται µε
βάση τον µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό και το κλιµάκιο που κατείχε ο υπάλληλος όταν κατέστη ανάπηρος.
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Το επίδοµα αναπηρίας ισούται µε το 70 % του τελευταίου βασικού µισθού του υπαλλήλου. Πάντως, το επίδοµα αυτό
δεν δύναται να είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου διαβίωσης.
Το επίδοµα αναπηρίας υπόκειται σε εισφορές υπέρ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του
εν λόγω επιδόµατος.
Εφόσον η αναπηρία προέρχεται από ατύχηµα που έχει επέλθει κατά την άσκηση ή επ' ευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόντων του υπαλλήλου, από επαγγελµατική ασθένεια ή από πράξη αυτοθυσίας που έχει συντελεσθεί προς δηµόσιο
όφελος ή από το γεγονός ότι ο υπάλληλος εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προκειµένου να διασώσει ανθρώπινη ζωή, το
επίδοµα αναπηρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 120 % του ελάχιστου ορίου διαβίωσης. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, η εισφορά στο σύστηµα συνταξιοδοτήσεως βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό του οργάνου ή του
οργανισµού που αναφέρονται στο άρθρο 1β)».
71.

Το άρθρο 79 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, οι όροι «η χήρα» αντικαθίστανται από τους όρους «η επιζώσα σύζυγος» και ο
όρος «ο σύζυγός της» αντικαθίσταται από τον όρο «ο θανών».

β)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «της συντάξεως αρχαιότητας ή αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «της συντάξεως αρχαιότητας ή του επιδόµατος αναπηρίας».

γ)

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «στο άρθρο 78, δεύτερο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 78, πέµπτο
εδάφιο».

72.

Το άρθρο 79α διαγράφεται.

73.

Το άρθρο 80 τροποποιείται ως εξής:
α)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Εάν ο υπάλληλος ή ο δικαιούχος συντάξεως αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας αποβιώσει και δεν καταλείπει
σύζυγο που να δικαιούται συντάξεως επιζώντων, τα συντηρούµενα κατά τον χρόνο του θανάτου του τέκνα κατά την
έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήµατος VII, δικαιούνται συντάξεως ορφανού σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Παραρτήµατος VIII.»

β)

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «συντάξεως αρχαιότητας ή αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «συντάξεως
αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας».

γ)

Το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Όσον αφορά τα εξοµοιούµενα µε συντηρούµενα τέκνα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 4
του Παραρτήµατος VII, η σύνταξη ορφανού δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου.»

δ)

Μετά το τέταρτο εδάφιο, παρεµβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου, ο θάνατος φυσικού γονέως, τον οποίο έχει υποκαταστήσει εξ υιοθεσίας γονέας, δεν
γεννά δικαίωµα συντάξεως ορφανού.»

ε)

Το ισχύον πέµπτο εδάφιο γίνεται έκτο εδάφιο. Σ' αυτό το νέο έκτο εδάφιο, ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «63».

στ) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στο πρόσωπο δικαιούχου συντάξεως ορφανού δεν µπορεί να σωρεύονται περισσότερες από µια κοινοτικές συντάξεις
ορφανού. Εάν το επιζόν τέκνο δικαιούται περισσότερες από µια κοινοτικές συντάξεις, λαµβάνει τη σύνταξη µε το
ανώτερο ή µε το ανώτατο ποσό.»
74.

Στο άρθρο 81, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο δικαιούχος συντάξεως αρχαιότητας, επιδόµατος αναπηρίας ή συντάξεως επιζώντων, δικαιούται, σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII, των οικογενειακών επιδοµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67· το επίδοµα στέγης υπολογίζεται βάσει της συντάξεως ή του επιδόµατος του δικαιούχου. Ο δικαιούχος συντάξεως επιζώντων
δικαιούται την καταβολή των επιδοµάτων αυτών εκ της αιτίας και µόνον των συντηρούµενων τέκνων του αποβιώσαντος
υπαλλήλου ή πρώην υπαλλήλου κατά τον χρόνο του θανάτου του.»
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75.

Το άρθρο 81α τροποποιείται ως εξής:
α)

β)
76.

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο στοιχείο γ), οι όροι «σύνταξης αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας».

ii)

Στο στοιχείο δ), ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

Στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «, τρίτο και τέταρτο» αντικαθίσταται από τους όρους «και τρίτο».

Το άρθρο 82 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 82
1.
Οι συντάξεις που προβλέπονται ανωτέρω καθορίζονται βάσει των µισθολογικών κλιµάκων που ισχύουν κατά την
πρώτη ηµέρα του µήνα της γενέσεως δικαιώµατος συντάξεως.
Στις συντάξεις δεν εφαρµόζεται κανένας διορθωτικός συντελεστής.
Οι συντάξεις σε ευρώ καταβάλλονται σ'ένα από τα νοµίσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 45 του Παραρτήµατος VIII
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
2.
Όταν το Συµβούλιο, κατ' εφαρµογή του άρθρου 65, παράγραφος 1, αποφασίζει αναπροσαρµογή των αποδοχών, η
ίδια αναπροσαρµογή εφαρµόζεται στις συντάξεις.
3.

77.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους δικαιούχους επιδόµατος αναπηρίας.»

Το άρθρο 83 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 2, ο αριθµός «8,25 %» αντικαθίσταται από τον αριθµό «9,25 %» και προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Η συνεισφορά αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο Παράρτηµα VII.»

β)
78.

Η παράγραφος 4 απαλείφεται.

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 83α
1.
Η ισορροπία του συστήµατος συνταξιοδοτήσεως εξασφαλίζεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο Παράρτηµα
XII λεπτοµερείς κανόνες.
2.
Οι Υπηρεσίες οι οποίες δεν επιδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλουν,
στον εν λόγω προϋπολογισµό, το πλήρες ποσό των εισφορών που είναι αναγκαίες για τη χρηµατοδότηση του συστήµατος.
3.
Επ' ευκαιρία της ανά πενταετία διενεργούµενης αναλογιστικής αποτίµησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα XII, και µε
σκοπό να εξασφαλίζεται η ισορροπία του συστήµατος, το Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε το ποσοστό της εισφοράς
και την ενδεχόµενη τροποποίηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.
4.
Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε έτος στο Συµβούλιο ενηµερωµένη µορφή της αναλογιστικής αποτίµησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 1, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος XII. Εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη απόκλισης τουλάχιστον 0,25 τοις
εκατό µεταξύ του ποσοστού της τρέχουσας εισφοράς και του ποσοστού που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας, το Συµβούλιο εξετάζει κατά πόσον είναι σκόπιµη η αναπροσαρµογή του ποσοστού, σύµφωνα µε
τους καθοριζόµενους στο Παράρτηµα XII κανόνες.
5.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει, προτάσει της Επιτροπής, µε ειδική πλειοψηφία, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 205, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση της Συνθήκης
ΕΚ. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.».
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Στο άρθρο 85, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατεβλήθη το ποσό. Εάν η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο ενδιαφερόµενος παραπλάνησε
εσκεµµένα τη διοίκηση µε σκοπό να επιτύχει την καταβολή του σχετικού ποσού, η προθεσµία αυτή δεν αντιτάσσεται
κατά της εν λόγω αρχής».

80.

Στο άρθρο 85α, παράγραφος 2, έκτη περίπτωση, οι όροι «συντάξεων αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδοµάτων αναπηρίας».

81.

Στο άρθρο 86, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Όταν η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή ή η OLAF λαµβάνουν γνώση αποδεικτικών στοιχείων για παράλειψη
υποχρεώσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, µπορούν να κινούν διαδικασία διοικητικής έρευνας µε σκοπό να εξακριβωθεί η ύπαρξη της παράληψης αυτής.
3.
Οι πειθαρχικοί κανόνες, διαδικασίες και µέτρα, καθώς και οι κανόνες και διαδικασίες που αφορούν τις διοικητικές
έρευνες, καθορίζονται στο Παράρτηµα IX.»

82.

Τα άρθρα 87, 88 και 89 απαλείφονται.

83.

Στο άρθρο 90, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

84.

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 90α
Κάθε πρόσωπο που υπόκειται στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης δύναται να υποβάλει, στον διευθυντή
της OLAF αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 1, µε την οποία να τον καλεί να λάβει απόφαση περί
αυτού σχετική µε έρευνα της OLAF. ∆ύναται επίσης να υποβάλει στο διευθυντή της OLAF, αίτηµα, κατά την έννοια του
άρθρου 90, παράγραφος 2, κατά πράξεως σχετικής µε έρευνα της OLAF, η οποία επηρεάζει αρνητικά τα συµφέροντά
του.
Άρθρο 90β
Κάθε πρόσωπο στο οποίο εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης δύναται να υποβάλει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων αίτηση ή αίτηµα κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφοι 1 και 2, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του τελευταίου.
Άρθρο 90γ
Οι αιτήσεις και τα αιτήµατα που αφορούν τους τοµείς για τους οποίους τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 2, παράγραφος
2, υποβάλλονται στην εξουσιοδοτηµένη αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.»

85.

Το άρθρο 91α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 91α
Οι προσφυγές στους τοµείς για τους οποίους τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 2, παράγραφος 2, στρέφονται κατά του
οργάνου από το οποίο εξαρτάται η εξουσιοδοτηµένη αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.»

86.

Τα άρθρα 92, 93 και 94 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 92
Ο παρών τίτλος διαλαµβάνει τις ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων που κατέχουν
θέσεις αµειβόµενες από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έρευνας και επενδύσεων, η κατάταξη των οποίων έχει γίνει
σύµφωνα µε το Παράρτηµα I σηµείο Α.
Άρθρο 93
Είναι δυνατόν να χορηγούνται ειδικές αποζηµιώσεις σε ορισµένους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 92, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτέρως επίπονες συνθήκες εργασίας τους.
Το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, καθορίζει τα ποσοστά και τους όρους των εν λόγω ειδικών αποζηµιώσεων καθώς
και τους δικαιούχους.
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Άρθρο 94

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 56α και από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 56β, και µόνον σε
εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν οι απαιτήσεις της υπηρεσίας, οι κανόνες ασφάλειας ή ανειληµµένες εθνικές ή
διεθνείς υποχρεώσεις, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή προσδιορίζει τους αναφερόµενους στο άρθρο 92 υπαλλήλους, οι οποίοι µπορούν να τύχουν εφαρµογής των διατάξεων των προαναφερόµενων άρθρων.»
87.

Τα άρθρα 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 και 107 διαγράφονται.

88.

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 107α
Το Παράρτηµα XIII διαλαµβάνει ορισµένες µεταβατικές διατάξεις.»

89.

Το άρθρο 110 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 110
1.
Οι γενικές διατάξεις προς εκτέλεση του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εκδίδονται από κάθε
όργανο κατόπιν διαβουλεύσεως µε την επιτροπή προσωπικού του και κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι Υπηρεσίες εκδίδουν, µετά από διαβούλευση µε την οικεία επιτροπή προσωπικού και σε συµφωνία
µε την Επιτροπή, τους ενδεικνυόµενους, για την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, κανόνες
εφαρµογής.
2.
Για τους σκοπούς της έκδοσης των κανόνων µε συµφωνία µεταξύ των οργάνων, οι Υπηρεσίες δεν εξοµοιώνονται µε
τα όργανα. Εντούτοις, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τις Υπηρεσίες πριν από την έκδοση των κανόνων αυτών.
3.
Όλες αυτές οι γενικές διατάξεις, καθώς και όλοι οι κανόνες που θεσπίζονται µε συµφωνία µεταξύ των οργάνων,
γνωστοποιούνται στο προσωπικό.
4.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αποτελεί το αντικείµενο τακτικών διαβουλεύσεων
µεταξύ των διοικήσεων των οργάνων. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές, οι Υπηρεσίες έχουν κοινή εκπροσώπηση, σύµφωνα
µε τους κανόνες που θα καθορισθούν µε συµφωνία µεταξύ τους.»

90.

Το Παράρτηµα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Α. Θέσεις-τύποι σε καθεµία από τις οµάδες καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3
Οµάδα καθηκόντων AD

Οµάδα καθηκόντων AST

Γενικός ∆ιευθυντής

AD 16

Γενικός ∆ιευθυντής/∆ιευθυντής

AD 15

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
∆ιευθυντής/
Προϊστάµενος µονάδας/
Σύµβουλος/
γλωσσικός εµπειρογνώµων·
οικονοµικός εµπειρογνώµων·
νοµικός εµπειρογνώµων·
εµπειρογνώµων ιατρός σύµβουλος·
εµπειρογνώµων κτηνίατρος·
επιστηµονικός εµπειρογνώµων·
εµπειρογνώµων ερευνητής·
δηµοσιονοµικός εµπειρογνώµων,
εµπειρογνώµων λογιστικού ελέγχου

AD 14
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Οµάδα καθηκόντων AST

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Προϊστάµενος µονάδας/
Σύµβουλος/
Γλωσσικός εµπειρογνώµων·
οικονοµικός εµπειρογνώµων·
νοµικός εµπειρογνώµων·
εµπειρογνώµων ιατρός σύµβουλος·
εµπειρογνώµων κτηνίατρος·
επιστηµονικός εµπειρογνώµων·
εµπειρογνώµων ερευνητής·
δηµοσιονοµικός εµπειρογνώµων,
εµπειρογνώµων λογιστικού ελέγχου

AD 13

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Προϊστάµενος µονάδας/
Κύριος µεταφραστής,
κύριος διερµηνέας,
κύριος οικονοµολόγος·
κύριος νοµικός σύµβουλος·
κύριος ιατρός σύµβουλος·
κύριος επιθεωρητής κτηνίατρος·
κύριος επιστηµονικός υπάλληλος·
κύριος ερευνητής·
κύριος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
κύριος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 12

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Προϊστάµενος µονάδας/
Κύριος µεταφραστής,
κύριος διερµηνέας,
κύριος οικονοµολόγος·
κύριος νοµικός σύµβουλος·
κύριος ιατρός σύµβουλος·
κύριος επιθεωρητής κτηνίατρος·
κύριος επιστηµονικός υπάλληλος·
κύριος ερευνητής·
κύριος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
κύριος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 11

AST 11

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Προσωπικός βοηθός (π.β.)·
υπάλληλος γραφείου· τεχνικός
υπάλληλος· υπάλληλος
πληροφορικής

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Προϊστάµενος µονάδας/
Ανώτερος µεταφραστής·
ανώτερος διερµηνέας·
ανώτερος οικονοµολόγος·
ανώτερος νοµικός σύµβουλος·
ανώτερος ιατρός σύµβουλος·
ανώτερος επιθεωρητής κτηνίατρος·
ανώτερος επιστηµονικός υπάλληλος·
ανώτερος ερευνητής·
ανώτερος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
ανώτερος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 10

AST 10

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Προσωπικός βοηθός (π.β.)·
υπάλληλος γραφείου· τεχνικός
υπάλληλος· υπάλληλος
πληροφορικής

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Προϊστάµενος µονάδος/
Ανώτερος µεταφραστής·
ανώτερος διερµηνέας·
ανώτερος οικονοµολόγος·
ανώτερος νοµικός σύµβουλος·
ανώτερος ιατρός σύµβουλος·
ανώτερος επιθεωρητής κτηνίατρος·
ανώτερος επιστηµονικός υπάλληλος·
ανώτερος ερευνητής·
ανώτερος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
ανώτερος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 9

AST 9

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Προσωπικός βοηθός (π.β.)·
υπάλληλος γραφείου· τεχνικός
υπάλληλος· υπάλληλος
πληροφορικής
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Οµάδα καθηκόντων AST

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Μεταφραστής·
διερµηνέας·
οικονοµολόγος·
νοµικός σύµβουλος·
ιατρός σύµβουλος·
επιθεωρητής κτηνίατρος·
επιστηµονικός υπάλληλος·
ερευνητής·
δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 8

AST 8

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Ανώτερος βοηθός γραφείου·
ανώτερος υπάλληλος τεκµηρίωσης·
ανώτερος τεχνίτης· ανώτερος
τεχνικός πληροφορικής

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Μεταφραστής·
διερµηνέας·
οικονοµολόγος·
νοµικός σύµβουλος·
ιατρός σύµβουλος·
επιθεωρητής κτηνίατρος·
επιστηµονικός υπάλληλος·
ερευνητής·
δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 7

AST 7

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Ανώτερος βοηθός γραφείου·
ανώτερος υπάλληλος τεκµηρίωσης·
ανώτερος τεχνίτης· ανώτερος
τεχνικός πληροφορικής

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος µεταφραστής,
κατώτερος διερµηνέας·
κατώτερος οικονοµολόγος·
κατώτερος νοµικός σύµβουλος·
κατώτερος ιατρός σύµβουλος·
κατώτερος επιθεωρητής κτηνίατρος·
κατώτερος επιστηµονικός υπάλληλος·
κατώτερος ερευνητής·
κατώτερος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
κατώτερος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 6

AST 6

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Βοηθός γραφείου· υπάλληλος
τεκµηρίωσης· τεχνίτης· τεχνικός
πληροφορικής

Υπάλληλος διοικήσεως που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος µεταφραστής·
κατώτερος διερµηνέας·
κατώτερος οικονοµολόγος·
κατώτερος νοµικός σύµβουλος·
κατώτερος ιατρός σύµβουλος·
κατώτερος επιθεωρητής κτηνίατρος·
κατώτερος επιστηµονικός υπάλληλος·
κατώτερος ερευνητής·
κατώτερος δηµοσιονοµικός διαχειριστής,
κατώτερος δηµοσιονοµικός ελεγκτής

AD 5

AST 5

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Βοηθός γραφείου· υπάλληλος
τεκµηρίωσης· τεχνίτης· τεχνικός
πληροφορικής

AST 4

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος βοηθός γραφείου·
κατώτερος υπάλληλος τεκµηρίωσης·
κατώτερος τεχνίτης, κατώτερος
τεχνικός πληροφορικής

AST 3

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος βοηθός γραφείου·
κατώτερος υπάλληλος τεκµηρίωσης·
κατώτερος τεχνίτης, κατώτερος
τεχνικός πληροφορικής·
κοινοβουλευτικός επιµελητής (1)
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Οµάδα καθηκόντων AD
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Οµάδα καθηκόντων AST

AST 2

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός
βοηθός· βοηθός πληροφορικής·
κοινοβουλευτικός επιµελητής (1)

AST 1

Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός
βοηθός· βοηθός πληροφορικής
κοινοβουλευτικός επιµελητής (1).

(1) Οι θέσεις των κοινοβουλευτικών επιµελητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπερβαίνουν τις 85.

Β. Ποσοστά πολλαπλασιασµού για τον καθορισµό της ισοδυναµίας των µέσων σταδιοδροµιών

91.

Βαθµός

Βοηθοί

Υπάλληλοι διοικήσεως

13

—

20 %

12

—

25 %

11

—

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

—

3

33 %

—

2

33 %

—

1

33 %

—»

Το Παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο δεύτερο εδάφιο, µετά την πρώτη πρόταση, παρεµβάλλεται η ακόλουθη πρόταση:
«Πάντως, το όργανο δύναται να αποφασίσει ότι οι προϋποθέσεις εκλογής θα καθορισθούν σύµφωνα µε την επιλογή που υπέδειξε το προσωπικό του οργάνου ως αποτέλεσµα δηµοψηφίσµατος.»

ii)

Στο τέταρτο εδάφιο, οι όροι «όλων των κατηγοριών και των κλάδων των υπαλλήλων», αντικαθίστανται από τους
όρους «και των δύο οµάδων καθηκόντων».

β)

Στο άρθρο 3α, οπουδήποτε απαντώνται στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο, οι όροι «στο άρθρο 2, τρίτο εδάφιο», αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 2, παράγραφος 2».

γ)

Το τµήµα 3 που φέρει τον τίτλο «Πειθαρχικό Συµβούλιο» και περιλαµβάνει τα άρθρα 4, 5 και 6, απαλείφεται.

δ)

Το τµήµα 4 αριθµείται εκ νέου και γίνεται «Τµήµα 3» και το «Τµήµα 5» αριθµείται εκ νέου και γίνεται «Τµήµα 4».
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ε)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
Τα µέλη της επιτροπής εκθέσεων διορίζονται κάθε έτος σε ίσο αριθµό από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή
και από την επιτροπή προσωπικού µεταξύ των υπαλλήλων του οργάνου της οµάδας καθηκόντων AD. Η επιτροπή
εκλέγει τον πρόεδρό της. Τα µέλη της επιτροπής ίσης εκπροσώπησης δεν δύνανται να είναι µέλη της επιτροπής εκθέσεων.
Κάθε φορά που η επιτροπή εκθέσεων καλείται να διατυπώσει σύσταση για υπάλληλο του οποίου ο αµέσως ανώτερος
ιεραρχικά είναι ένα από τα µέλη της, το εν λόγω µέλος δεν συµµετέχει στη σύσκεψη.»

στ) Προστίθεται το ακόλουθο Τµήµα:
«Τ µ ή µ α 5
Ισοµερής συµβουλευτική επιτροπή για την επαγγελµατική ανεπάρκεια

Άρθρο 12
Η ισοµερής συµβουλευτική επιτροπή για την επαγγελµατική ανεπάρκεια απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο µέλη, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι βαθµού AD 14, κατ' ελάχιστο. Ο πρόεδρος και τα µέλη
διορίζονται για περίοδο τριών ετών. Το ήµισυ των µελών διορίζει η επιτροπή προσωπικού και το άλλο ήµισυ η
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή. Ο πρόεδρος διορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή βάσει πίνακα
υποψηφίων που έχει συνταχθεί σε συνεννόηση µε την επιτροπή προσωπικού.
Όταν ερευνάται η περίπτωση υπαλλήλου βαθµού µέχρι AD 14, η ισοµερής συµβουλευτική επιτροπή συµπληρώνεται
µε δύο επιπλέον µέλη που διορίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα µόνιµα µέλη και ανήκουν στην ίδια οµάδα
καθηκόντων και στον ίδιο βαθµό τουλάχιστον µε τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο.
Όταν η ισοµερής συµβουλευτική επιτροπή καλείται να εξετάσει την περίπτωση µέλους του ανώτερου στελεχικού
δυναµικού κατά την έννοια του άρθρου 29, παράγραφος 2, του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, συγκροτείται
µία ειδική προς τούτο συµβουλευτική επιτροπή ίσης εκπροσώπησης, την οποία απαρτίζουν δύο µέλη διοριζόµενα
από την επιτροπή προσωπικού και δύο µέλη διοριζόµενα από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, τα οποία είναι
τουλάχιστον ισόβαθµα µε τον υπάλληλο του οποίου εξετάζεται η περίπτωση.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και η επιτροπή προσωπικού συµφωνούν επί µιας ειδικής προς τούτο διαδικασίας διορισµού των δύο συµπληρωµατικών µελών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο και τα οποία πρέπει να συµµετέχουν στη σύνθεσή της, όταν εξετάζεται η περίπτωση υπαλλήλου τοποθετηµένου σε χώρα εκτός της Ένωσης ή
συµβασιούχου.»
92.

Το Παράρτηµα III τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Α. Στο στοιχείο γ), προστίθενται οι όροι «καθώς και την προτεινόµενη οµάδα καθηκόντων και βαθµό.»
Β.

ii)

β)

Στο στοιχείο δ), παρεµβάλλονται οι όροι «σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,» πριν από τους όρους «τα διπλώµατα».

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «στο άρθρο 2, τρίτο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 2, παράγραφος 2».

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Την εξεταστική επιτροπή απαρτίζουν ο πρόεδρος, που ορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή,
και τα µέλη, που ορίζονται, σε ίσο αριθµό, από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και από την επιτροπή
προσωπικού.»
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Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «στο άρθρο 2, τρίτο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «στο άρθρο 2,
παράγραφος 2».

iii) Στο τέταρτο εδάφιο, µετά την έκφραση «των υπαλλήλων πρέπει» παρεµβάλλονται οι όροι «να είναι της ίδιας
οµάδας καθηκόντων και να».
iv) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Εάν η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από περισσότερα από τέσσερα µέλη, πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο µέλη από κάθε φύλο.»
γ)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7
1. Τα όργανα, κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αναθέτουν στην Υπηρεσία
Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής: “Υπηρεσία”), το καθήκον να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για να εξασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οµοιόµορφα πρότυπα κατά τις διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων των
Κοινοτήτων και κατά την αξιολόγηση και τις εξεταστικές διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 45α του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
2.

Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας συνίστανται στα εξής:

α)

διοργάνωση, ύστερα από αίτηµα του εκάστοτε οργάνου, ανοικτών διαγωνισµών·

β)

παροχή, ύστερα από αίτηµα του εκάστοτε οργάνου, τεχνικής υποστήριξης για τους εσωτερικούς διαγωνισµούς
που διοργανώνει το ίδιο·

γ)

καθορισµός του περιεχοµένου όλων των εξετάσεων που διοργανώνονται από τα όργανα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 45α, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µε εναρµονισµένο και συνεπή τρόπο·

δ)

ανάληψη της γενικής ευθύνης για τον καθορισµό και την οργάνωση της αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 45, παράγραφος 2, του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης µε εναρµονισµένο και συνεπή τρόπο.

3.
Η Υπηρεσία µπορεί, κατόπιν αιτήµατος του εκάστοτε οργάνου, να επιτελεί και άλλα καθήκοντα συνδεόµενα µε
την επιλογή υπαλλήλων.
4.
Η Υπηρεσία παρέχει υποστήριξη στα διάφορα όργανα, κατόπιν αιτήµατός τους, για την επιλογή έκτακτων και
συµβασιούχων υπαλλήλων, ιδίως προσδιορίζοντας το περιεχόµενο των δοκιµασιών και διοργανώνοντας τις διαδικασίες επιλογής στο πλαίσιο των άρθρων 12 και 82 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.»

93.

Το µόνο άρθρο του Παραρτήµατος IV τροποποιείται ως εξής:
α)

Στις παραγράφους 1 και 1α, ο αριθµός«60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

β)

Η παράγραφος 1α αλλάζει θέση, γίνεται παράγραφος 4 και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Την περίοδο κατά την οποία ο υπάλληλος δικαιούται αποζηµίωση και κατά τους έξι πρώτους µήνες που ακολουθούν αυτή την περίοδο, ο αναφερόµενος στα άρθρα 41 και 50 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης υπάλληλος δικαιούται, για τον ίδιο και για τα ασφαλιστικώς καλυπτόµενα εξ αυτού πρόσωπα, τις παροχές του συστήµατος υγειονοµικής ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο 72 του κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως, υπό την
επιφύλαξη ότι ο υπάλληλος καταβάλλει τη δέουσα συνεισφορά που υπολογίζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, βάσει
του βασικού µισθού ή ποσοστού του µισθού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και ότι δεν
ασκεί επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα».
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Το Παράρτηµα IVα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
Άρθρο 1
Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εργασίας µε µειωµένο ωράριο υποβάλλεται από τον υπάλληλο στον αµέσως ανώτερό
του ιεραρχικά δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την αιτούµενη ηµεροµηνία έναρξης, εκτός των δεόντως αιτιολογηµένων
περιπτώσεων επείγοντος.
Η άδεια µπορεί να χορηγείται για ελάχιστο χρονικό διάστηµα ενός µηνός και µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών ετών, υπό
την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο άρθρο 55α, παράγραφος 2, στοιχείο ε).
Η άδεια δύναται να ανανεώνεται υπό τους ιδίους όρους. Οι αιτήσεις για ανανέωση υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο
υπάλληλο, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από το τέλος του χρονικού διαστήµατος για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια. Η
διάρκεια της εργασίας µε µειωµένο ωράριο δεν µπορεί να είναι κατώτερη του ηµίσεος της κανονικής διάρκειας εργασίας.
Εκτός των δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων, η περίοδος απασχόλησης µε µειωµένο ωράριο αρχίζει την πρώτη ηµέρα
του µήνα.

Άρθρο 2
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, να ανακαλεί την άδεια
πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος για το οποίο αυτή είχε χορηγηθεί. Η ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας δεν
µπορεί να είναι πλέον των δύο µηνών µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας που προτείνεται από τον υπάλληλο ή πλέον των
τεσσάρων µηνών στην περίπτωση που η άδεια για εργασία µε µειωµένο ωράριο είχε χορηγηθεί για περίοδο άνω του ενός
έτους.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συµφέρον της υπηρεσίας, να ανακαλεί την άδεια πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος για το οποίο αυτή είχε χορηγηθεί, µε προειδοποίηση προς
τον υπάλληλο δύο µηνών.

Άρθρο 3
Ο υπάλληλος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος για το οποίο του παρεσχέθη άδεια να εργάζεται
µε µειωµένο ωράριο, να λαµβάνει ποσοστό των αποδοχών του, αντίστοιχο του ποσοστού της κανονικής διάρκειας εργασίας. Εντούτοις, αυτό το ποσοστό δεν εφαρµόζεται στο επίδοµα συντηρούµενου τέκνου, στο βασικό ποσό του επιδόµατος στέγης και στο σχολικό επίδοµα.
Οι εισφορές στο σύστηµα υγειονοµικής ασφάλισης υπολογίζονται βάσει του βασικού µισθού πλήρως απασχολούµενου
υπαλλήλου. Οι συνεισφορές στο σύστηµα συνταξιοδοτήσεως υπολογίζονται βάσει του βασικού µισθού υπαλλήλου εργαζόµενου µε µειωµένο ωράριο. Ο υπάλληλος δύναται επίσης να ζητήσει οι συνεισφορές στο σύστηµα συνταξιοδοτήσεως
να υπολογίζονται βάσει του βασικού µισθού πλήρως απασχολούµενου υπαλλήλου, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Για την εφαρµογή των άρθρων 2, 3 και 5 του Παραρτήµατος VIII, τα αποκτώµενα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα υπολογίζονται κατ' αναλογία του ποσοστού των συνεισφορών που καταβάλλει.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εργασίας µε µειωµένο ωράριο, ο υπάλληλος δεν δύναται να εργάζεται υπερωριακά ούτε
να ασκεί οποιαδήποτε άλλη επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα, εκτός από δραστηριότητα σύµφωνη µε το άρθρο 15
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 4
Παρά την πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3, υπάλληλοι ηλικίας άνω των 55 ετών, στους οποίους έχει
χορηγηθεί άδεια να εργάζονται µε µειωµένο ωράριο για να προετοιµάσουν τη συνταξιοδότησή τους, λαµβάνουν µειωµένο
βασικό µισθό, ο οποίος ισούται προς το υψηλότερο από τα δύο ποσά που λαµβάνονται κατόπιν εφαρµογής στον βασικό
µισθό πλήρως απασχολουµένου υπαλλήλου των ακολούθων ποσοστών:
α)

είτε 60 %·

β)

είτε το ποσοστό, το υπολογιζόµενο στην αρχή της περιόδου εργασίας µε µειωµένο ωράριο, που αντιστοιχεί σε έτη
υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 2, 3, 4, 5, 9 και 9α του Παραρτήµατος VIII, προσαυξηµένο κατά 10 %.
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Οι υπάλληλοι στους οποίους εφαρµόζεται το παρόν άρθρο υποχρεούνται, όταν παύσουν να εργάζονται µε µειωµένο
ωράριο, είτε να συνταξιοδοτηθούν είτε να επιστρέψουν το ποσό το οποίο έχουν εισπράξει στη διάρκεια της εργασίας
τους µε µειωµένο ωράριο, το οποίο υπερβαίνει το 50 % του βασικού µισθού.

Άρθρο 5

Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων αυτών.»

95.

Το Παράρτηµα V τροποποιείται ως εξής:
α)

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Α. Στην έβδοµη περίπτωση, ο όρος «γέννηση,» απαλείφεται.
Β.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις παρεµβάλλονται µετά την ισχύουσα έβδοµη περίπτωση:
«— γέννηση τέκνου: δέκα ηµέρες, λαµβανόµενες στη διάρκεια των δεκατεσσάρων εβδοµάδων που ακολουθούν τη γέννηση,
— θάνατος της συζύγου στη διάρκεια της άδειας µητρότητας: αριθµός των ηµερών που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο της άδειας µητρότητας· εάν η αποβιώσασα σύζυγος δεν είναι υπάλληλος, η αποµένουσα
διάρκεια της άδειας µητρότητας προσδιορίζεται µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
58 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»

Γ.

Μετά την ισχύουσα όγδοη περίπτωση, παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια τέκνου πιστοποιούµενη από ιατρό ή νοσοκοµειακή περίθαλψη τέκνου ηλικίας το πολύ δώδεκα ετών: µέχρι πέντε ηµέρες,»

∆. Μετά την ισχύουσα ένατη περίπτωση, παρεµβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— υιοθεσία τέκνου: είκοσι εβδοµάδες, και εικοσιτέσσερις εβδοµάδες στην περίπτωση υιοθεσίας ανάπηρου
τέκνου:
Κάθε υιοθετούµενο τέκνο παρέχει δικαίωµα µιας και µόνον περιόδου ειδικής άδειας, η οποία µπορεί
να επιµερίζεται µεταξύ των υιοθετούντων γονέων, εφόσον είναι και οι δύο υπάλληλοι. Η άδεια χορηγείται µόνον αν ο/η σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται επ' αµοιβή και τουλάχιστον κατά ηµιαπασχόληση. Εάν ο/η σύζυγος εργάζεται εκτός των κοινοτικών οργάνων και του/της χορηγείται ανάλογη
άδεια, τα δικαιώµατα αδείας του/της υπαλλήλου µειώνονται κατά τον αντίστοιχο αριθµό ηµερών.
Σε περίπτωση ανάγκης, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να χορηγεί συµπληρωµατική
ειδική άδεια, εφόσον η εθνική νοµοθεσία της χώρας όπου γίνεται η διαδικασία υιοθεσίας, και η οποία
δεν είναι η χώρα στην οποία απασχολείται ο υιοθετών υπάλληλος, απαιτεί διαµονή του ενός ή και των
δύο υιοθετούντων γονέων.
— Ειδική άδεια δέκα ηµερών χορηγείται εάν ο υπάλληλος δεν δικαιούται τη συνολική ειδική άδεια των
είκοσι ή εικοσιτεσσάρων εβδοµάδων σύµφωνα µε την πρώτη πρόταση της παρούσας περίπτωσης· αυτή
η συµπληρωµατική ειδική άδεια χορηγείται µία µόνον φορά ανά υιοθετούµενο τέκνο.»
ii)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «του άρθρου 24, τρίτο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τους όρους «του άρθρου 24α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης».

iii) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο σύντροφος µη έγγαµης σχέσης συµβίωσης ενός υπαλλήλου αντιµετωπίζεται όπως ο σύζυγος, όταν πληρούνται οι πρώτοι τρεις όροι του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
του Παραρτήµατος VII.»
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β)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαλείφονται.

ii)

Το ισχύον πέµπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι προηγούµενες διατάξεις εφαρµόζονται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε τόπο ευρισκόµενο στην επικράτεια των κρατών µελών. Εάν είναι τοποθετηµένοι εκτός της επικράτειας αυτής, η οδοιπορική άδεια καθορίζεται µε ειδική απόφαση, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών.»

96.

Στο Παράρτηµα VI, άρθρα 1 και 3, οι όροι «των κατηγοριών C και D» αντικαθίστανται από τους όρους «του βαθµού
AST 1 έως AST 4».

97.

Το Παράρτηµα VII τροποποιείται ως εξής:
α)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Το επίδοµα στέγης καθορίζεται σε βασικό ποσό 149,39 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 2 % του βασικού
µισθού του υπαλλήλου»

ii)

Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) γίνεται στοιχείο δ) και παρεµβάλλεται ένα νέο στοιχείο, ως εξής:
«γ) ο υπάλληλος ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως σύντροφος σταθερής µη έγγαµης σχέσης συµβίωσης, υπό τον
όρο ότι:
i)

το ζεύγος προσκοµίζει επίσηµο έγγραφο, αναγνωριζόµενο ως τέτοιο από κράτος µέλος ή από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή κράτους µέλους, που πιστοποιεί το καθεστώς τους ως συντρόφων µη έγγαµης
σχέσης συµβίωσης,

ii) κανείς από τους συντρόφους της σχέσης συµβίωσης δεν διατελεί σε έγγαµη σχέση συµβίωσης ούτε σε
άλλη µη έγγαµη σχέση συµβίωσης,
iii) οι σύντροφοι δεν έχουν µεταξύ τους κανένα από τους εξής δεσµούς: γονείς, τέκνα, πάπποι ή µάµµες,
εγγονοί ή εγγονές, αδελφοί και αδελφές, θείοι, θείες, ανεψιοί, ανεψιές, γαµβροί και νύφες,
iv) το ζεύγος δεν δύναται νοµίµως να τελέσει γάµο σε κράτος µέλος· ένα ζεύγος θεωρείται ότι δύναται
νοµίµως να τελέσει γάµο, για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου, αποκλειστικά στις περιπτώσεις
που τα µέλη του ζεύγους πληρούν όλους τους όρους που τίθενται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους
το οποίο επιτρέπει το γάµο ενός τέτοιου ζεύγους·».
iii) Στη νέα παράγραφο 2, στοιχείο δ), οι όροι «προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α) και β)» αντικαθίστανται από
τους όρους «προβλεπόµενες στα στοιχεία α), β) και γ)».
iv) Στην παράγραφο 3, πρώτη πρόταση, οι όροι «µε βαθµό C 3, τρίτο κλιµάκιο» αντικαθίστανται από τους όρους
«µε βαθµό 3, δεύτερο κλιµάκιο».
β)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στην παράγραφο 1, το ποσό των «ευρώ 247,86» αντικαθίσταται από το ποσό των «ευρώ 326,44»,

ii)

Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε τέκνο, έναντι του οποίου ο υπάλληλος έχει υποχρέωση διατροφής σύµφωνα µε δικαστική απόφαση βασιζόµενη στη νοµοθεσία των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων, εξοµοιώνεται µε συντηρούµενο τέκνο.»

γ)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το ισχύον κείµενο του άρθρου γίνεται παράγραφος 1 και λαµβάνει την ανάλογη αρίθµηση.

L 124/37

L 124/38

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
ii)

Στη νέα παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Υπό τους καθοριζόµενους στις γενικές εκτελεστικές διατάξεις όρους, ο υπάλληλος δικαιούται σχολικού
επιδόµατος ίσου προς τα πραγµατικά σχολικά έξοδα στα οποία υποβάλλεται, µέχρις ανωτάτου µηνιαίου ορίου
ευρώ 221,50, για κάθε συντηρούµενο τέκνο κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του παρόντος
Παραρτήµατος, το οποίο είναι τουλάχιστον πέντε ετών και φοιτά κανονικά και πλήρως σε σχολείο στοιχειώδους
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που χρεώνει δίδακτρα ή σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο όρος ο σχετικός µε τη φοίτηση σε σχολείο που χρεώνει δίδακτρα δεν ισχύει πάντως όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων µεταφοράς µαθητών.»

iii) Το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Α. Η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το επίδοµα καταβάλλεται µέχρι του διπλάσιου ποσού του προαναφερόµενου στο πρώτο εδάφιο ανωτάτου
ορίου για:»
Β.

Στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ή εάν το τέκνο φοιτά σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε άλλη χώρα από αυτήν στην οποία υπηρετεί
ο υπάλληλος.»

Γ.

Μετά τη δεύτερη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— υπό τον ίδιο µε τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις όρο, τους δικαιούχους του επιδόµατος οι οποίοι
δεν είναι εν ενεργεία, λαµβανοµένου υπόψη του τόπου διαµονής αντί του τόπου υπηρεσίας.»

iv) Μετά το τρίτο εδάφιο, παρεµβάλλεται ένα νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο όρος ο σχετικός µε τη φοίτηση σε σχολείο που χρεώνει δίδακτρα δεν ισχύει όσον αφορά τις πληρωµές
βάσει του τρίτου εδαφίου.»
v)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2. Για κάθε συντηρούµενο τέκνο κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήµατος, το οποίο είναι µικρότερο των πέντε ετών ή δεν φοιτά ακόµα κανονικά και πλήρως σε σχολείο στοιχειώδους ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το ύψος του επιδόµατος αυτού ανέρχεται σε ευρώ 79,74 µηνιαίως.
Εφαρµόζεται η παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο, πρώτη πρόταση.»

δ)

Τα Τµήµατα 2α και 2β, που συµπεριλαµβάνουν τα άρθρα 4α και 4β, απαλείφονται.

ε)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Αποζηµίωση εγκαταστάσεως ίση προς το βασικό µισθό δύο µηνών, αν πρόκειται για υπάλληλο ο οποίος
δικαιούται επιδόµατος στέγης, ή προς το βασικό µισθό ενός µηνός, σε άλλες περιπτώσεις, καταβάλλεται στο
µόνιµο υπάλληλο ο οποίος αποδεικνύει ότι υποχρεώθηκε να αλλάξει διαµονή, για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του άρθρου 20 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης».

ii)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «ή µέλη του λοιπού προσωπικού» παρεµβάλλονται µετά τους όρους «σύζυγοι
υπάλληλοι». (Η συνέχεια δεν αφορά το ελληνικό κείµενο)

στ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Α. Στην πρώτη πρόταση, οι όροι «ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1» αντικαθίστανται από τους όρους «ο οποίος αποδεικνύει την αλλαγή της διαµονής του».
Β.

Στη δεύτερη πρόταση, οι όροι «ή µέλη του λοιπού προσωπικού» παρεµβάλλονται µετά τους όρους «σύζυγοι υπάλληλοι».
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Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η επιστροφή των εξόδων πραγµατοποιείται βάσει της συνήθους συντοµότερης και οικονοµικότερης σιδηροδροµικής διαδροµής µεταξύ του τόπου τοποθετήσεως και του τόπου προσλήψεως ή του τόπου καταγωγής, και
βάσει της τιµής εισιτηρίου πρώτης θέσης.
Όταν η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο διαδροµή υπερβαίνει την απόσταση των 500 χιλιοµέτρων, και στις περιπτώσεις που η συνήθης διαδροµή συµπεριλαµβάνει διάβαση θαλάσσης, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος, µετά από προσκόµιση των εισιτηρίων, δικαιούται την επιστροφή των εξόδων αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριµένης θέσης ή ισοδύναµης. Εάν χρησιµοποιηθεί διαφορετικό µεταφορικό µέσο από τα προβλεπόµενα ανωτέρω, η επιστροφή των εξόδων
πραγµατοποιείται βάσει της τιµής του σιδηροδροµικού εισιτηρίου, αποκλειοµένης της κλιναµάξης. Εάν ο υπολογισµός δεν µπορεί να γίνει στη βάση αυτή, ο τρόπος επιστροφής των εξόδων καθορίζεται µε ειδική απόφαση της
αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής.»

η)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Ο υπάλληλος δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος, για τον ίδιο και, αν δικαιούται επίδοµα στέγης, για
τον ή την σύζυγό της/του και τα συντηρούµενα από αυτόν πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 ποσού ίσου
προς τα έξοδα ταξιδίου από τον τόπο υπηρεσίας του στον τόπο καταγωγής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7.
Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι των Κοινοτήτων, καθένας δικαιούται, για τον εαυτό του και για τα
συντηρούµενα από αυτόν πρόσωπα, την κατ' αποκοπή πληρωµή των εξόδων ταξιδίου, σύµφωνα µε τις ανωτέρω
διατάξεις· για κάθε συντηρούµενο πρόσωπο γεννάται δικαίωµα µιας και µόνον πληρωµής. Όσον αφορά τα συντηρούµενα τέκνα, η πληρωµή καθορίζεται σύµφωνα µε την αίτηση του ή της συζύγου, βάσει του τόπου καταγωγής του ενός ή του άλλου συζύγου.
Εάν ο υπάλληλος τελέσει γάµο στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και, ως εκ τούτου, αποκτήσει το δικαίωµα
επιδόµατος στέγης, τα οφειλόµενα για τον/την σύζυγο έξοδα ταξιδίου υπολογίζονται κατ' αναλογία του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου µέχρι το τέλος του έτους.
Ενδεχόµενη µεταβολή στη βάση υπολογισµού η οποία απορρέει από αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης και
επέρχεται µετά την ηµεροµηνία καταβολής των εν λόγω ποσών, δεν δηµιουργεί υποχρέωση για τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο να επιστρέψει. τα ποσά που εισέπραξε.
Τα έξοδα ταξιδίου των τέκνων ηλικίας δύο έως δέκα ετών υπολογίζονται βάσει του ηµίσεος της χιλιοµετρικής
αποζηµίωσης και του ηµίσεος του συµπληρωµατικού κατ' αποκοπή ποσού, όπου για τον εν λόγω υπολογισµό,
τα τέκνα θεωρούνται ότι έχουν συµπληρώσει το δεύτερο ή δέκατο έτος τους την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος
έτους.
2. Η κατ' αποκοπή πληρωµή πραγµατοποιείται βάσει αποζηµιώσεως που υπολογίζεται ανά χιλιόµετρο της
αποστάσεως µεταξύ του τόπου υπηρεσίας του υπαλλήλου και του τόπου της πρόσληψης ή της καταγωγής του·
η απόσταση αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο που καθορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο.
Η χιλιοµετρική αποζηµίωση ανέρχεται σε:
0 ευρώ ανά χλµ. για το τµήµα αποστάσεως µεταξύ
ευρώ 0,3320 ανά χλµ για το τµήµα αποστάσεως
µεταξύ
ευρώ 0,5533 ανά χλµ για το τµήµα αποστάσεως
µεταξύ
ευρώ 0,3320 ανά χλµ για το τµήµα αποστάσεως
µεταξύ
ευρώ 0,1106 ανά χλµ για το τµήµα αποστάσεως
µεταξύ
ευρώ 0,0532 ανά χλµ. για το τµήµα αποστάσεως
µεταξύ
0 ευρώ ανά χλµ. για την

0 και 200 χλµ.
201 και 1 000 χλµ.
1 001 και 2 000 χλµ.
2 001 και 3 000 χλµ.
3 001 και 4 000 χλµ.
4 001 και 10 000 χλµ.
άνω των 10 000 χλµ. απόσταση.

Στην ανωτέρω χιλιοµετρική αποζηµίωση προστίθεται ένα κατ' αποκοπή συµπληρωµατικό ποσό:
ευρώ 166, αν η απόσταση σιδηροδροµικής διαδροµής µεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής
είναι µεταξύ 725 χλµ. και 1 450 χλµ.,
ευρώ 331,99 αν η απόσταση σιδηροδροµικής διαδροµής µεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι ίση ή ανώτερη των 1 450 χλµ.
Η ως άνω χιλιοµετρική αποζηµίωση και το κατ' αποκοπή ποσό αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο στην ίδια αναλογία µε τις αποδοχές.»
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ii)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τους υπαλλήλους των οποίων ο τόπος υπηρεσίας ευρίσκεται στην επικράτεια των κρατών µελών. Ο υπάλληλος του οποίου ο τόπος υπηρεσίας ευρίσκεται εκτός της επικράτειας των
κρατών µελών δικαιούται, για τον ίδιο και, αν δικαιούται επίδοµα στέγης, για τον ή την σύζυγό της/του και τα
συντηρούµενα από αυτόν πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2, κάθε ηµερολογιακό έτος, να του επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου στον τόπο καταγωγής του ή να του επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου σε άλλο προορισµό, εντός των ορίων των εξόδων ταξιδίου µέχρι τον τόπο καταγωγής του. Πάντως, αν ο/η σύζυγος και τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2 πρόσωπα, δεν διαµένουν µε τον υπάλληλο στον τόπο υπηρεσίας του,
τότε αυτά δικαιούνται, κάθε ηµερολογιακό έτος, επιστροφή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο καταγωγής στον
τόπο υπηρεσίας ή επιστροφή των εξόδων ταξιδίου µέχρι άλλον προορισµό, εντός των ορίων των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο καταγωγής στον τόπο υπηρεσίας.
Η επιστροφή αυτών των εξόδων ταξιδίου γίνεται υπό τη µορφή πληρωµής κατ' αποκοπή ποσού βάσει της τιµής
αεροπορικού εισιτηρίου στην αµέσως ανώτερη από την οικονοµική θέση».

θ)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
i)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Ο υπάλληλος ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι υποχρεωµένος να αλλάξει τόπο διαµονής για να εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 20 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δικαιούται, για το
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ανά ηµερολογιακή ηµέρα, αποζηµίωση επιβίωσης, το ποσό της οποίας καθορίζεται ως εξής:
Υπάλληλος που δικαιούται επίδοµα στέγης: ευρώ 34,31.
Υπάλληλος που δεν δικαιούται επίδοµα στέγης: ευρώ 27,67.
Η ανωτέρω κλίµακα αναθεωρείται επ' ευκαιρία κάθε επανεξέτασης του επιπέδου των αποδοχών που πραγµατοποιείται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 65 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης».

ii)

Στην παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «ή µέλη του λοιπού προσωπικού» παρεµβάλλονται µετά τους
όρους «σύζυγοι υπάλληλοι».

iii) Η παράγραφος 3 απαλείφεται.
ι)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

ii)

Στην παράγραφο 2, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η υπηρεσιακή εντολή ταξιδίου καθορίζει την πιθανή διάρκεια της αποστολής, βάσει της οποίας υπολογίζεται η
προκαταβολή που µπορεί να εισπράξει ο υπάλληλος έναντι της προβλεπόµενης ηµερήσιας αποζηµίωσης επιβίωσης.»

iii) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3. Εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων, που θα προσδιορισθούν µε ειδική απόφαση, και ιδίως στην περίπτωση
ανακλήσεως του υπαλλήλου από άδεια, τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται µέχρι του ποσού της πλέον οικονοµικής δυνατότητας µετακίνησης µεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου της αποστολής, η οποία δεν αναγκάζει τον ευρισκόµενο σε αποστολή υπάλληλο να παρατείνει σηµαντικά τη διαµονή του.»
ια) Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1. Σιδηρόδροµος
Τα έξοδα ταξιδίου στις αποστολές που διενεργούνται µε χρήση σιδηροδρόµου επιστρέφονται, µε την προσκόµιση
των δικαιολογητικών, βάσει της τιµής εισιτηρίου πρώτης θέσης της συντοµότερης διαδροµής µεταξύ του τόπου
τοποθέτησης και του τόπου της αποστολής.
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2. Αεροπλάνο
Επιτρέπεται στους υπαλλήλους να ταξιδεύουν µε αεροπλάνο εάν η µετ' επιστροφής διαδροµή είναι ίση ή ανώτερη
των 800 χιλιοµέτρων, υπολογιζόµενη βάσει του σιδηροδροµικού δροµολογίου.
3. Πλοίο
Οι κατηγορίες θέσεων στα πλοία καθώς και οι επιβαρύνσεις για καµπίνα προσδιορίζονται από την αρµόδια για τους
διορισµούς αρχή για κάθε εµφανιζόµενη περίπτωση, σε συνάρτηση µε τη διάρκεια και το κόστος του ταξιδίου.
4. Αυτοκίνητο
Τα έξοδα ταξιδίου επιστρέφονται κατ' αποκοπή, βάσει της τιµής σιδηροδροµικού εισιτηρίου, σύµφωνα µε το σηµείο
1, και αποκλειοµένης οποιασδήποτε άλλης συµπληρωµατικής επιστροφής.
Πάντως, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να αποφασίσει να χορηγήσει στον υπάλληλο που εκτελεί αποστολή υπό ειδικές περιστάσεις και εφόσον η χρήση δηµόσιων µεταφορικών µέσων παρουσιάζει σαφή µειονεκτήµατα,
αποζηµίωση ανά διανυόµενο χιλιόµετρο αντί της επιστροφής των ανωτέρω προβλεποµένων εξόδων ταξιδίου.
Άρθρο 13
1. Η ηµερήσια αποζηµίωση επιβίωσης σε αποστολή καλύπτει, κατ' αποκοπήν, όλες τις δαπάνες του ευρισκόµενου
σε αποστολή υπαλλήλου: το πρωινό και τα δύο κύρια γεύµατα, τις άλλες τρέχουσες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων
των τοπικών µετακινήσεων. Οι δαπάνες στέγασης, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών φόρων, επιστρέφονται, εφόσον
προσκοµισθούν σχετικά δικαιολογητικά, εντός των ορίων ανωτάτου ποσού καθοριζόµενου για κάθε χώρα.
2.

α)

Η κλίµακα για τα κράτη µέλη έχει ως εξής:
(σε ευρώ)
Προορισµοί

Ηµερήσια αποζηµίωση

Ανώτατο όριο δαπανών στέγασης

Βέλγιο

84,06

117,08

Τσεχική ∆ηµοκρατία

55,00

175,00

∆ανία

91,70

148,07

Γερµανία

74,14

97,03

Εσθονία

70,00

120,00

Ελλάδα

66,04

99,63

Ισπανία

68,89

126,57

Γαλλία

72,58

97,27

Ιρλανδία

80,94

139,32

Ιταλία

60,34

114,33

Κύπρος

50,00

110,00

Λετονία

85,00

165,00

Λιθουανία

80,00

170,00

Λουξεµβούργο

82,00

106,92

Ουγγαρία

50,00

165,00

Μάλτα

60,00

115,00

Κάτω Χώρες

78,26

131,76

Αυστρία

74,47

128,58

Πολωνία

60,00

210,00

Πορτογαλία

68,91

124,89

Σλοβενία

60,00

110,00

Σλοβακία

50,00

125,00

Φινλανδία

92,34

140,98

Σουηδία

92,91

141,77

Ηνωµένο Βασίλειο

86,89

149,03
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Εάν υπάλληλος σε αποστολή συµµετάσχει σε γεύµα ή εάν η στέγασή του προσφέρεται δωρεάν ή πληρώνεται από όργανο των Κοινοτήτων, από διοίκηση ή από τρίτο φορέα, υποχρεούται να το δηλώνει. Στην περίπτωση αυτή, επιφέρονται οι αντίστοιχες µειώσεις.
β)

Η κλίµακα για τις αποστολές στις χώρες εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους των κρατών µελών καθορίζεται
και προσαρµόζεται περιοδικά από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

3.
Το Συµβούλιο αναθεωρεί κάθε δύο έτη τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο α). Η αναθεώρηση πραγµατοποιείται µε βάση έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις τιµές των ξενοδοχείων, εστιατορίων και
υπηρεσιών τροφοδοσίας, λαµβανοµένων υπόψη των δεικτών για την εξέλιξη των εν λόγω τιµών. Για την αναθεώρηση
αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει, προτάσει της Επιτροπής, µε την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο
205, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση της Συνθήκης ΕΚ.».
ιβ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 13α
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των άρθρων 11, 12 και 13 του παρόντος Παραρτήµατος καθορίζονται από τα διάφορα
όργανα στο πλαίσιο των γενικών εκτελεστικών διατάξεων.»
ιγ) Τα άρθρα 14α και 14β απαλείφονται.
ιδ) Στο άρθρο 15, πρώτο εδάφιο, οι όροι «οι υπάλληλοι των βαθµών A1 και A2» αντικαθίστανται από τους όρους «το
ανώτερο στελεχικό δυναµικό» κατά την έννοια του άρθρου 29, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
ιε) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Υπό τους όρους που καθορίζονται µε ρύθµιση εκδιδόµενη από τα όργανα της Κοινότητας κοινή συναινέσει και κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ο υπάλληλος δύναται να διενεργεί
τακτικά µεταφορά µέρους των αποδοχών του, µέσω του οργάνου στο οποίο υπηρετεί προς άλλο κράτος µέλος.
∆υνάµει της προηγούµενης διάταξης, τα στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο µεταφοράς,
χωριστά ή σωρευτικά, είναι τα εξής:
α)

στην περίπτωση τέκνων που φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυµα σε άλλο κράτος µέλος, ένα ανώτατο ποσό
ανά συντηρούµενο τέκνο που αντιστοιχεί στο ποσό του σχολικού επιδόµατος που πράγµατι εισπράττεται
για το τέκνο αυτό·

β)

εφόσον προσκοµισθούν έγκυρα σχετικά δικαιολογητικά, οι τακτικές πληρωµές υπέρ οποιουδήποτε άλλου
προσώπου που διαµένει στο οικείο κράτος µέλος και για τις οποίες ο υπάλληλος αποδεικνύει ότι υπέχει
υποχρέωση δυνάµει δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως της αρµόδιας διοικητικής αρχής.

Οι µεταφορές που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 5 % του βασικού µισθού του
υπαλλήλου.
3. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 2 µεταφορές γίνονται µε τις τιµές συναλλάγµατος που αναφέρει το
άρθρο 63, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Τα µεταφερόµενα ποσά πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του διορθωτικού συντελεστή που ισχύει για τη χώρα
προς την οποία διενεργείται η µεταφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο β) του
Παραρτήµατος XI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και του διορθωτικού συντελεστή που εφαρµόζεται
στις αποδοχές του υπαλλήλου που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο α), του Παραρτήµατος
XI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»
ii)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Ανεξαρτήτως των αναφεροµένων στα εδάφια 1 έως 3 µεταφορών, ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει
τακτική µεταφορά προς άλλο κράτος µέλος, βάσει της µηνιαίας τιµής συναλλάγµατος και χωρίς εφαρµογή
οποιουδήποτε συντελεστή. Η µεταφορά αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 25 % του βασικού µισθού του
υπαλλήλου.»
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98.

Το Παράρτηµα VIII τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «σε 35» αντικαθίστανται από τους όρους «στον αναγκαίο αριθµό για τη
συµπλήρωση της ανώτατης σύνταξης κατά την έννοια του άρθρου 77, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης».

β)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη ότι οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες προς τον χρόνο υπηρεσίας
συνταξιοδοτικές εισφορές, λαµβάνονται υπόψη τα εξής, για τον υπολογισµό των συντάξιµων ετών κατά την έννοια
του άρθρου 2:

γ)

α)

Ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλου ενός των οργάνων σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο
35, στοιχεία α), β), γ), ε) και στ) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Πάντως, οι υπαγόµενοι στο άρθρο
40 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης υπάλληλοι υπόκεινται στους προβλεπόµενους στην παράγραφο
3, δεύτερο εδάφιο, τελευταία πρόταση του ιδίου άρθρου όρους·

β)

οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων δηµιουργήθηκαν τα δικαιώµατα προς αποζηµίωση που αναφέρεται
στα άρθρα 41 και 50 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, εντός ορίου πέντε ετών·

γ)

οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γεννήθηκαν τα δικαιώµατα επιδόµατος αναπηρίας·

δ)

οι περίοδοι υπηρεσίας υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σύµφωνα µε το Καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό. Ωστόσο, όταν ένας συµβασιούχος υπάλληλος, κατά την έννοια του ιδίου καθεστώτος, που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, γίνεται υπάλληλος, τα συντάξιµα έτη που έχουν κτηθεί υπό
την ιδιότητά του ως συµβασιούχου παρέχουν δικαίωµα σε αριθµό συντάξιµων ετών ως υπαλλήλου υπολογιζόµενο κατ' αναλογία του τελευταίου βασικού µισθού που εισέπραξε ως συµβασιούχος και του πρώτου βασικού
µισθού του ως υπαλλήλου, εντός του ορίου του αριθµού ετών πραγµατικής υπηρεσίας. Οι τυχόν επιπλέον
εισφορές που αντιστοιχούν στη διαφορά µεταξύ του υπολογισµένου αριθµού ετών συντάξιµης υπηρεσίας και
του αριθµού ετών πραγµατικής υπηρεσίας επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο βάσει του τελευταίου βασικού
µισθού που εισέπραξε ως συµβασιούχος. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται, µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις, στην
περίπτωση που υπάλληλος γίνεται συµβασιούχος.»

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1. Ο υπάλληλος, ο οποίος αφού εργάσθηκε για ένα χρονικό διάστηµα σε ένα κοινοτικό όργανο ως µόνιµος ή
έκτακτος ή συµβασιούχος υπάλληλος, επανέρχεται σε κοινοτικό όργανο, αποκτά νέα δικαιώµατα σύνταξης. Μπορεί
να ζητήσει να ληφθεί υπόψη, για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήµατος, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ως µόνιµου, έκτακτου ή συµβασιούχου υπαλλήλου, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, µε την επιφύλαξη:
α)

ότι θα επιστρέψει το ποσό του επιδόµατος αποχώρησης που του καταβλήθηκε βάσει του άρθρου 12, προσαυξηµένο µε τους τόκους ανατοκισµού που υπολογίζονται µε ετήσιο επιτόκιο 3,5 %. Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόµενος υπάλληλος έτυχε εφαρµογής των άρθρων 42 ή 112 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο
λοιπό προσωπικό, υποχρεούται επίσης να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε κατ' εφαρµογή του εν λόγω
άρθρου, προσαυξηµένο µε τους τόκους ανατοκισµού µε το προαναφερόµενο επιτόκιο·

β)

να ζητήσει να δεσµευθεί, για τον σκοπό αυτό, πριν από τον υπολογισµό των µεταφερόµενων δικαιωµάτων του
σύνταξης αρχαιότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, και εφόσον έχει ζητήσει και έχει επιτύχει την εφαρµογή στην περίπτωσή του τού άρθρου αυτού µετά τη νέα ανάληψη καθηκόντων του, το µέρος
του ποσού που έχει µεταφερθεί προς το κοινοτικό σύστηµα συνταξιοδοτήσεως που αντιστοιχεί στο αναλογιστικό ισοδύναµο, υπολογιζόµενο και µεταφερόµενο προς το σύστηµα προέλευσης δυνάµει του άρθρου 11,
παράγραφος 1 ή του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο β), προσαυξηµένο µε τους τόκους ανατοκισµού
που υπολογίζονται µε ετήσιο επιτόκιο 3,5 %.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος έτυχε εφαρµογής των άρθρων 42 ή 112 του καθεστώτος που
εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, στο προς δέσµευση ποσό συνυπολογίζεται και το ποσό που καταβλήθηκε
κατ' εφαρµογή των εν λόγω άρθρων, προσαυξηµένο µε τους τόκους ανατοκισµού που υπολογίζονται µε ετήσιο
επιτόκιο 3,5 %.
Στο µέτρο που το µεταφερόµενο προς το κοινοτικό σύστηµα συνταξιοδοτήσεως ποσό είναι ανεπαρκές για την ανασύσταση των δικαιωµάτων συντάξεως που αναφέρονται σε ολόκληρη την προηγούµενη περίοδο απασχόλησης, επιτρέπεται στον υπάλληλο, µετά από αίτησή του, να συµπληρώνει το οριζόµενο στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο β),
ποσό.
2. Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 επιτόκιο δύναται να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε τους οριζόµενους στο
άρθρο 10 του Παραρτήµατος XII κανόνες.»
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δ)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Παρά τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήµατος, ο υπάλληλος ο οποίος
παραµένει στην υπηρεσία µετά την ηλικία των 63 ετών, δικαιούται προσαυξήσεως της συντάξεώς του, ίσης
προς το 2 % του βασικού µισθού που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συντάξεώς του για κάθε
έτος εργασίας µετά την ηλικία αυτή, χωρίς το σύνολο της συντάξεώς του να δύναται να υπερβαίνει το 70 %
του τελευταίου βασικού µισθού του σύµφωνα µε το δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο, ανάλογα µε την περίπτωση,
του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως.»

ii) Στο δεύτερο εδάφιο, ο όρος «το 60ό» αντικαθίσταται από τον όρο «το 63ο».
ε)

Στο άρθρο 6, οι όροι «στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού D 4» αντικαθίστανται από τους όρους «στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού 1».

στ)

Το άρθρο 7 απαλείφεται.

ζ)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Ως “Το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο της συντάξεως αρχαιότητας” νοείται η αξία σε κεφάλαιο των παροχών
που αναλογούν στον υπάλληλο και υπολογίζονται σύµφωνα µε τον πίνακα θνησιµότητας που αναφέρεται στο
άρθρο 9 του Παραρτήµατος XII, και βάσει του ετησίου επιτοκίου 3,5 % το οποίο δύναται να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε τους οριζόµενους στο άρθρο 10 του Παραρτήµατος XII κανόνες.»

η)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
1. Υπάλληλος ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία πριν από την ηλικία των 63 ετών, δύναται να ζητήσει όπως
η έναρξη της καταβολής της συντάξεως αρχαιότητας:
α)

αναβληθεί µέχρι την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου
συµπληρώνει την ηλικία των 63 ετών· ή

β)

είναι άµεση, υπό την επιφύλαξη ότι συµπλήρωσε τουλάχιστον την ηλικία των 55 ετών. Στην περίπτωση αυτή,
η σύνταξη αρχαιότητας µειώνεται σε συνάρτηση µε την ηλικία του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου κατά τον
χρόνο ενάρξεώς της συνταξιοδοτήσεώς του.
Η σύνταξη µειώνεται κατά 3,5 % για κάθε έτος πρόωρης καταβολής πριν από την ηλικία κατά την οποία ο
υπάλληλος θα είχε αποκτήσει το δικαίωµα σύνταξης αρχαιότητας κατά την έννοια του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Εάν, µεταξύ της ηλικίας κατά την οποία αποκτάται το δικαίωµα σύνταξης
αρχαιότητας, κατά την έννοια του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και της ηλικίας του
ενδιαφεροµένου τη στιγµή εκείνη, η διαφορά υπερβαίνει ένα ακριβή αριθµό ετών, προστίθεται στη µείωση ένα
επιπλέον έτος.

2. Προς το συµφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται µέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να αποφασίζει να µην
εφαρµόσει την προαναφερόµενη µείωση στους ενδιαφεροµένους υπαλλήλους. Ο συνολικός αριθµός των µόνιµων
και έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται χωρίς καµία µείωση της συντάξεώς τους ετησίως, δεν πρέπει
να είναι υψηλότερος από το 10 % του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων όλων των οργάνων που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούµενο έτος. Το ποσοστό αυτό µπορεί να κυµαίνεται ετησίως µεταξύ 8 % και 12 %, υπό την επιφύλαξη ενός συνολικού ποσοστού 20 % σε διάστηµα διετίας και της αρχής του ουδέτερου προϋπολογισµού. Πριν
από την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής του µέτρου αυτού. Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον καθορισµό,
ύστερα από την πενταετία, του ανώτατου ετήσιου ορίου σε ποσοστό 5 έως 10 % του συνολικού αριθµού των
υπαλλήλων όλων των οργάνων, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούµενο έτος, βάσει του άρθρου 283 της
Συνθήκης ΕΚ.»
θ)

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
Για τον προσδιορισµό του ύψους της µειωµένης συντάξεως υπαλλήλου, ο οποίος έχει αποκτήσει συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα που υπερβαίνουν το 70 % του τελευταίου βασικού µισθού του και ζητεί την άµεση καταβολή της συντάξεως αρχαιότητας δυνάµει του άρθρου 9, εφαρµόζεται η µείωση του άρθρου 9 επί ενός πλασµατικού ποσού
που αντιστοιχεί στα κτηθέντα συντάξιµα έτη και όχι επί ενός ποσού ίσου κατ' ανώτατο όριο µε το 70 % του τελευταίου βασικού µισθού. Σε καµία πάντως περίπτωση, δεν µπορεί η ούτως υπολογισθείσα µειωµένη σύνταξη να υπερβαίνει το 70 % του τελευταίου βασικού µισθού κατά την έννοια του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης.»
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ι)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στην παράγραφο 1, οι όροι«, µε αναγωγή του σχετικού ποσού στην ηµεροµηνία της πραγµατικής µεταφοράς,»
παρεµβάλλονται µεταξύ των όρων «το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο» και «των δικαιωµάτων της συντάξεως».

ii) Στην παράγραφο 2:
Α. Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι:
«έχει την ευχέρεια, κατά το χρόνο της µονιµοποίησής του, να ενεργήσει ώστε να καταβληθεί στις Κοινότητες, είτε το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο, είτε το κατ' αποκοπή ποσό της εξαγοράς των δικαιωµάτων σύνταξης αρχαιότητας που έχει αποκτήσει βάσει των προαναφεροµένων δραστηριοτήτων.»
αντικαθίστανται από τους όρους:
«δικαιούται, από της µονιµοποιήσεώς του και µέχρι τη στιγµή που θεµελιώνει το δικαίωµα συντάξεως
αρχαιότητας κατά την έννοια του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, να ενεργήσει
ώστε να καταβληθεί στις Κοινότητες το κεφάλαιο, µε αναγωγή του σχετικού ποσού στο χρόνο της πραγµατικής µεταφοράς του, που αντιπροσωπεύει τα δικαιώµατα σύνταξης τα οποία έχει αποκτήσει βάσει των
προαναφεροµένων υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων.»
Β.

Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Σε παρόµοια περίπτωση το όργανο στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος καθορίζει, µέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, λαµβάνοντας υπόψη τον βασικό µισθό του υπαλλήλου, την ηλικία του και τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της αιτήσεως µεταφοράς, τον αριθµό των συντάξιµων ετών που
συνυπολογίζει σύµφωνα µε το κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς δυνάµει του χρόνου προϋπηρεσίας,
βάσει του µεταφερθέντος κεφαλαίου, αφαιρουµένου του ποσού που αντιπροσωπεύει την ανατίµηση του
κεφαλαίου µεταξύ της ηµεροµηνίας της αιτήσεως µεταφοράς και της πραγµατικής ηµεροµηνίας που διενεργήθηκε η µεταφορά.»

Γ.

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο υπάλληλος µπορεί να κάνει χρήση της ευχέρειας αυτής µία µόνον φορά ανά κράτος µέλος και ανά
ταµείο συντάξεων.»

ια)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1. Ο υπάλληλος ηλικίας κάτω των 63 ετών τα καθήκοντα του οποίου λήγουν οριστικά για άλλο λόγο εκτός
από τον θάνατο ή την αναπηρία και ο οποίος δεν δύναται να απολαύει συντάξεως αρχαιότητας, άµεσης ή ετερόχρονης, δικαιούται, κατά την αποχώρησή του:
α)

εάν έχει υπηρετήσει λιγότερο από ένα έτος, και εφόσον δεν έχει τύχει εφαρµογής της διευθετήσεως που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, της καταβολής επιδόµατος αποχώρησης ίσου προς το τριπλάσιο των ποσών
που έχουν παρακρατηθεί από τον βασικό µισθό του ως συνταξιοδοτικές εισφορές, αφαιρουµένων των ποσών
που έχουν, ενδεχοµένως, καταβληθεί κατ' εφαρµογή των άρθρων 42 και 112 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό·

β)

στις άλλες περιπτώσεις, των παροχών του άρθρου 11, παράγραφος 1, ή της καταβολής του αναλογιστικού
ισοδύναµου των εν λόγω παροχών σε ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο συντάξεων της επιλογής του,
υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισµός ή ταµείο εγγυώνται:
i)

την µη επιστροφή του κεφαλαίου,

ii) την καταβολή µηνιαίας προσόδου το ενωρίτερο από το εξηκοστό και το αργότερο από το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας,
iii) συµπερίληψη διατάξεων περί ανακληρονόµησης ή συντάξεων επιζώντων,
iv) ότι η µεταφορά σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό ή άλλο ταµείο θα εγκριθεί µόνον εφόσον ο εν λόγω
οργανισµός ή ταµείο πληρούν τους καθοριζόµενους στα σηµεία i), ii) και iii) όρους.
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2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στοιχείο β), υπάλληλος ηλικίας κάτω των 63 ετών, ο οποίος, από την
είσοδό του στην υπηρεσία, έχει καταβάλει εισφορές για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του σε εθνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα ή σε ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισµό ή σε ταµείο συντάξεων της
επιλογής του που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ο οποίος αποχωρεί οριστικά από την υπηρεσία
για άλλο λόγο εκτός από τον θάνατο ή την αναπηρία χωρίς να δύναται να λάβει σύνταξη αρχαιότητας, άµεση ή
ετερόχρονη, δικαιούται, κατά την αποχώρησή του, σε καταβολή επιδόµατος αποχώρησης, ίσου µε το αναλογιστικό
ισοδύναµο των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του που απέκτησε λόγω της υπηρεσίας του στα όργανα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
του στο εθνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, κατ' εφαρµογή των άρθρων 42 ή 112 του καθεστώτος που εφαρµόζεται
στο λοιπό προσωπικό, αφαιρούνται από το επίδοµα αποχώρησης.
3. Στην περίπτωση οριστικής λήξης των καθηκόντων υπαλλήλου λόγω παύσεως, το προς καταβολή επίδοµα
αποχώρησης ή, κατά περίπτωση, το προς µεταφορά αναλογιστικό ισοδύναµο, καθορίζεται σε συνάρτηση µε την
απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο η) του Παραρτήµατος IX.»
ιβ)

Το άρθρο 12α απαλείφεται.

ιγ)

Ο τίτλος του κεφαλαίου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Επίδοµα αναπηρίας».

ιδ)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το πρώτο εδάφιο αριθµείται εκ νέου και γίνεται παράγραφος 1 και οι όροι «της συντάξεως αναπηρίας», αντικαθίστανται από τους όρους «του επιδόµατος αναπηρίας».

ii) Το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο:
«2. Ο δικαιούχος επιδόµατος αναπηρίας δύναται να ασκεί επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα, µόνον
εφόσον η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή του έχει προηγουµένως χορηγήσει άδεια. Κάθε εισόδηµα από
την εν λόγω επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα, το οποίο, σε συνδυασµό µε το επίδοµα αναπηρίας, υπερβαίνει τις τελευταίες εν ενεργεία συνολικές αποδοχές του τις καθοριζόµενες βάσει της µισθολογικής κλίµακας
που ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο καταβάλλεται το επίδοµα, εκπίπτει από το επίδοµα
αναπηρίας.
Ο δικαιούχος επιδόµατος υποχρεούται να υποβάλλει, κατόπιν αιτήµατος, τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία
που, ενδεχοµένως, θα του ζητηθούν και να κοινοποιεί στο όργανο στο οποίο ανήκει κάθε στοιχείο ικανό να
µεταβάλει το εν λόγω δικαίωµα επί του επιδόµατος.»
ιε)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι όροι «συντάξεως αναπηρίας», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας» και οι όροι «της συντάξεως αυτής» αντικαθίστανται από τους όρους «του επιδόµατος
αυτού».

ii) Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο
16.» απαλείφονται.
ιστ) Στο άρθρο 15, ο όρος «συντάξεως» αντικαθίσταται από τον όρο «επιδόµατος», οι όροι «αυτής της συντάξεως» αντικαθίστανται από τους όρους «αυτού του επιδόµατος» και ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».
ιζ)

Το άρθρο 16 απαλείφεται.

ιη)

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι όροι «η χήρα», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους όρους «ο επιζών σύζυγος».

ii) Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «εφόσον είχε διατελέσει σύζυγός του» αντικαθίστανται από τους όρους «εφόσον
είχε διατελέσει σύζυγός του/της» και οι όροι «συντάξεως χηρείας» αντικαθίστανται από τους όρους «συντάξεως
επιζώντων».
ιθ)

Το άρθρο 17α τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «σύνταξη χηρείας», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους όρους «σύνταξη επιζώντων».

ii) Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «η χήρα», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από
τους όρους «ο επιζών σύζυγος».
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iii) Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται περαιτέρω ως εξής:
Α. Οι όροι: «εφόσον ήταν σύζυγός του επί ένα έτος τουλάχιστον τη στιγµή που ο ενδιαφερόµενος έπαψε να
είναι στην υπηρεσία του οργάνου»
αντικαθίστανται από τους όρους:
«εφόσον ο γάµος είχε τελεσθεί πριν από την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία του οργάνου
και είχε διαρκέσει επί ένα τουλάχιστον έτος,».
Β.
κ)

Ο όρος «ο σύζυγος» αντικαθίσταται από τον όρο «ο/η σύζυγος».

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
Ο επιζών σύζυγος πρώην υπαλλήλου δικαιούχου συντάξεως αρχαιότητας δικαιούται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 και εφόσον το ζεύγος είχε τελέσει γάµο πριν από την αποχώρηση του
υπαλλήλου από την υπηρεσία του οργάνου και ο γάµος είχε διαρκέσει επί ένα τουλάχιστον έτος, συντάξεως επιζώντων ίσης µε το 60 % της συντάξεως αρχαιότητας την οποία ελάµβανε ο δικαιούχος κατά τον χρόνο του θανάτου του. Το ελάχιστο της συντάξεως επιζώντων είναι το 35 % του τελευταίου βασικού µισθού. Εντούτοις, το ποσό
της συντάξεως επιζώντων δεν δύναται, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό της συντάξεως αρχαιότητας την
οποία ελάµβανε ο δικαιούχος κατά τον χρόνο του θανάτου.
Η διάρκεια του γάµου δεν λαµβάνεται υπόψη, αν ένα ή περισσότερα τέκνα προέρχονται από γάµο του υπαλλήλου
που είχε συναφθεί πριν από την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, εφόσον ο επιζών σύζυγος επιµελείται ή έχει επιµεληθεί αυτών των τέκνων.»

κα)

Το άρθρο 18α τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι όροι «η χήρα», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους όρους «ο επιζών σύζυγος»,
οι όροι «60ό έτος» αντικαθίστανται από τους όρους «63ο έτος» και ο αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «63».

ii) Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α)

Οι όροι: «εφόσον κατά το χρόνο αποχώρησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία του σε όργανο είχε διατελέσει σύζυγός του επί ένα τουλάχιστον έτος», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο,
αντικαθίστανται από τους όρους:
«εφόσον ο γάµος είχε τελεσθεί πριν από την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία του οργάνου
και είχε διαρκέσει επί ένα τουλάχιστον έτος».

κβ)

β)

Οι όροι «συντάξεως χηρείας», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους όρους «συντάξεως επιζώντων».

γ)

Ο όρος «ο σύζυγός της», όπου και αν απαντώνται στο κείµενο, αντικαθίσταται από τον όρο «ο/η σύζυγός
της/του».

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
Ο επιζών σύζυγος πρώην υπαλλήλου δικαιούχου επιδόµατος αναπηρίας, εφόσον ήταν σύζυγός του/της κατά την
ηµεροµηνία ενάρξεως της καταβολής του επιδόµατος, δικαιούται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22
του παρόντος Παραρτήµατος, συντάξεως επιζώντων ίσης µε το 60 % του επιδόµατος αναπηρίας το οποίο ελάµβανε
ο δικαιούχος κατά τον χρόνο του θανάτου.
Το ελάχιστο της συντάξεως επιζώντων ορίζεται στο 35 % του τελευταίου βασικού µισθού. Εντούτοις, το ποσό της
συντάξεως επιζώντων δεν δύναται, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό του επιδόµατος αναπηρίας το οποίο
ελάµβανε ο δικαιούχος κατά τον χρόνο του θανάτου.».

κγ)

Στο άρθρο 21, παράγραφος 1, οι όροι «η χήρα», όπου και αν εµφανίζονται στο κείµενο, αντικαθίστανται από τους
όρους «ο επιζών σύζυγος» και οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».
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κδ)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «χήρας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιζώντος συζύγου».

ii) Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας», αντικαθίστανται από τους όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».

κε)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας», αντικαθίστανται από τους όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».

ii) Στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Οµοίως, το δικαίωµα συντάξεως ορφανού λήγει, εάν ο δικαιούχος παύσει να θεωρείται συντηρούµενο τέκνο
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήµατος VII».

κστ) Στο άρθρο 25 οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας» αντικαθίστανται από
τους όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».

αα)

Στο άρθρο 26, οι όροι «η χήρα» αντικαθίστανται από τους όρους «ο επιζών σύζυγος». (η συνέχεια δεν αφορά το
ελληνικό κείµενο).

ββ)

Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 27

Ο διαζευγµένος σύζυγος υπαλλήλου ή πρώην υπαλλήλου δικαιούται συντάξεως επιζώντων κατά τα οριζόµενα στο
παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι µπορεί να αποδείξει ότι ο πρώην σύζυγος ήταν υποχρεωµένος, κατά τον
χρόνο του θανάτου του, να του/της καταβάλλει διατροφή, δυνάµει δικαστικής απόφασης, ή λόγω ισχύοντος διακανονισµού µεταξύ αυτού/αυτής και του/της πρώην συζύγου, ο οποίος έχει επισήµως καταχωρηθεί.

Η σύνταξη επιζώντων δεν µπορεί, ωστόσο, να υπερβαίνει το ποσό της διατροφής που καταβάλλετο κατά τον χρόνο
του θανάτου του πρώην συζύγου, το ύψος της δε αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 82
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Ο διαζευγµένος σύζυγος στερείται του δικαιώµατός του, εάν είχε συνάψει νέο γάµο πριν από τον θάνατο του
πρώην συζύγου. Εφαρµόζεται το άρθρο 26, εάν συνάψει νέο γάµο µετά τον θάνατο του πρώην συζύγου».

γγ)

Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι: «περισσότερες από µία διαζευγµένες σύζυγοι που δικαιούνται σύνταξης επιζώντων
ή µία ή περισσότερες διαζευγµένες σύζυγοι και µία χήρα δικαιούµενη» αντικαθίστανται από τους όρους: «περισσότεροι από ένας διαζευγµένοι σύζυγοι που δικαιούνται σύνταξης επιζώντων ή ένας ή περισσότεροι διαζευγµένοι σύζυγοι και ένας επιζών σύζυγος δικαιούµενος».

ii) Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «µιας των δικαιούχων, η µερίδα αυτής» αντικαθίστανται από τους όρους «ενός
των δικαιούχων, η µερίδα αυτού».

δδ)

Στο άρθρο 29, οι όροι «η πρώην σύζυγος εξέπεσε των δικαιωµάτων της» αντικαθίστανται από τους όρους «ο διαζευγµένος σύζυγος εξέπεσε των δικαιωµάτων του» και οι όροι «στη χήρα» αντικαθίστανται από τους όρους «στον
επιζώντα σύζυγο».

εε)

Στο άρθρο 31, οι όροι «συντάξεως αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας».
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στστ) Στο άρθρο 31α, οι όροι:

«είτε σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 ή (Ευρατόµ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ.
2530/72 ή (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1543/73 ή (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2150/82 ή (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1679/85»
αντικαθίστανται από τους όρους:
«είτε σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1857/89 (*), τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1746/2002 (**), τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1747/2002 (***) ή τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1748/2002 (****).
(*)

ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 2. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ)
αριθ. 2458/98 (ΕΕ L 307 της 17.11.1998, σ. 1).
(**) ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 1.
(***) ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 5.
(****) ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9.»
ζζ)

Στο άρθρο 34, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα άρθρα 80 και 81 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται επίσης στα τέκνα που γεννήθηκαν
πριν από την παρέλευση 300 ηµερών από τον θάνατο του υπαλλήλου ή του πρώην υπαλλήλου δικαιούχου συντάξεως αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας.»

ηη)

Στο άρθρο 35, οι όροι «συντάξεως αρχαιότητας, αναπηρίας ή επιζώντων» αντικαθίστανται από τους όρους «συντάξεως αρχαιότητας ή επιζώντων ή επιδόµατος αναπηρίας».

θθ)

Στο άρθρο 36, οι όροι «ή επιδόµατος αναπηρίας» παρεµβάλλονται µεταξύ των όρων «µισθού» και «υπόκειται σε
συνεισφορά».

ιι)

Το άρθρο 39 απαλείφεται.

ιαια) Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «συντάξεως αρχαιότητας, αναπηρίας ή επιζώντων ή της προσωρινής συντάξεως»
αντικαθίστανται από τους όρους «συντάξεως αρχαιότητας, επιζώντων ή της προσωρινής συντάξεως ή του επιδόµατος αναπηρίας».

ii) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η σύνταξη αρχαιότητας ή το επίδοµα αναπηρίας δεν δύναται να καταβάλλονται σωρευτικά µε µισθό ο οποίος
πληρώνεται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από µία από τις Υπηρεσίες, ούτε µε την
αποζηµίωση που προβλέπεται στα άρθρα 41 και 50 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Οµοίως, δεν
συµβιβάζονται µε οποιαδήποτε αµοιβή προκύπτει από ανάληψη καθηκόντων σε ένα από τα όργανα ή τις Υπηρεσίες.».
ιβιβ) Το άρθρο 42 τροποποιείται ως εξής:
i)

Οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας», αντικαθίστανται από τους
όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».

ii) Ο όρος «ή του επιδόµατός τους» παρεµβάλλεται µεταξύ των όρων «των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων»
και «εντός του εποµένου έτους.»
ιγιγ) Στο άρθρο 44, ο όρος «οριστικά» αντικαθίσταται από τον όρο «προσωρινά» και οι όροι «του άρθρου 86 του κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως» αντικαθίστανται από τους όρους «του άρθρου 9 του Παραρτήµατος IX».
ιδιδ) Στο άρθρο 45, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Για τους συνταξιούχους που διαµένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι παροχές καταβάλλονται σε ευρώ σε
τράπεζα του κράτους µέλους διαµονής.
Για τους συνταξιούχους που διαµένουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συντάξεις καταβάλλονται σε ευρώ σε
τράπεζα της χώρας διαµονής. Η σύνταξη µπορεί, κατ' εξαίρεση, να καταβάλλεται σε ευρώ σε τράπεζα της χώρας
στην οποία έχει την έδρα του το όργανο, είτε σε συνάλλαγµα στη χώρα διαµονής του συνταξιούχου, µε µετατροπή
βάσει των πλέον πρόσφατων τιµών συναλλάγµατος που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους δικαιούχους επιδόµατος αναπηρίας.»
ιειε) Στο άρθρο 46, οι όροι «σύνταξη λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου ή λόγω αναπηρίας» αντικαθίστανται από
τους όρους «σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας».
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Το Παράρτηµα IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Τµήµα 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
1.
Όταν µια έρευνα της OLAF αποκαλύπτει το ενδεχόµενο προσωπικής εµπλοκής υπαλλήλου ή πρώην υπαλλήλου
ενός οργάνου, ο υπάλληλος αυτός ενηµερώνεται ταχέως, εφόσον αυτό δεν βλάπτει την έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν
µπορούν να συντάσσονται πορίσµατα αναφερόµενα ονοµαστικά σε υπάλληλο κατά την περάτωση της έρευνας, χωρίς να
έχει δοθεί η δυνατότητα στον εν λόγω υπάλληλο να διατυπώσει παρατηρήσεις για τα γεγονότα που τον αφορούν. Τα
πορίσµατα κάνουν µνεία των εν λόγω παρατηρήσεων.
2.
Στις περιπτώσεις που απαιτούν την απόλυτη τήρηση του απορρήτου για τους σκοπούς της έρευνας και συνεπάγονται προσφυγή σε ανακριτικές διαδικασίες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα εθνικής δικαστικής αρχής, η εκτέλεση της
υποχρέωσης να καλείται ο υπάλληλος να διατυπώσει παρατηρήσεις, µπορεί να αναβληθεί, σε συµφωνία µε την αρµόδια
για τους διορισµούς αρχή. Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να κινείται η πειθαρχική διαδικασία, πριν να δοθεί στον
υπάλληλο η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις.
3.
Εάν, κατόπιν έρευνας της OLAF, δεν µπορεί να στηριχθεί καµία κατηγορία κατά υπαλλήλου εις βάρος του οποίου
προβλήθηκαν ισχυρισµοί, η έρευνα που τον αφορά περατούται, χωρίς να αναληφθεί περαιτέρω δράση µε απόφαση του
διευθυντή της OLAF, ο οποίος ενηµερώνει τον υπάλληλο και το οικείο όργανο γραπτώς. Ο υπάλληλος µπορεί να ζητήσει να συµπεριληφθεί η απόφαση αυτή στον ατοµικό του φάκελο.

Άρθρο 2
1.
Οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος εφαρµόζονται, µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, και σε άλλες διοικητικές έρευνες που διενεργούνται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.
2.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο κατά το πέρας της έρευνας και του γνωστοποιεί τα πορίσµατα της αναφοράς που συντάχθηκε για την έρευνα και, κατόπιν αιτήσεώς του και µε την επιφύλαξη της
προστασίας των νοµίµων συµφερόντων τρίτων, όλα τα έγγραφα που έχουν άµεση σχέση µε τους ισχυρισµούς που προβλήθηκαν εις βάρος του.
3.
Τα όργανα θεσπίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 3

1.
Με βάση την αναφορά που συντάχθηκε για την έρευνα, αφού κοινοποιηθούν στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο όλα
τα στοιχεία του φακέλου και µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή
µπορεί:
α)

να αποφασίζει ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία κατηγορία κατά του υπαλλήλου· τότε, ο τελευταίος ενηµερώνεται
σχετικά γραπτώς· ή

β)

να αποφασίζει ότι, ακόµη και αν υπάρχει ή φαίνεται να υπάρχει παράβαση συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, δεν
πρέπει να ληφθούν πειθαρχικά µέτρα και, ενδεχοµένως, να απευθύνει στον υπάλληλο προειδοποίηση· ή

γ)

σε περίπτωση παράβασης συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, κατά την έννοια του άρθρου 86 του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης:
i)

να αποφασίζει να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο τµήµα 4 του παρόντος Παραρτήµατος, ή

ii)

να αποφασίζει να κινήσει πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου.
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Άρθρο 4

Εάν ο υπάλληλος δεν µπορεί να ακουσθεί για αντικειµενικούς λόγους δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος, µπορεί να ζητήσει να διατυπώσει παρατηρήσεις γραπτώς ή µπορεί να εκπροσωπηθεί από πρόσωπο της επιλογής
του.

Τµήµα 2
Πειθαρχικό συµβούλιο

Άρθρο 5
1.
Σε κάθε όργανο συνιστάται πειθαρχικό συµβούλιο, στο εξής καλούµενο “το συµβούλιο”. Το συµβούλιο περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο µπορεί να είναι ο πρόεδρος, επιλεγόµενο εκτός του οργάνου.
2.
Το συµβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και από τέσσερα τακτικά µέλη, τα οποία µπορούν να αντικαθίστανται
από αναπληρωτές· για τις περιπτώσεις όπου ενέχεται υπάλληλος βαθµού µέχρι AD 13, το συµβούλιο περιλαµβάνει δύο
συµπληρωµατικά µέλη που ανήκουν στην ίδια οµάδα καθηκόντων και στον ίδιο βαθµό µε τον υπάλληλο που υποβάλλεται στην πειθαρχική διαδικασία.
3.
Τα µέλη του συµβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µεταξύ των εν ενεργεία υπαλλήλων µε βαθµό
τουλάχιστον AD 14 για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες που αφορούν υπαλλήλους βαθµού AD 16 ή AD 15.
4.
Τα µέλη του συµβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µεταξύ των εν ενεργεία υπαλλήλων µε βαθµό AD
16 για τις περιπτώσεις που αφορούν υπαλλήλους βαθµού AD 16 ή AD 15.
5.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και η επιτροπή προσωπικού συµφωνούν για την εφαρµογή ειδικής προς
τούτο διαδικασίας για τον διορισµό των δύο συµπληρωµατικών µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και που πρέπει να µετέχουν στη σύνθεση στις περιπτώσεις όπου ενέχεται υπάλληλος τοποθετηµένος σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 6
1.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και η επιτροπή προσωπικού διορίζουν η κάθε µία, ταυτόχρονα, δύο τακτικά
µέλη και δύο αναπληρωµατικά.
2.

Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του διορίζονται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

3.
Ο πρόεδρος, τα µέλη και οι αναπληρωτές διορίζονται για περίοδο τριών ετών. Εντούτοις, τα όργανα µπορούν να
προβλέπουν, για τα µέλη και τους αναπληρωτές τους, µικρότερη διάρκεια θητείας, τουλάχιστον όµως ενός έτους.
4.
Τα δύο µέλη του διευρυµένου συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήµατος,
διορίζονται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α)

η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή συντάσσει κατάλογο που περιλαµβάνει, στο µέτρο του δυνατού, τα ονόµατα
δύο υπαλλήλων κάθε βαθµού από κάθε οµάδα καθηκόντων. Ταυτόχρονα, η επιτροπή προσωπικού διαβιβάζει στην
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή κατάλογο που συντάσσει µε τον ίδιο τρόπο·

β)

εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της αναφοράς επί της οποίας βασίζεται η απόφαση κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας ή της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ο
πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου, παρουσία του ενδιαφεροµένου, προχωρεί σε κλήρωση δύο µελών του συµβουλίου από τους ανωτέρω καταλόγους, και συγκεκριµένα ένα µέλος από κάθε κατάλογο. Ο πρόεδρος µπορεί να
αποφασίζει να τον αντικαταστήσει ο γραµµατέας στη διαδικασία αυτή. Ο πρόεδρος κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο
υπάλληλο και σε κάθε ένα από τα µέλη την πλήρη σύνθεση του συµβουλίου.

5.
Εντός πέντε ηµερών από τη συγκρότηση του συµβουλίου, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δικαιούται µία φορά να
ζητήσει την εξαίρεση ενός από τα µέλη του συµβουλίου. Το όργανο επίσης δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση ενός από
τα µέλη του συµβουλίου.
Εντός της ίδιας προθεσµίας, τα µέλη του συµβουλίου µπορούν να προβάλλουν νόµιµους λόγους αυτοεξαίρεσής τους και
πρέπει να απέχουν, εάν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων.
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Ο πρόεδρος του συµβουλίου προβαίνει, εάν χρειασθεί, σε νέα κλήρωση για την αντικατάσταση των µελών που διορίσθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

Άρθρο 7
Το συµβούλιο επικουρείται από ένα γραµµατέα, ο οποίος διορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

Άρθρο 8
1.
Ο πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου απολαύουν απόλυτης ανεξαρτησίας κατά την εκπλήρωση της αποστολής
τους.
2.

Οι διασκέψεις και οι εργασίες του συµβουλίου είναι απόρρητες.

Τµήµα 3
Πειθαρχικά µέτρα

Άρθρο 9
1.

Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να επιβάλει µια από τις ακόλουθες κυρώσεις:

α)

έγγραφη προειδοποίηση,

β)

επίπληξη,

γ)

αναστολή της προαγωγής κατά κλιµάκιο για διάστηµα µεταξύ ενός µηνός και είκοσι τριών µηνών,

δ)

τοποθέτηση σε κατώτερο κλιµάκιο,

ε)

προσωρινό υποβιβασµό για περίοδο µεταξύ 15 ηµερών και ενός έτους,

στ) υποβιβασµό στο εσωτερικό της ίδιας οµάδας καθηκόντων,
ζ)

κατάταξη σε κατώτερη οµάδα καθηκόντων, µε ή χωρίς υποβιβασµό,

η)

παύση µε ενδεχόµενη µείωση κατά το ανάλογο χρονικό διάστηµα της σύνταξης ή µε παρακράτηση, για συγκεκριµένο διάστηµα, από το ποσό του επιδόµατος αναπηρίας, χωρίς όµως οι συνέπειες του µέτρου αυτού να θίγουν τους
έλκοντες δικαιώµατα από τον υπάλληλο. Ωστόσο, στην περίπτωση τέτοιας παρακράτησης, το εισόδηµα του εν λόγω
πρώην υπαλλήλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6
του Παραρτήµατος VIII, προσαυξηµένο, ενδεχοµένως, µε τα καταβλητέα οικογενειακά επιδόµατα.

2.
Στην περίπτωση υπαλλήλου που λαµβάνει σύνταξη αρχαιότητας ή επίδοµα αναπηρίας, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποφασίζει, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, παρακράτηση από το ποσό της σύνταξής του ή από
το επίδοµα αναπηρίας, χωρίς όµως οι συνέπειες του µέτρου αυτού να θίγουν τους έλκοντες δικαιώµατα από τον υπάλληλο. Το εισόδηµα του εν λόγω υπαλλήλου, εντούτοις, δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Παραρτήµατος VIII, προσαυξηµένο ενδεχοµένως µε τα καταβλητέα οικογενειακά επιδόµατα.
3.

Για το ίδιο παράπτωµα µπορεί να επιβάλλεται µόνο µία πειθαρχική κύρωση.

Άρθρο 10
Η αυστηρότητα της επιβαλλόµενης πειθαρχικής κύρωσης πρέπει να είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα του παραπτώµατος.
Για τον καθορισµό της βαρύτητας του παραπτώµατος και τη λήψη απόφασης για την πειθαρχική κύρωση που πρέπει να
επιβληθεί, λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, τα εξής:
α)

η φύση του παραπτώµατος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχει διαπραχθεί,

β)

ο βαθµός στον οποίο το παράπτωµα επηρέασε αρνητικά την ακεραιότητα, τη φήµη ή τα συµφέροντα των οργάνων,
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γ)

ο βαθµός πρόθεσης ή αµέλειας στο παράπτωµα,

δ)

τα κίνητρα που οδήγησαν τον υπάλληλο να διαπράξει το παράπτωµα,

ε)

ο βαθµός και η αρχαιότητα του υπαλλήλου,

στ) ο βαθµός προσωπικής ευθύνης του υπαλλήλου,
ζ)

το επίπεδο των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του υπαλλήλου,

η)

το στοιχείο της υποτροπής στην πράξη ή την επιλήψιµη συµπεριφορά,

θ)

η συµπεριφορά του υπαλλήλου σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του.

Τµήµα 4
Πειθαρχική διαδικασία χωρίς προσφυγή στο πειθαρχικό συµβούλιο

Άρθρο 11
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποφασίζει να επιβάλει την ποινή της έγγραφης προειδοποίησης ή της
επίπληξης χωρίς να συµβουλευθεί το συµβούλιο. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος ακούεται πριν να αναλάβει δράση η
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.

Τµήµα 5
Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου

Άρθρο 12
1.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή υποβάλει αναφορά στο συµβούλιο, στην οποία πρέπει να σηµειώνονται µε
σαφήνεια τα προσαπτόµενα και, εφόσον συντρέχει λόγος, οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχουν συντελεσθεί, συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων.
2.
Η αναφορά διαβιβάζεται στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο και στον πρόεδρο του συµβουλίου, ο οποίος την γνωστοποιεί στα µέλη του συµβουλίου.

Άρθρο 13
1.
Από την παραλαβή της αναφοράς αυτής, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δικαιούται να λάβει πλήρη γνώση του ατοµικού του φακέλου, καθώς και να λαµβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
ελαφρυντικών.
2.
Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος διαθέτει προθεσµία δεκαπέντε ηµερών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής
της αναφοράς, µε την οποία κινείται η πειθαρχική διαδικασία, για να προετοιµάσει την υπεράσπισή του.
3.

Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος µπορεί να βοηθείται από πρόσωπο της εκλογής του.

Άρθρο 14
Εάν, παρουσία του προέδρου του συµβουλίου, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος αναγνωρίσει ότι υπάρχει παράπτωµα εκ
µέρους του και αποδεχθεί άνευ επιφυλάξεων την αναφορά που αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος Παραρτήµατος,
η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποσύρει την υπόθεση από το συµβούλιο, τηρουµένης της αρχής της
αναλογικότητας µεταξύ της φύσεως του παραπτώµατος και της προβλεπόµενης κύρωσης. Όταν η υπόθεση αποσύρεται
από το συµβούλιο, ο πρόεδρος διατυπώνει γνώµη σχετικά µε την προβλεπόµενη κύρωση.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να επιβάλει, κατά παρέκκλιση του άρθρου
11 του παρόντος Παραρτήµατος, µία από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως
και δ) του παρόντος Παραρτήµατος.
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Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος ενηµερώνεται πριν να αναγνωρίσει το παράπτωµά του για τις πιθανές συνέπειες της αναγνώρισης αυτής.

Άρθρο 15
Πριν από την πρώτη συνεδρίαση του συµβουλίου, ο πρόεδρος αναθέτει σε ένα από τα µέλη του να εκπονήσει αναφορά
για το σύνολο της υπόθεσης και ενηµερώνει σχετικά τα λοιπά µέλη του συµβουλίου.

Άρθρο 16
1.
Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος ακούεται από το συµβούλιο· στην ακρόαση, µπορεί να αναπτύξει έγγραφες ή προφορικές παρατηρήσεις, αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου. Μπορεί να καλεί µάρτυρες.
2.
Το όργανο εκπροσωπείται ενώπιον του συµβουλίου από υπάλληλο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από την αρµόδια για
τους διορισµούς αρχή, ο οποίος διαθέτει τα ίδια δικαιώµατα µε τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο.
3.
Το συµβούλιο µπορεί να ακούει τους υπαλλήλους της OLAF που διενήργησαν έρευνα, στις περιπτώσεις που η
έρευνα άρχισε από την OLAF.

Άρθρο 17
1.
Εάν το συµβούλιο κρίνει ότι δεν έχει διαφωτισθεί επαρκώς για τα προσαπτόµενα ή για τις περιστάσεις υπό τις
οποίες διεπράχθησαν, διατάσσει έρευνα κατ' αντιπαράσταση.
2.
Ο πρόεδρος ή ένα µέλος του συµβουλίου διεξάγει την έρευνα για λογαριασµό του συµβουλίου. Για τους σκοπούς
της έρευνας, το συµβούλιο µπορεί να ζητεί τη διαβίβαση οποιουδήποτε εγγράφου έχει σχέση µε την υπόθεση που του
έχει υποβληθεί. Το όργανο απαντά σε κάθε αίτηση του είδους αυτού εντός της προθεσµίας την οποία, ενδεχοµένως, έχει
τάξει το συµβούλιο. Εάν η αίτηση αυτή απευθύνεται στον υπάλληλο, λαµβάνεται υπόψη κάθε άρνησή του να συµµορφωθεί.

Άρθρο 18
Αφού εξετάσει τα έγγραφα που προσκοµίζονται ενώπιόν του και λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες, γραπτές ή προφορικές, δηλώσεις, καθώς και τα πορίσµατα της έρευνας η οποία διεξήχθη, το συµβούλιο εκδίδει, κατά πλειοψηφία, αιτιολογηµένη γνώµη ως προς την πραγµατική τέλεση των προσαπτοµένων πράξεων και, ως προς τις κυρώσεις που κρίνει ότι
πρέπει να επισύρουν οι πράξεις αυτές για τον υπάλληλο. Την εν λόγω γνώµη υπογράφουν όλα τα µέλη του συµβουλίου.
Κάθε µέλος του συµβουλίου µπορεί να επισυνάψει στη γνώµη τη διαφορετική άποψή του. Το συµβούλιο διαβιβάζει τη
γνώµη στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία
λήψης της αναφοράς της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής, εφόσον η προθεσµία αυτή αρκεί σε σχέση µε την πολυπλοκότητα του φακέλου. Όταν έχει διενεργηθεί έρευνα µε πρωτοβουλία του συµβουλίου, η προθεσµία είναι τέσσερις
µήνες, εφόσον αρκεί σε σχέση µε την πολυπλοκότητα του φακέλου.

Άρθρο 19
1.
Ο πρόεδρος του συµβουλίου δεν ψηφίζει, εκτός εάν πρόκειται για διαδικαστικά ζητήµατα ή σε περίπτωση ισοψηφίας.
2.
Ο πρόεδρος µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το συµβούλιο και γνωστοποιεί, σε
κάθε ένα από τα µέλη του, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την υπόθεση.

Άρθρο 20
Ο γραµµατέας συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου. Οι µάρτυρες υπογράφουν το πρακτικό των καταθέσεών τους.
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Άρθρο 21
1.
Τα έξοδα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας µε πρωτοβουλία του ενδιαφεροµένου
υπαλλήλου, ιδίως οι αµοιβές που καταβάλλονται σε πρόσωπο που έχει επιλέξει για να τον βοηθήσει ή για την υπεράσπισή του, βαρύνουν τον υπάλληλο στην περίπτωση που η πειθαρχική διαδικασία καταλήξει στην επιβολή µιας µια από
τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.
Εντούτοις, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποφασίζει άλλως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις
οποίες η επιβάρυνση αυτή θα ήταν ανεπιεικής για τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο.

Άρθρο 22
1.
Μετά από ακρόαση του υπαλλήλου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή λαµβάνει απόφαση κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 9 και 10, του παρόντος Παραρτήµατος, εντός δύο µηνών από τη λήψη της γνώµης του συµβουλίου. Η
απόφαση πρέπει να αιτιολογείται.
2.
Εάν η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή αποφασίσει να περατώσει την υπόθεση χωρίς να επιβάλλει πειθαρχική
κύρωση, ενηµερώνει αµελλητί τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο γραπτώς. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος µπορεί να ζητήσει
να συµπεριληφθεί η απόφαση αυτή στον ατοµικό του φάκελο.

Τµήµα 6
Αναστολή

Άρθρο 23
1.
Σε περίπτωση βαρέος παραπτώµατος που αποδίδεται στον υπάλληλο από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή,
είτε πρόκειται για παράβαση των επαγγελµατικών υποχρεώσεών του είτε για παράβαση δικαίου, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί αµέσως να προβαίνει στην αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων του υπαλλήλου που κατηγορείται
για το παράπτωµα αυτό για ορισµένο ή αόριστο διάστηµα.
2.
Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή λαµβάνει την απόφαση αυτή µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, πλην εξαιρετικών περιστάσεων.

Άρθρο 24
1.
Η απόφαση µε την οποία απαγγέλλεται η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων του υπαλλήλου καθορίζει εάν, κατά
την περίοδο της αναστολής, ο ενδιαφερόµενος διατηρεί στο ακέραιο τις αποδοχές του ή εάν στις αποδοχές του επιβάλλεται παρακράτηση. Το ποσό που καταβάλλεται στον υπάλληλο δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να είναι κατώτερο από
το ελάχιστο όριο διαβίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Παραρτήµατος VIII του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, προσαυξηµένο, ενδεχοµένως, µε τα καταβλητέα οικογενειακά επιδόµατα.
2.
Η κατάσταση του υπαλλήλου, του οποίου έχει ανασταλεί η άσκηση των καθηκόντων, πρέπει να ρυθµίζεται οριστικά
εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αναστολή των καθηκόντων του παράγει αποτελέσµατα. Εάν δεν
ληφθεί απόφαση εντός έξι µηνών, ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δικαιούται να λάβει εκ νέου στο ακέραιο τις αποδοχές
του, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3.
3.
Η παρακράτηση µπορεί να διατηρείται και πέραν των έξι µηνών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εάν ο υπάλληλος διώκεται ποινικά για τις ίδιες πράξεις και βρίσκεται κρατούµενος για λόγους σχετικούς µε τις διώξεις αυτές. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο υπάλληλος λαµβάνει εκ νέου στο ακέραιο τις αποδοχές του µόνο αφού το αρµόδιο δικαστήριο
απαγγείλει την άρση της κράτησής του.
4.
Τα παρακρατηθέντα, βάσει της παραγράφου 1, ποσά καταβάλλονται στον υπάλληλο, εάν η οριστική απόφαση δεν
του επέβαλε αυστηρότερη πειθαρχική κύρωση από έγγραφη προειδοποίηση, επίπληξη ή αναστολή της προαγωγής κατά
κλιµάκιο ή εάν δεν του επεβλήθη ουδόλως πειθαρχική κύρωση· στην τελευταία αυτή περίπτωση, η πληρωµή γίνεται
εντόκως βάσει του ποσοστού που ορίζεται στο άρθρο 12 του Παραρτήµατος XII.
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Τµήµα 7
Παράλληλη ποινική δίωξη

Άρθρο 25
Εάν ο υπάλληλος διώκεται ποινικώς για τις ίδιες πράξεις, η οριστική απόφαση λαµβάνεται µόνον αφού η απόφαση που
εκδόθηκε από το δικαστήριο καταστεί αµετάκλητη.

Τµήµα 8
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 26
Στις περιπτώσεις που η έρευνα έχει αρχίσει από την OLAF, οι αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11, 14, 22 και 23
του παρόντος Παραρτήµατος αποστέλλονται προς ενηµέρωση στην OLAF.

Άρθρο 27
Ο υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική κύρωση άλλη πλην της παύσεως µπορεί, µετά την πάροδο τριών
ετών, εάν πρόκειται για έγγραφη προειδοποίηση ή για επίπληξη, ή µετά την πάροδο έξι ετών, εάν πρόκειται για άλλες
κυρώσεις, να υποβάλει αίτηση µε σκοπό να απαλειφθεί κάθε µνεία του εν λόγω µέτρου από τον ατοµικό του φάκελο. Η
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή αποφασίζει, εάν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αυτή.

Άρθρο 28
Σε περίπτωση νέων πραγµατικών στοιχείων στηριζόµενων από σχετικές αποδείξεις, µπορεί να κινείται και πάλι η πειθαρχική διαδικασία από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, µε δική της πρωτοβουλία ή µε αίτηση του ενδιαφερόµενου
υπαλλήλου.

Άρθρο 29
Εάν δεν γίνει δεκτή καµία κατηγορία κατά του υπαλλήλου κατ' εφαρµογή του άρθρου 1, παράγραφος 3 και του άρθρου
22, παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήµατος, ο υπάλληλος έχει δικαίωµα, µε αίτησή του, στην ανόρθωση της ζηµίας
που υπέστη µέσω της κατάλληλης δηµοσιότητας της απόφασης της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής.

Άρθρο 30
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 3, κάθε όργανο εκδίδει, µετά από διαβούλευση µε την οικεία επιτροπή
προσωπικού, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος Παραρτήµατος, εάν το κρίνει αναγκαίο».

100. Το Παράρτηµα X τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή προχωρεί στις εν λόγω µεταθέσεις ακολουθώντας ειδική διαδικασία, καλούµενη “διαδικασία κινητικότητας”, της οποίας τις λεπτοµέρειες καθορίζει η ίδια, µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή προσωπικού.»

β)

Στο άρθρο 3, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποφασίσει να τοποθετήσει προσωρινά µαζί µε τη θέση του, υπάλληλο τοποθετηµένο σε τρίτη χώρα, στην έδρα του οργάνου ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο υπηρεσίας στην Κοινότητα· η τοποθέτηση αυτή, της οποίας δεν προηγείται προκήρυξη κενής
θέσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.»
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γ)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1. Όταν το όργανο παραχωρεί στον υπάλληλο κατοικία ανάλογη προς το επίπεδο των καθηκόντων του και προς
το µέγεθος της οικογένειας που συντηρεί, ο υπάλληλος υποχρεούται να µείνει σ' αυτή.
2.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 1 καθορίζονται, µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή προσωπικού, από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, η οποία αποφασίζει επίσης για την επίπλωση και τον λοιπό εξοπλισµό των κατοικιών, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο υπηρεσίας».

δ)

Στο άρθρο 6, οι όροι «πέντε ηµερολογιακών ηµερών», αντικαθίστανται από τους όρους «τριών και µισής εργασίµων
ηµερών».

ε)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
i)

Στο πρώτο εδάφιο, οι όροι «πέντε ηµερολογιακών ηµερών» αντικαθίστανται από τους όρους «τριών και µισής
εργασίµων ηµερών» και οι όροι «δυόµισι ηµερολογιακών ηµερών» αντικαθίστανται από τους όρους «δύο εργασίµων ηµερών».

ii)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «είκοσι ηµερολογιακές ηµέρες» αντικαθίστανται από τους όρους «δεκατέσσερις
εργάσιµες ηµέρες».

στ) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

ζ)

i)

Στην παράγραφο 1, οι όροι «είκοσι ηµερολογιακές ηµέρες» αντικαθίστανται από τους όρους «δεκατέσσερις
εργάσιµες ηµέρες».

ii)

Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α)

Οι όροι «ηµερολογιακές ηµέρες» αντικαθίστανται από τους όρους «εργάσιµες ηµέρες».

β)

Η δεύτερη πρόταση απαλείφεται.

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το έκτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α)

στην τέταρτη περίπτωση ο αριθµός «8,» αντικαθίσταται από τον αριθµό «7»,

β)

µετά την τέταρτη περίπτωση, παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 30 % εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από 7 αλλά κατώτερη ή ίση µε 9»,

γ)

στην πέµπτη περίπτωση ο αριθµός «8» αντικαθίστανται από τους όρους «9 αλλά κατώτερη ή ίση µε 11»,

δ)

προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 40 %, εφόσον η τιµή αυτή είναι ανώτερη από 11.»

ii)

Προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Στη διάρκεια της σταδιοδροµίας του, ο υπάλληλος που τοποθετήθηκε σε τόπο θεωρούµενο δύσκολο ή πολύ
δύσκολο, για τον οποίο η αποζηµίωση συνθηκών διαβίωσης είναι 30 %, 35 % ή 40 %, εάν δεχθεί µετάθεση σε
τόπο για τον οποίο η αποζηµίωση αυτή είναι 30 %, 35 % ή 40 %, εισπράττει επιπλέον της αποζηµίωσης συνθηκών διαβίωσης που προβλέπεται για το νέο τόπο υπηρεσίας του, συµπληρωµατική πριµοδότηση 5 % του ποσού
αναφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Η πριµοδότηση αυτή χορηγείται σωρευτικά µε κάθε τοποθέτηση του υπαλλήλου σε τόπο υπηρεσίας θεωρούµενο δύσκολο ή πολύ δύσκολο, χωρίς ωστόσο το άθροισµα της αποζηµίωσης συνθηκών διαβίωσης και της πριµοδότησης να µπορεί να υπερβαίνει το 45 % του ποσού αναφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.»
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η)

Στο άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, οι όροι «κάθε έξι µήνες» αντικαθίστανται από τους όρους «µία φορά
το χρόνο».

θ)

Στο άρθρο 16, πρώτο εδάφιο, οι όροι «είτε σε ευρώ είτε στο νόµισµα του τόπου υπηρεσίας» αντικαθίστανται από
τους όρους «σε ευρώ, στο νόµισµα του τόπου υπηρεσίας ή στο νόµισµα της δαπάνης».

ι)

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
i)

ii)

Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α)

Οι όροι «στον οποίο το θεσµικό όργανο δεν έχει παραχωρήσει επιπλωµένη κατοικία» αντικαθίστανται από
τους όρους «στον οποίο παραχωρείται κατοικία κατ' εφαρµογή των άρθρων 5 ή 23 του παρόντος Παραρτήµατος».

β)

[η συνέχεια δεν αφορά την ελληνική έκδοση]

Στο δεύτερο εδάφιο οι όροι «τα πραγµατικά έξοδα εγκατάστασης» αντικαθίστανται από τους όρους «τα λοιπά
έξοδα που προκλήθηκαν από την εν λόγω αλλαγή κατοικίας».

ια) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:
i)

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Επιπλέον, χορηγείται στον υπάλληλο η ηµερήσια αποζηµίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του
Παραρτήµατος VII, µειωµένη κατά 50 %, πλην περιπτώσεως ανωτέρας βίας, η οποία καθορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.»

ii)

[η συνέχεια δεν αφορά την ελληνική έκδοση]

ιβ) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εφόσον οι µετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους που συνδέονται ευθέως µε την άσκηση των καθηκόντων του δεν
εξασφαλίζονται από υπηρεσιακό όχηµα στο οποίο διαθέτει πρόσβαση, ο υπάλληλος λαµβάνει για τη χρήση του προσωπικού του οχήµατος, χιλιοµετρική αποζηµίωση, της οποίας το ποσό καθορίζεται από την αρµόδια για τους διορισµούς αρχή».
ιγ) Στο άρθρο 21, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οσάκις ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να αλλάξει τόπο κατοικίας για να συµµορφωθεί προς το άρθρο 20 του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ή σε περίπτωση µετάθεσης, το
όργανο βαρύνεται, υπό τους όρους που καθορίζει η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή και ανάλογα µε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να του εξασφαλισθεί στέγη στον τόπο υπηρεσίας:
α)

µε τη µετακόµιση όλης ή µέρους της οικοσκευής από τον τόπο όπου πράγµατι βρίσκεται η εν λόγω οικοσκευή
προς τον τόπο υπηρεσίας, καθώς και µε τη µεταφορά των προσωπικών ειδών, σε περίπτωση που τίθεται στη διάθεσή του µη επιπλωµένη κατοικία·

β)

µε τη µεταφορά των προσωπικών ειδών ή τη φύλαξη της οικοσκευής και των προσωπικών ειδών, σε περίπτωση
που τίθεται στη διάθεσή του επιπλωµένη κατοικία.»

ιδ) Στο άρθρο 23, οι όροι «των καθηκόντων που ασκεί» αντικαθίστανται από τους όρους «των καθηκόντων του».
ιε) Το κεφάλαιο 5 και το οικείο άρθρο 26 απαλείφονται.
ιστ) Το κεφάλαιο 6 και το οικείο άρθρο 27 απαλείφονται.
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101. Το Παράρτηµα XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΡΘΡΩΝ

64

ΚΑΙ

65

ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΡΕΣΙΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τµήµα 1
Στοιχεία των ετήσιων προσαρµογών

Άρθρο 1

1.

Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat)

Για την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 65, παράγραφος 1 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Eurostat
εκπονεί κάθε χρόνο, πριν από το τέλος Οκτωβρίου, έκθεση που αναφέρεται στην εξέλιξη του κόστους ζωής στις Βρυξέλλες, στις οικονοµικές ισοτιµίες µεταξύ Βρυξελλών και ορισµένων τόπων υπηρεσίας εντός των κρατών µελών και στην
εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων.

2.

Εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες (διεθνής δείκτης Βρυξελλών)

Βάσει στοιχείων που παρέχουν οι βελγικές αρχές, η Eurostat καθορίζει ένα δείκτη που επιτρέπει να µετρηθεί η εξέλιξη
του κόστους ζωής µε το οποίο επιβαρύνονται οι υπάλληλοι των Κοινοτήτων που υπηρετούν στις Βρυξέλλες. Ο δείκτης
αυτός (καλούµενος “διεθνής δείκτης Βρυξελλών”) λαµβάνει υπόψη την εξέλιξη που διαπιστώθηκε µεταξύ Ιουνίου του
προηγούµενου έτους και Ιουνίου του τρέχοντος έτους και βασίζεται στη στατιστική µέθοδο που ορίζεται από την οµάδα
εργασίας του άρθρου 64 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13.

3.
α)

Εξέλιξη του κόστους ζωής εκτός Βρυξελλών (οικονοµικές ισοτιµίες και τεκµαρτοί δείκτες)
Η Eurostat υπολογίζει, σε συµφωνία µε τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή τις λοιπές αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, τις οικονοµικές ισοτιµίες, οι οποίες καθορίζουν την αντιστοιχία αγοραστικής δύναµης:
i)

των αποδοχών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων οι οποίοι υπηρετούν στις πρωτεύουσες
των κρατών µελών, µε εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, όπου χρησιµοποιείται ο δείκτης της Χάγης αντί του δείκτη
του Άµστερνταµ και σε ορισµένους άλλους τόπους υπηρεσίας, σε σχέση µε τις Βρυξέλλες,

ii)

των συντάξεων των υπαλλήλων που καταβάλλονται στα κράτη µέλη, σε σχέση µε το Βέλγιο.

β)

Οι οικονοµικές ισοτιµίες αναφέρονται στον µήνα Ιούνιο κάθε έτους.

γ)

Οι οικονοµικές ισοτιµίες υπολογίζονται έτσι ώστε κάθε βασική θέση να µπορεί να ενηµερώνεται δύο φορές το χρόνο
και να ελέγχεται µε άµεση έρευνα τουλάχιστον µία φορά ανά πενταετία. Για την ενηµέρωση των οικονοµικών ισοτιµιών, η Eurostat χρησιµοποιεί τους καταλληλότερους δείκτες, όπως αυτοί ορίζονται από την οµάδα εργασίας του
άρθρου 64 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

δ)

Η εξέλιξη του κόστους ζωής εκτός Βελγίου και Λουξεµβούργου, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς µετράται
µε τη βοήθεια των τεκµαρτών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί αντιστοιχούν στο γινόµενο του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών
επί την µεταβολή της οικονοµικής ισοτιµίας.
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4.
Εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων
(ειδικοί δείκτες)
α)

Για να µετρηθεί σε ποσοστά η ανοδική και καθοδική εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών στις εθνικές
δηµόσιες υπηρεσίες, η Euroostat καθορίζει, µε βάση πληροφορίες που παρέχουν πριν από το τέλος Σεπτεµβρίου οι
οικείες εθνικές αρχές, ειδικούς δείκτες µε τους οποίους εκφράζονται οι εξελίξεις των πραγµατικών αποδοχών των
δηµοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων µεταξύ του µηνός Ιουλίου του προηγούµενου έτους και του µηνός
Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Και οι δύο θα πρέπει να περιλαµβάνουν το ένα δωδέκατο όλων των ετησίως καταβληθέντων στοιχείων.
Οι ειδικοί δείκτες καθορίζονται µε δύο µορφές:
i)

ένας δείκτης για κάθε µία από τις οµάδες καθηκόντων, κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης,

ii)

ένας µέσος δείκτης σταθµιζόµενος µε βάση το δυναµικό των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων που αντιστοιχεί σε
κάθε οµάδα καθηκόντων.

Καθένας από τους δείκτες αυτούς καθορίζεται σε πραγµατικές, ακαθάριστες και καθαρές τιµές. Για τη µετάβαση από
τις ακαθάριστες στις καθαρές τιµές, λαµβάνονται υπόψη οι υποχρεωτικές κρατήσεις καθώς και τα γενικά φορολογικά στοιχεία.
Για τον καθορισµό των ακαθάριστων και των καθαρών δεικτών για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat
χρησιµοποιεί δείγµα συντιθέµενο από τα ακόλουθα κράτη µέλη: Βέλγιο, Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µετά από πρόταση της Επιτροπής δυνάµει του άρθρου 65, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δύναται να εγκρίνει νέο δείγµα που
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 75 % του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που εφαρµόζεται από το έτος που έπεται του έτους της εγκρίσεώς του. Τα αποτελέσµατα ανά χώρα σταθµίζονται ανάλογα µε το µερίδιο του εθνικού
ΑΕΠ, µετρούµενο µε τη χρήση των µονάδων αγοραστικής δύναµης, όπως αναφέρεται στις πλέον πρόσφατες στατιστικές που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τους ορισµούς των εθνικών λογαριασµών που περιλαµβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών που ισχύει τη συγκεκριµένη στιγµή.
β)

Οι αρµόδιες εθνικές αρχές παρέχουν στην Eurostat, κατόπιν αιτήσεώς της, όσες συµπληρωµατικές πληροφορίες κρίνει απαραίτητες, προκειµένου να καθορίσει ένα ειδικό δείκτη που να µετρά ορθά την εξέλιξη της αγοραστικής
δύναµης των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων.
Εάν η Eurostat, µετά από νέα διαβούλευση µε τις οικείες εθνικές αρχές, διαπιστώσει στατιστικές ανωµαλίες στις
ληφθείσες πληροφορίες ή αδυναµία καθορισµού δεικτών που να µετρούν ορθά, από στατιστική άποψη, την εξέλιξη
των πραγµατικών εισοδηµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων συγκεκριµένου κράτους µέλους, υποβάλλει έκθεση στην
Επιτροπή παρέχοντας και όλα τα στοιχεία εκτίµησης.

γ)

Εκτός από τους ειδικούς δείκτες, η Eurostat υπολογίζει και ορισµένους δείκτες ελέγχου. Ένας από αυτούς τους δείκτες έχει τη µορφή δεδοµένων που αφορούν το σύνολο των αποδοχών σε πραγµατικές τιµές, κατά κεφαλή, στις κεντρικές διοικήσεις, τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε τους ορισµούς των εθνικών λογαριασµών που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σύστηµα Λογαριασµών που ισχύει τη συγκεκριµένη στιγµή.
Η Eurostat περιλαµβάνει στην έκθεσή της για τους ειδικούς δείκτες παρατηρήσεις σχετικά µε τις αποκλίσεις µεταξύ
των δεικτών αυτών και της εξέλιξης των δεικτών ελέγχου που αναφέρονται ανωτέρω.

Άρθρο 2
Η Επιτροπή συντάσσει ανά τριετία εµπεριστατωµένη έκθεση σχετικά µε τις ανάγκες των οργάνων σε προσλήψεις, την
οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχοµένως, στο Συµβούλιο προτάσεις στηριζόµενες σε όλα τα κατάλληλα στοιχεία, µετά από διαβούλευση µε τα άλλα
όργανα στο πλαίσιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Τµήµα 2
Τρόπος της ετήσιας προσαρµογής των αποδοχών και συντάξεων

Άρθρο 3
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το Συµβούλιο αποφασίζει
πριν από το τέλος κάθε έτους για την προσαρµογή των αποδοχών και συντάξεων, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η
οποία βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο τµήµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος, µε ισχύ από την 1η Ιουλίου.
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2.
Το ύψος της προσαρµογής ισούται µε το γινόµενο του ειδικού δείκτη επί τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών. Η προσαρµογή καθορίζεται σε καθαρές τιµές ως ποσοστό ίσο για όλους.
3.
Το ύψος της προσαρµογής που καθορίζεται µε τον τρόπο αυτό ενσωµατώνεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο που αναφέρεται κατωτέρω, στην κλίµακα των βασικών µισθών, η οποία περιλαµβάνεται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης και στο Παράρτηµα XIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και στα άρθρα 20, 63 και 93
του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό:
α)

το ποσό των καθαρών αποδοχών και συντάξεων χωρίς διορθωτικό συντελεστή προσαυξάνεται ή µειώνεται κατά το
ύψος της ετήσιας προσαρµογής που προαναφέρθηκε·

β)

ο νέος πίνακας των βασικών µισθών καταρτίζεται προσδιορίζοντας το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί, µετά την
αφαίρεση του φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 και των υποχρεωτικών κρατήσεων στα πλαίσια
των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων, στο ποσό των καθαρών αποδοχών·

γ)

για τη µετατροπή αυτή των καθαρών ποσών σε ακαθάριστα, λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση άγαµου υπαλλήλου
που δεν λαµβάνει τις αποζηµιώσεις και τα επιδόµατα που προβλέπονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.

4.
Για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4
του εν λόγω κανονισµού πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή που αποτελείται από:
α)

τον συντελεστή που προκύπτει από την προηγούµενη προσαρµογή· ή/και

β)

το ύψος της προσαρµογής των αποδοχών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5.
Κανένας διορθωτικός συντελεστής δεν εφαρµόζεται στο Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο. Οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρµόζονται:
α)

στις αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων που υπηρετούν στα άλλα κράτη µέλη και σε
ορισµένους άλλους τόπους υπηρεσίας·

β)

κατά παρέκκλιση του άρθρου 82, παράγραφος 1 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, στις συντάξεις των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταβάλλονται στα άλλα κράτη µέλη όσον αφορά το τµήµα που αντιστοιχεί στα
δικαιώµατα που αποκτήθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004,

καθορίζονται από τις σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών ισοτιµιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος και των τιµών συναλλάγµατος που προβλέπονται στο άρθρο 63 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης για τις
αντίστοιχες χώρες.
Εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος Παραρτήµατος όσον αφορά την αναδροµική
εφαρµογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρµόζονται στους τόπους υπηρεσίας στους οποίους ο πληθωρισµός είναι
πολύ υψηλός.
6.
Τα όργανα προβαίνουν, µε αναδροµική ισχύ για την περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης παραγωγής αποτελεσµάτων και της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης για τη νέα προσαρµογή, στην αντίστοιχη, θετική ή αρνητική,
διόρθωση των αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων και των συντάξεων που καταβάλλονται στους πρώην υπαλλήλους και
τα λοιπά πρόσωπα που έλκουν δικαιώµατα από αυτούς.
Εάν η εν λόγω αναδροµική διόρθωση συνεπάγεται ανάκτηση των καθ' υπέρβαση καταβληθέντων, η ανάκτηση αυτή µπορεί
να κλιµακώνεται σε διάστηµα δώδεκα µηνών το πολύ από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για την προσεχή
ετήσια προσαρµογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Άρθρο 4
1.
Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, οι ενδιάµεσες προσαρµογές των αποδοχών και συντάξεων που προβλέπονται στο
άρθρο 65, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αποφασίζονται σε περίπτωση ουσιώδους µεταβολής
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του κόστους ζωής µεταξύ Ιουνίου και ∆εκεµβρίου σε σχέση µε το όριο ευαισθητοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 6,
παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήµατος και αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής
δύναµης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς.
2.

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

3.

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

Άρθρο 5
1.
Η Eurostat πραγµατοποιεί την πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναµης για την εξεταζόµενη περίοδο τον
Μάρτιο κάθε έτους, βάσει των στοιχείων που παρέχονται στη συνεδρίαση που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος
Παραρτήµατος.
Εάν η πρόβλεψη αυτή εµφανίζει αρνητικό ποσοστό, το ήµισυ του ποσοστού αυτού λαµβάνεται υπόψη κατά την ενδιάµεση προσαρµογή.
2.
Η εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες µετράται από τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών για την περίοδο από
τον Ιούνιο έως το ∆εκέµβριο του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους.
3.
Για καθένα από τους τόπους υπηρεσίας για τους οποίους καθορίσθηκε διορθωτικός συντελεστής (µε εξαίρεση το
Βέλγιο και το Λουξεµβούργο), πραγµατοποιείται κατ' εκτίµηση υπολογισµός για τον µήνα ∆εκέµβριο των οικονοµικών
ισοτιµιών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3. Η εξέλιξη του κόστους ζωής υπολογίζεται µε τον τρόπο που
ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3.

Άρθρο 6
1.
Το όριο ευαισθητοποίησης για την εξάµηνη περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 του παρόντος
Παραρτήµατος είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7 % για δωδεκάµηνη περίοδο.
2.
Το όριο εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία, υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 5,
παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του παρόντος Παραρτήµατος:
α)

εάν το όριο ευαισθητοποίησης καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται για τις Βρυξέλλες (που µετράται από την εξέλιξη του
διεθνούς δείκτη Βρυξελλών µεταξύ Ιουνίου και ∆εκεµβρίου), οι αποδοχές προσαρµόζονται για το σύνολο των τόπων
σύµφωνα µε τη διαδικασία ετήσιας προσαρµογής·

β)

εάν το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται στις Βρυξέλλες, προσαρµόζονται µόνο οι διορθωτικοί συντελεστές
των τόπων, όπου η εξέλιξη του κόστους ζωής (που µετράται από την εξέλιξη των τεκµαρτών δεικτών µεταξύ Ιουνίου
και ∆εκεµβρίου) έχει υπερβεί το όριο ευαισθητοποίησης.

Άρθρο 7
Για την εφαρµογή του άρθρου 6 του παρόντος Παραρτήµατος:
Το ύψος της προσαρµογής ισούται µε τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται, ενδεχοµένως, επί
το ήµισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν αυτός είναι αρνητικός.
Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται µε τον λόγο µεταξύ της σχετικής οικονοµικής ισοτιµίας και της αντίστοιχης
τιµής συναλλάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 63 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος, εάν το
όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της προσαρµογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ (ΤΟΠΟΙ ΜΕ
ΥΨΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ)

Άρθρο 8
1.
Για τους τόπους µε υψηλή αύξηση του κόστους ζωής (µετρώµενη από την εξέλιξη των τεκµαρτών δεικτών), ο διορθωτικός συντελεστής παράγει αποτελέσµατα πριν από την 1η Ιανουαρίου για την ενδιάµεση προσαρµογή ή την 1η Ιου-
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λίου για την ετήσια προσαρµογή. Επιδιώκεται, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να περιορισθεί η απώλεια αγοραστικής
δύναµης στο ύψος εκείνης που θα είχε καταγραφεί σε ένα τόπο υπηρεσίας, όπου η εξέλιξη του κόστους ζωής θα αντιστοιχούσε στο όριο ευαισθητοποίησης.
2.

Οι ηµεροµηνίες έναρξης παραγωγής αποτελεσµάτων της ετήσιας προσαρµογής καθορίζονται ως εξής:

α)

η 16η Μαΐου για τους τόπους υπηρεσίας των οποίων ο τεκµαρτός δείκτης υπερβαίνει το 6,3 % και

β)

η 1η Μαΐου για τους τόπους υπηρεσίας των οποίων ο τεκµαρτός δείκτης υπερβαίνει το 12,6 %.

3.

Οι ηµεροµηνίες έναρξης παραγωγής αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης προσαρµογής καθορίζονται ως εξής:

α)

η 16η Νοεµβρίου για τους τόπους υπηρεσίας των οποίων ο τεκµαρτός δείκτης υπερβαίνει το 6,3 % και

β)

η 1η Νοεµβρίου για τους τόπους υπηρεσίας των οποίων ο τεκµαρτός δείκτης υπερβαίνει το 12,6 %.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 64 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Άρθρο 9
1.
Οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, η διοίκηση ενός κοινοτικού οργάνου ή οι εκπρόσωποι των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε συγκεκριµένο τόπο υπηρεσίας, µπορούν να ζητήσουν τη δηµιουργία διορθωτικού συντελεστή ειδικού για τον εν λόγω τόπο.
Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από αντικειµενικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει, στη διάρκεια περισσότερων ετών, αισθητή διαφορά στο κόστος διαβίωσης σε συγκεκριµένο τόπο υπηρεσίας σε σχέση µε εκείνο που διαπιστώνεται στην πρωτεύουσα του οικείου κράτους µέλους (εκτός των Κάτω Χωρών, όπου χρησιµοποιείται η Χάγη αντί του
Άµστερνταµ). Εάν η Eurostat επιβεβαιώσει ότι η διαφορά (άνω του 5 %) είναι αισθητή και διαρκής, η Επιτροπή θα πρέπει
να υποβάλλει πρόταση καθορισµού διορθωτικού συντελεστή για τον εν λόγω τόπο.
2.
Το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, µπορεί επίσης να αποφασίσει να αποσύρει την εφαρµογή διορθωτικού συντελεστή ειδικού για ένα δεδοµένο τόπο. Σε παρόµοια περίπτωση, η πρόταση πρέπει να βασίζεται σε ένα από
τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

σε αίτηση προερχόµενη από τις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους, από τη διοίκηση ενός κοινοτικού
οργάνου ή από τους εκπροσώπους των υπαλλήλων των Κοινοτήτων σε συγκεκριµένο τόπο υπηρεσίας, από την οποία
προκύπτει ότι το κόστος διαβίωσης στον εν λόγω τόπο υπηρεσίας δεν είναι πλέον σηµαντικά διαφορετικό (κατώτερο
του 2 %) από εκείνο που καταγράφεται στην πρωτεύουσα του οικείου κράτους µέλους. Η σύγκλιση αυτή θα πρέπει
να είναι διαρκής και επικυρωµένη από την Eurostat·

β)

στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον µόνιµοι και έκτακτοι κοινοτικοί υπάλληλοι τοποθετηµένοι στον τόπο αυτό.

3.
Το Συµβούλιο αποφασίζει επί της προτάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 64, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 10
Σε περίπτωση σοβαρής και αιφνίδιας επιδείνωσης της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στο εσωτερικό της Κοινότητας, η οποία εκτιµάται βάσει αντικειµενικών στοιχείων που παρέχονται για τον σκοπό αυτό από την Επιτροπή, η Επιτροπή, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί των οποίων αποφασίζει το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης ΕΚ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ EUROSTAT ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 11
Έργο της Eurostat είναι να 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 πραγµατοποιεί τις απαιτούµενες µελέτες για την επίβλεψη αυτή.

Άρθρο 12
Η Eurostat συγκαλεί τον Μάρτιο κάθε έτους µια οµάδα εργασίας αποτελούµενη από εµπειρογνώµονες των αρµοδίων
αρχών των κρατών µελών και καλούµενη “οµάδα εργασίας του άρθρου 65 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης”.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, εξετάζεται η στατιστική µεθοδολογία καθώς και η εφαρµογή της όσον αφορά τους ειδικούς
δείκτες και τους δείκτες ελέγχου.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνεται η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναµης για την ενδιάµεση προσαρµογή των αποδοχών πρέπει επίσης να ανακοινώνονται, µαζί µε τα δεδοµένα για την εξέλιξη της διάρκειας του ωραρίου εργασίας στις κεντρικές διοικήσεις.

Άρθρο 13
Η Eurostat συγκαλεί τουλάχιστον µία φορά ετησίως, και το αργότερο στη διάρκεια του Σεπτεµβρίου, µια οµάδα εργασίας αποτελούµενη από εµπειρογνώµονες των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και καλούµενη (οµάδα εργασίας του
άρθρου 64 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης).
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, εξετάζεται ιδίως η στατιστική µεθοδολογία και η εφαρµογή της για τον καθορισµό του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών και των οικονοµικών ισοτιµιών.

Άρθρο 14
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Eurostat, κατόπιν αιτήσεώς της, τα στοιχεία που έχουν άµεση ή έµµεση επίπτωση
στη σύνθεση και στην εξέλιξη των αποδοχών των εθνικών δηµοσίων υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 15
1.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Παράρτηµα εφαρµόζονται από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
2.
Στο τέλος του τέταρτου έτους αναθεωρούνται, ιδίως όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις τους. Προς
τούτο, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και, ενδεχοµένως, πρόταση τροποποίησης του παρόντος Παραρτήµατος βάσει του άρθρου 283 της Συνθήκης ΕΚ».
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102. Προστίθενται τα ακόλουθα Παραρτήµατα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ

83Α

ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
1.
Για τον καθορισµό της εισφοράς των υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 83α,
παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Επιτροπή πραγµατοποιεί ανά πενταετία, αρχής γενοµένης το
2004, την αναλογιστική αποτίµηση της ισορροπίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 83α,
παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρει εάν η εισφορά των υπαλλήλων
επαρκεί να χρηµατοδοτήσει το ένα τρίτο της δαπάνης που προβλέπεται από το συνταξιοδοτικό καθεστώς.
2.
Για την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 83α, παράγραφος 4 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Επιτροπή πραγµατοποιεί, κάθε έτος, ενηµέρωση της εν λόγω αναλογιστικής αποτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
του πληθυσµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήµατος, του επιτοκίου που ορίζεται στο άρθρο 10
του παρόντος Παραρτήµατος και του ποσοστού ετήσιας αλλαγής στις κλίµακες µισθών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήµατος.
3.
Η αποτίµηση και οι ενηµερώσεις πραγµατοποιούνται κάθε έτος n, βάσει του πληθυσµού των ενεργών µελών του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους (n-1).

Άρθρο 2
1.
Η αναπροσαρµογή του ποσοστού της εισφοράς γίνεται µε ισχύ από 1ης Ιουλίου, ταυτόχρονα µε την ετήσια αναπροσαρµογή των αποδοχών που προβλέπεται στο άρθρο 65 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Κάθε αναπροσαρµογή δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα εισφορά µεγαλύτερη ή µικρότερη από 1 % σε σχέση µε την εισφορά που ίσχυε
το προηγούµενο έτος.
2.
Η αναπροσαρµογή που αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2004 δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της
εισφοράς πέραν του 9,75 %. Η αναπροσαρµογή που αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2005 δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της εισφοράς πέραν του 10,25 %.
3.
Η διαφορά που διαπιστώνεται µεταξύ της αναπροσαρµογής του ποσοστού της εισφοράς που θα προέκυπτε από
τον αναλογιστικό υπολογισµό και της αναπροσαρµογής που προκύπτει από την αναφερόµενη στην παράγραφο 2 µεταβολή, δεν οδηγεί ποτέ σε ανάκτηση ή, κατ' ακολουθία, σε συνυπολογισµό της κατά τους µεταγενέστερους αναλογιστικούς υπολογισµούς. Το ποσοστό της εισφοράς που θα προκύψει από τον αναλογιστικό υπολογισµό αναφέρεται στην
έκθεση αποτίµησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Άρθρο 3
Οι πενταετείς αναλογιστικές αποτιµήσεις καθορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας λαµβάνοντας υπόψη, ως βάρη του καθεστώτος, τη σύνταξη αρχαιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 77 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το επίδοµα
αναπηρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 78 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και τις συντάξεις επιζώντων, όπως
ορίζονται στα άρθρα 79 και 80 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 4
1.

Η αναλογιστική ισορροπία αξιολογείται µε βάση τη µέθοδο υπολογισµού που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο.
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2.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η “αναλογιστική αξία” των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που έχουν αποκτηθεί πριν
από την ηµεροµηνία του υπολογισµού αντιπροσωπεύει υποχρέωση προηγούµενης υπηρεσίας, ενώ η αναλογιστική αξία
των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα αποκτηθούν κατά το έτος υπηρεσίας που αρχίζει την ηµεροµηνία του υπολογισµού, αντιπροσωπεύει το “κόστος υπηρεσίας”.
3.
Εξυπακούεται ότι όλες οι συνταξιοδοτήσεις (εκτός για αναπηρία) θα επέλθουν σε καθορισµένη µέση ηλικία r. Η
µέση ηλικία συνταξιοδότησης ενηµερώνεται µόνο κατά την πενταετή αναλογιστική αποτίµηση που αναφέρεται στο άρθρο
1 του παρόντος Παραρτήµατος και µπορεί να διαφέρει για τις διάφορες οµάδες προσωπικού.
4.

Για τον καθορισµό των αναλογιστικών αξιών:

α)

λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές µεταβολές στο βασικό µισθό κάθε υπαλλήλου µεταξύ της ηµεροµηνίας υπολογισµού και της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης·

β)

δεν λαµβάνονται υπόψη τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία υπολογισµού.

5.
Όλες οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης (ιδίως στα
Παραρτήµατα VIII και XIII) λαµβάνονται υπόψη κατά την αναλογιστική αποτίµηση του κόστους υπηρεσίας.
6.
Εφαρµόζεται διαδικασία εξοµάλυνσης για τον καθορισµό του πραγµατικού προεξοφλητικού επιτοκίου και του
ποσοστού ετήσιας αλλαγής στις κλίµακες µισθών των κοινοτικών υπαλλήλων. Η εξοµάλυνση προκύπτει από κινητό µέσο
όρο 12ετίας για το επιτόκιο και για την αύξηση στις κλίµακες µισθών.

Άρθρο 5
1.

Ο τύπος υπολογισµού της εισφοράς βασίζεται στην εξίσωση:

ποσοστό εισφοράς έτους n = κόστος υπηρεσίας έτους n/σύνολο ετήσιων βασικών µισθών.
2.
Η εισφορά των υπαλλήλων στο κόστος χρηµατοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος υπολογίζεται ως το ένα
τρίτο του λόγου µεταξύ του κόστους υπηρεσίας του τρέχοντος έτους (n) για όλους τους υπαλλήλους που είναι ενεργά
µέλη του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και του συνόλου των ετήσιων βασικών µισθών για τον ίδιο πληθυσµό ενεργών
µελών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους (n-1).
3.

Το κόστος υπηρεσίας είναι το άθροισµα:

α)

του κόστους της υπηρεσίας συνταξιοδότησης (που αναλύεται στο άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήµατος), δηλ. η
αναλογιστική αξία των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα αποκτηθούν κατά το έτος n, συµπεριλαµβανοµένης
της αξίας του µέρους της εν λόγω σύνταξης που θα οφείλεται στον επιζώντα σύζυγο ή/και στα συντηρούµενα τέκνα
κατά τον θάνατο του υπαλλήλου µετά τη συνταξιοδότησή του (ανακληρονόµηση)·

β)

του κόστους της υπηρεσίας αναπηρίας (που αναλύεται στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήµατος), δηλαδή η αναλογιστική αξία των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα οφείλονται στους εν ενεργεία υπαλλήλους οι οποίοι αναµένεται να καταστούν ανάπηροι κατά το έτος n και

γ)

του κόστους της υπηρεσίας επιζώντων (που αναλύεται στο άρθρο 8 του παρόντος Παραρτήµατος), δηλαδή η αναλογιστική αξία των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα οφείλονται εξ ονόµατος των εν ενεργεία υπαλλήλων οι
οποίοι αναµένεται να αποβιώσουν κατά το έτος n.

4.
Η αξιολόγηση του κόστους υπηρεσίας βασίζεται στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και στις ενδεδειγµένες προσόδους, όπως αναλύεται στα άρθρα 6 έως 8 του παρόντος Παραρτήµατος.
Οι πρόσοδοι αυτές παρέχουν την αναλογιστική παρούσα αξία του 1 ευρώ ετησίως, λαµβανοµένων υπόψη του επιτοκίου,
του ποσοστού της ετήσιας αλλαγής στις κλίµακες µισθών και της πιθανότητας να επιζήσει κανείς έως την ηλικία συνταξιοδότησης.
5.
Λαµβάνονται υπόψη τα ελάχιστα όρια διαβίωσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου V του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης και στο Παράρτηµα VIII.
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Άρθρο 6

1.
Για να υπολογισθεί η αξία των συντάξεων αρχαιότητας, υπολογίζονται για κάθε υπάλληλο εν ενεργεία τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που αποκτήθηκαν κατά το έτος n, πολλαπλασιάζοντας τον κατά προβολή βασικό µισθό του τη στιγµή
της συνταξιοδότησης επί τον εφαρµοστέο συντελεστή επαύξησης.
Εάν τα συσσωρευµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα (από την ηµέρα της πρόσληψης, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών), τα οποία έχουν πιστωθεί στον υπάλληλο στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1 φθάνουν τουλάχιστον το 70 %, θεωρείται ότι ο υπάλληλος δεν έχει αποκτήσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα κατά το έτος n.
2.
Ο κατά προβολή βασικός µισθός (PS) κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζεται µε αφετηρία τον βασικό µισθό στις
31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους και λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού ετήσιας αύξησης στον πίνακα µισθών
και του εκτιµώµενου ετήσιου ποσοστού αύξησης λόγω αρχαιότητας και προαγωγών, ως εξής:

PS = SAL × ð1 + GSG + ISPÞm

Όπου:
SAL

= τρέχων µισθός

GSG

= εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών)

ISP

= εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό αύξησης λόγω αρχαιότητας και προαγωγών

m

= διαφορά µεταξύ της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης (r) και της παρούσας ηλικίας του υπαλλήλου
(x)

Εφόσον οι υπολογισµοί γίνονται σε πραγµατικούς όρους, µετά την αφαίρεση του πληθωρισµού, το ποσοστό ετήσιας
αλλαγής στις κλίµακες µισθών και το ετήσιο ποσοστό αύξησης λόγω αρχαιότητας και προαγωγών, είναι ποσοστά
αύξησης που δεν περιλαµβάνουν τον πληθωρισµό.
3.
Βάσει του υπολογισµού των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που έχουν αποκτηθεί από ένα δεδοµένο υπάλληλο, η
αναλογιστική αξία των εν λόγω συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων (και των ανακληρονοµικών συντάξεων που συνδέονται µε
αυτά) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα ετήσια συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, µε το άθροισµα:
α)

µιας άµεσης προσόδου αναβαλλόµενης στην ηλικία x, αναβαλλόµενης επί m έτη:

mj αx =

ωX
–x+1
k=m+1

1
1+τ

!k – 0:5


k – m – 0:5
× k px × 1 + GSG

όπου:
x

= ηλικία του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

τ

= επιτόκιο

kpx

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας x να επιζεί σε k έτη

m

= διαφορά µεταξύ της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης (r) και της παρούσας ηλικίας του υπαλλήλου
(x)

GSG = εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών)
ω

και

= ανώτατο όριο του πίνακα θνησιµότητας
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β)

µιας άµεσης ανακληρονοµικής προσόδου αναβαλλόµενης στις ηλικίες x και y, όπου y είναι η θεωρητική ηλικία του
συζύγου. Η τελευταία αυτή πρόσοδος πολλαπλασιάζεται επί την πιθανότητα να συνάψει γάµο ο υπάλληλος και επί
το εφαρµοστέο ποσοστό ανακληρονόµησης που καθορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII:

mj αxy

=

ωX
–x+1
k=m+1

1
1+τ

!k – 0:5

 
k – m – 0:5

× k py × 1 – k px × 1 + GSG

Όπου:
x

= ηλικία του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

y

= ηλικία του συζύγου του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

τ

= επιτόκιο

kpx

= πιθανότητα για έναν υπάλληλο ηλικίας x να επιζεί σε k έτη

kpy

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας y (σύζυγος του υπαλλήλου ηλικίας x) να επιζεί σε k έτη

m

= διαφορά µεταξύ της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης (r) και της παρούσας ηλικίας του υπαλλήλου
(x)

GSG = εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών)
ω
4.

= ανώτατο όριο του πίνακα θνησιµότητας.

Ο υπολογισµός του κόστους υπηρεσίας για τη συνταξιοδότηση λαµβάνει υπόψη:

α)

το κίνητρο επαύξησης για τους υπαλλήλους που παραµένουν στην υπηρεσία µετά την ηλικία συνταξιοδότησης·

β)

τον συντελεστή µείωσης για τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης.

Άρθρο 7
1.
Για να υπολογισθεί η αξία των εν λόγω επιδοµάτων αναπηρίας, ο αριθµός των επιδοµάτων που αναµένεται να καταστούν πληρωτέα κατά το έτος n, µετράται εφαρµόζοντας σε κάθε εν ενεργεία υπάλληλο την πιθανότητα να καταστεί ανάπηρος κατά το έτος αυτό. Η πιθανότητα αυτή στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται επί το ετήσιο ποσό των επιδοµάτων αναπηρίας το οποίο θα δικαιούται ο υπάλληλος.
2.
Για τον υπολογισµό της αναλογιστικής αξίας των επιδοµάτων αναπηρίας που καθίστανται το πρώτον απαιτητά κατά
το έτος n, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες πρόσοδοι:
α)

µια άµεση προσωρινή πρόσοδος στην ηλικία x:

αx =

m
X
k=1

1
1+τ

!k – 0:5


k – 0:5
× k px × 1 + GSG

Όπου:
x

= ηλικία του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

τ

= επιτόκιο

kpx

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας x να επιζεί σε k έτη

m

= διαφορά µεταξύ της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης (r) και της παρούσας ηλικίας του υπαλλήλου
(x)

GSG = εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών),
και
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β)

µια άµεση ανακληρονοµική πρόσοδος. Η τελευταία αυτή πρόσοδος πολλαπλασιάζεται επί την πιθανότητα να συνάψει γάµο ο υπάλληλος και επί το εφαρµοστέο ποσοστό ανακληρονόµησης.

αxy =

m
X
k=1

1
1+τ

!k – 0:5

 
k – 0:5

× k py × 1 – k px × 1 + GSG

Όπου:
x

= ηλικία του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

y

= ηλικία του συζύγου του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

τ

= επιτόκιο

kpx

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας x να επιζεί σε k έτη

kpy

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας y (σύζυγος του προσώπου ηλικίας x) να επιζεί σε k έτη

m

= διαφορά µεταξύ της θεωρητικής ηλικίας συνταξιοδότησης (r) και της παρούσας ηλικίας του υπαλλήλου
(x)

GSG = εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών).

Άρθρο 8

1.
Η αξία των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα καταστούν πληρωτέα στους επιζώντες κατά το έτος n, µετράται
εφαρµόζοντας σε κάθε εν ενεργεία υπάλληλο την πιθανότητα να αποβιώσει στη διάρκεια του έτους. Η πιθανότητα αυτή
στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται επί το ετήσιο ποσό της σύνταξης του συζύγου που θα καταστεί πληρωτέα κατά το τρέχον έτος. Ο υπολογισµός λαµβάνει υπόψη τις πιθανές συντάξεις ορφανού που θα µπορούσαν να καταστούν πληρωτέες.

2.
Για τον υπολογισµό της αναλογιστικής αξίας των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που θα καταστούν πληρωτέα
στους επιζώντες κατά το έτος n, χρησιµοποιείται µια άµεση πρόσοδος. Η πρόσοδος αυτή πολλαπλασιάζεται επί την πιθανότητα να συνάψει γάµο ο υπάλληλος:

αy =

ωX
–y+1
k=1

1
1+τ

!k – 0:5


k – 0:5
× k py × 1 + GSG

Όπου:

y

= ηλικία του συζύγου του υπαλλήλου στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους n-1

τ

= επιτόκιο

kpy

= πιθανότητα για ένα πρόσωπο ηλικίας y (σύζυγος του προσώπου ηλικίας x) να επιζεί σε k έτη

GSG

= εκτιµώµενο ετήσιο ποσοστό γενικής αύξησης µισθών (το ποσοστό ετήσιας αλλαγής στον πίνακα µισθών)

ω

= ανώτατο όριο του πίνακα θνησιµότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9
1.
Οι δηµογραφικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αναλογιστική αποτίµηση βασίζονται στην
παρατήρηση του πληθυσµού των συµµετεχόντων στο καθεστώς, ο οποίος αποτελείται από το εν ενεργεία προσωπικό και
τους συνταξιούχους. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται κάθε έτος από την Επιτροπή βάσει των πληροφοριών που
λαµβάνονται από τα διάφορα όργανα και τις Υπηρεσίες, το προσωπικό των οποίων συµµετέχει στο καθεστώς.
Από την παρατήρηση του πληθυσµού αυτού, προκύπτουν ιδίως η διάρθρωση του πληθυσµού, η µέση ηλικία συνταξιοδότησης και ο πίνακας αναπηρίας.
2.
Ο πίνακας θνησιµότητας αναφέρεται σε πληθυσµό που έχει τα πλησιέστερα δυνατά χαρακτηριστικά µε τον πληθυσµό των συµµετεχόντων στο καθεστώς. Ενηµερώνεται µόνο κατά την πενταετή αναλογιστική αποτίµηση που προβλέπεται
στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

Άρθρο 10
1.
Τα επιτόκια που λαµβάνονται υπόψη για τους αναλογιστικούς υπολογισµούς βασίζονται στα παρατηρούµενα µέσα
ετήσια επιτόκια του µακροχρόνιου δηµόσιου χρέους των κρατών µελών, τα οποία δηµοσιεύονται από την Επιτροπή. Για
τον υπολογισµό του αντίστοιχου επιτοκίου µετά την αφαίρεση του πληθωρισµού, το οποίο χρειάζεται για τους αναλογιστικούς υπολογισµούς, χρησιµοποιείται ο κατάλληλος δείκτης τιµών καταναλωτή.
2.
Το πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο που λαµβάνεται υπόψη για τους αναλογιστικούς υπολογισµούς, είναι ο µέσος όρος
των πραγµατικών µέσων επιτοκίων για τα 12 έτη που προηγούνται του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 11
1.
Η ετήσια αλλαγή στις κλίµακες µισθών των υπαλλήλων που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τους αναλογιστικούς
υπολογισµούς, βασίζεται στους ειδικούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 του Παραρτήµατος XI.
2.
Το πραγµατικό ετήσιο επιτόκιο που λαµβάνεται υπόψη για τους αναλογιστικούς υπολογισµούς, είναι ο µέσος όρος
των καθαρών ειδικών δεικτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 20 έτη που προηγούνται του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 12
Το επιτόκιο που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 8 του Παραρτήµατος VIII για τον υπολογισµό των σύνθετων τόκων, είναι
το πραγµατικό επιτόκιο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος Παραρτήµατος και αναθεωρείται, εάν χρειάζεται
κατά τις πενταετείς αναλογιστικές αποτιµήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 13
1.

Η Eurostat είναι η αρχή που ευθύνεται για την τεχνική εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος.

2.
Την Eurostat επικουρούν ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών
αποτιµήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος. Η Eurostat παρέχει στους εν λόγω εµπειρογνώµονες ιδίως τις παραµέτρους που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 11 του παρόντος Παραρτήµατος.
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3.
Η Eurostat υποβάλλει κάθε έτος την 1η Σεπτεµβρίου έκθεση σχετικά µε τις αποτιµήσεις και τις ενηµερώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

4.
Τα ενδεχόµενα ζητήµατα µεθοδολογίας που ανακύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος εξετάζονται από την Eurostat σε συνεργασία µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες των αρµοδίων υπηρεσιών των κρατών µελών
και µε τον ανεξάρτητο ειδικευµένο εµπειρογνώµονα. Προς τούτο, η Eurostat συγκαλεί συνεδρίαση της εν λόγω οµάδας,
τουλάχιστον άπαξ του έτους. Εντούτοις, η Eurostat µπορεί να συγκαλεί συχνότερες συνεδριάσεις, εάν το κρίνει αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 14

1.
Το άρθρο 2, παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση, και παράγραφος 3, καθώς και τα άρθρα 9, 10, 11, και 12 του
παρόντος Παραρτήµατος εφαρµόζονται από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2013.

2.
Επ' ευκαιρία της πενταετούς αναλογιστικής αποτίµησης, το παρόν Παράρτηµα µπορεί να επανεξετασθεί από το
Συµβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις του και την αναλογιστική ισορροπία, µε βάση έκθεση συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από πρόταση της Επιτροπής, η οποία συντάσσεται µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το Συµβούλιο αποφασίζει για την πρόταση αυτή µε την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση της Συνθήκης ΕΚ.

3.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 83α του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στο Συµβούλιο, έως το τέλος του 2008, δεύτερη αποτίµηση, έκθεση και, εάν χρειασθεί,
πρόταση της Επιτροπής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
Μεταβατικά µέτρα που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων

Τµήµα 1

Άρθρο 1

1.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2006, το άρθρο 5, παράγραφοι 1
και 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Οι θέσεις που αναφέρονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης κατατάσσονται, ανάλογα µε τη φύση και το
επίπεδο των καθηκόντων στα οποία αντιστοιχούν, σε τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται κατά φθίνουσα ιεραρχική
τάξη µε τα γράµµατα A*, B*, C* και D*.
2. Η κατηγορία A* περιλαµβάνει δώδεκα βαθµούς, η κατηγορία B* εννέα βαθµούς, η κατηγορία C* επτά βαθµούς και
η κατηγορία D* πέντε βαθµούς.»

2.

Κάθε αναφορά στην ηµεροµηνία πρόσληψης νοείται ως αναφορά στην ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.
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Άρθρο 2
1.
Την 1η Μαΐου 2004 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος Παραρτήµατος, οι βαθµοί των υπαλλήλων που βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, λαµβάνουν νέα ονοµασία ως εξής:
Παλαιός
βαθµός

Νέος βαθµός
(ενδιάµεσος)

Παλαιός
βαθµός

Νέος βαθµός
(ενδιάµεσος)

Παλαιός
βαθµός

Νέος βαθµός
(ενδιάµεσος)

Παλαιός
βαθµός

Νέος βαθµός
(ενδιάµεσος)

A1

A*16

A2

A*15

A3/LA3

A*14

A4/LA4

A*12

A5/LA5

A*11

A6/LA6

A*10

B1

B*10

A7/LA7

A*8

B2

B*8

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

B4

B*6

C2

C*5

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

C4

C*3

D2

D*3

C5

C*2

D3

D*2

D4

D*1
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2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήµατος, ο µηνιαίος βασικός µισθός καθορίζεται, για κάθε βαθµό και κάθε κλιµάκιο, σύµφωνα µε τους κατωτέρω πίνακες (ποσά σε ευρώ):

Κατηγορία A (1) (2)
Παλαιός βαθµός

Νέος (ενδιάµεσος) βαθµός

1

2

3

4

5

6

A1

A*16

14 822,86

15 445,74

16 094,79

16 094,79

16 094,79

16 094,79

12 717,09

13 392,63

14 068,17

14 743,71

15 419,25

16 094,79

0,8579377

0,8670760

0,8740822

0,9160548

0,9580274

1,0

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 620,87

14 822,86

15 445,74

11 285,38

11 930,01

12 574,64

13 219,27

13 863,90

14 508,53

0,8614182

0,8739006

0,8839749

0,9041370

0,9353053

0,9393224

11 579,04

12 065,60

12 572,62

12 922,41

13 100,93

9 346,34

9 910,20

10 474,06

11 037,92

0,8071775

0,8213599

0,8330849

A*13

10 233,93

10 663,98

A*12

9 045,09

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

7

8

13 651,45

14 225,11

14 822,86

11 601,78

12 165,64

12 729,50

13 293,36

0,8541688

0,8855692

0,8911610

0,8948613

0,8968148

11 112,09

11 421,25

11 579,04

9 425,17

9 821,23

10 094,47

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 579,04

7 851,92

8 292,03

8 732,14

9 172,25

9 612,36

10 052,47

10 492,58

10 932,69

0,8680864

0,8797751

0,8891086

0,9086411

0,9392638

0,9426565

0,9442490

0,9441793

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 233,93

6 473,51

6 857,02

7 240,53

7 624,04

8 007,55

8 391,06

8 774,57

9 158,08

0,8097606

0,8231440

0,8341307

0,8545377

0,8852925

0,8902821

0,8934288

0,8948742

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

5 594,32

5 899,56

6 204,80

6 510,04

6 815,28

7 120,52

7 425,76

7 731,00

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

A*9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

A*8

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

6 507,29

4 815,59

5 055,21

5 294,83

5 534,45

5 774,07

6 013,69

0,8724812

0,8789606

0,8834980

0,8984832

0,9246101

0,9241466

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

4 258,95

4 430,71

0,8730505

0,8716311

A*6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

A*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

A*15

A*14

A*11

A*10

A*7

(1) Οι αριθµοί µε πλάγια γράµµατα στους ανωτέρω πίνακες αναφέρονται στους παλαιούς µισθούς όπως ορίζονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης πριν από
την 1η Μαΐου 2004. Συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες αυτούς µόνο για επεξηγηµατικούς λόγους και δεν έχουν καµία έννοµη συνέπεια.
(2) Ο αριθµός στην τρίτη γραµµή που αντιστοιχεί σε κάθε κλιµάκιο είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη σχέση µεταξύ των βασικών µισθών πριν από και µετά την 1η Μαΐου
2004.
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Κατηγορία B (1) (2)
Παλαιός βαθµός

B1

B2

B3

B4

B5

Νέος (ενδιάµεσος) βαθµός

1

2

3

4

5

B*11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

B*10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

5 594,32

5 899,56

6 204,80

0,7917607

0,8012909

B*9

6 244,87

B*8

6

7

8

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

6 510,04

6 815,28

7 120,52

7 425,76

7 731,00

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

6 507,29

6 780,73

7 065,67

4 847,05

5 074,29

5 301,53

5 528,77

5 756,01

5 983,25

6 210,49

6 437,73

0,8781810

0,8822781

0,8846160

0,8975611

0,9217181

0,9194688

0,9159029

0,9111280

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 244,87

4 065,67

4 254,62

4 443,57

4 632,52

4 821,47

5 010,42

5 199,37

5 388,32

0,8334297

0,8369898

0,8389096

0,8509077

0,8735465

0,8711729

0,8675695

0,8628394

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 519,42

3 516,44

3 680,31

3 844,18

4 008,05

4 171,92

4 335,79

4 499,66

4 663,53

0,8155860

0,8191701

0,8211393

0,8329679

0,8552101

0,8529580

0,8494989

0,8449312

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 878,24

3 143,24

3 275,85

3 408,46

3 541,07

3 673,68

3 806,29

3 938,90

4 071,51

0,8248480

0,8249807

0,8237611

0,8326444

0,8520555

0,8472109

0,8413720

0,8346268

B*4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

B*3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

B*7

B*6

B*5

(1) Οι αριθµοί µε πλάγια γράµµατα στους ανωτέρω πίνακες αναφέρονται στους παλαιούς µισθούς όπως ορίζονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης πριν από
την 1η Μαΐου 2004. Συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες αυτούς µόνο για επεξηγηµατικούς λόγους και δεν έχουν καµία έννοµη συνέπεια.
(2) Ο αριθµός στην τρίτη γραµµή που αντιστοιχεί σε κάθε κλιµάκιο είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη σχέση µεταξύ των βασικών µισθών πριν από και µετά την 1η Μαΐου
2004.
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Κατηγορία C (1) (2)
Παλαιός βαθµός

C1

C2

C3

C4

C5

Νέος (ενδιάµεσος) βαθµός

1

2

3

4

5

C*7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

C*6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

3 586,63

3 731,26

3 875,89

0,8318656

0,8305106

3 810,69

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

6

7

8

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 519,42

4 020,52

4 165,15

4 309,78

4 454,41

4 599,04

0,8279127

0,8355595

0,8538223

0,8478411

0,8409561

0,8332470

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 878,24

3 119,61

3 252,15

3 384,69

3 517,23

3 649,77

3 782,31

3 914,85

4 047,39

0,8186470

0,8190122

0,8180164

0,8270387

0,8465100

0,8418734

0,8362348

0,8296824

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 311,55

2 910,01

3 023,56

3 137,11

3 250,66

3 364,21

3 477,76

3 591,31

3 704,86

0,8640121

0,8615260

0,8578323

0,8648224

0,8828349

0,8758292

0,8679526

0,8592873

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 810,69

2 629,42

2 735,93

2 842,44

2 948,95

3 055,46

3 161,97

3 268,48

3 374,99

0,8833161

0,8820317

0,8794161

0,8876711

0,9071977

0,9009642

0,8937550

0,8856638

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

2 424,48

2 523,83

2 623,18

2 722,53

0,9215191

0,9205951

0,9182489

0,9272291

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96

(1)

Οι αριθµοί µε πλάγια γράµµατα στους ανωτέρω πίνακες αναφέρονται στους παλαιούς µισθούς όπως ορίζονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης πριν από
την 1η Μαΐου 2004. Συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες αυτούς µόνο για επεξηγηµατικούς λόγους και δεν έχουν καµία έννοµη συνέπεια.
(2) Ο αριθµός στην τρίτη γραµµή που αντιστοιχεί σε κάθε κλιµάκιο είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη σχέση µεταξύ των βασικών µισθών πριν από και µετά την 1η Μαΐου
2004.

Κατηγορία D (1) (2)
Παλαιός βαθµός

D1

D2

D3

D4

(1)
(2)

Νέος (ενδιάµεσος) βαθµός

1

2

3

4

5

D*5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,8

4 311,55

D*4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

2 740,03

2 859,83

2 979,63

0,8135433

0,8148732

2 976,76

D*3

D*2

D*1

6

7

8

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 311,55

3 099,43

3 219,23

3 339,03

3 458,83

3 578,63

0,8147699

0,8245884

0,8447893

0,8408918

0,8359346

0,8300101

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 810,69

2 498,38

2 604,79

2 711,20

2 817,61

2 924,02

3 030,43

3 136,84

3 243,25

0,8392951

0,8397537

0,8388121

0,8481361

0,8681718

0,8634835

0,8577585

0,8510926

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 368,02

2 325,33

2 424,85

2 524,37

2 623,89

2 723,41

2 822,93

2 922,45

3 021,97

0,8838333

0,8844911

0,8836603

0,8936346

0,9148907

0,9100795

0,9041702

0,8972542

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96

2 192,47

2 282,38

2 372,29

2 462,20

0,9428640

0,9419476

0,9395718

0,9487849

Οι αριθµοί µε πλάγια γράµµατα στους ανωτέρω πίνακες αναφέρονται στους παλαιούς µισθούς όπως ορίζονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης πριν από
την 1η Μαΐου 2004. Συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες αυτούς µόνο για επεξηγηµατικούς λόγους και δεν έχουν καµία έννοµη συνέπεια.
Ο αριθµός στην τρίτη γραµµή που αντιστοιχεί σε κάθε κλιµάκιο είναι ο συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη σχέση µεταξύ των βασικών µισθών πριν από και µετά την 1η Μαΐου
2004.
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3.
Οι µισθοί για τους νέους ενδιάµεσους βαθµούς χρησιµοποιούν τα ποσά εφαρµογής κατά την έννοια του άρθρου 7
του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 3
Η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήµατος δεν έχει καµία επίπτωση στο
κλιµάκιο στο οποίο βρίσκεται ένας υπάλληλος ούτε στην αρχαιότητα στο βαθµό και στο κλιµάκιο που έχει αποκτήσει.
Οι µισθοί καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 4
Για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων και για την περίοδο που ορίζεται στην εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1 του
παρόντος Παραρτήµατος:
α)

Οι όροι «οµάδα καθηκόντων» αντικαθίσταται από τον όρο «κατηγορία»:
i)

Στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης:
— στο άρθρο 5, παράγραφος 5,
— στο άρθρο 6, παράγραφος 1,
— στο άρθρο 7, παράγραφος 2,
— στο άρθρο 31, παράγραφος 1,
— στο άρθρο 32, τρίτο εδάφιο,
— στο άρθρο 39, στοιχείο στ),
— στο άρθρο 40, παράγραφος 4,
— στο άρθρο 41, παράγραφος 3,
— στο άρθρο 51, παράγραφοι 1, 2, 8 και 9,
— στο άρθρο 78, πρώτο εδάφιο,

ii)

στο Παράρτηµα II του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 1, τέταρτο εδάφιο,

iii) στο Παράρτηµα III του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης:
— στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ),
— στο άρθρο 3, τέταρτο εδάφιο,
iv) στο Παράρτηµα IX του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης:
— στο άρθρο 5,
— στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία στ) και ζ)·
β)

οι όροι «οµάδα καθηκόντων AD» αντικαθίστανται από τους όρους «κατηγορία A*»:
i)

στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης:
— στο άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ),
— στο άρθρο 48, τρίτο εδάφιο,
— στο άρθρο 56, δεύτερο εδάφιο,

ii)
γ)

στο Παράρτηµα II του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρο 10, παράγραφος 1·

οι όροι «οµάδα καθηκόντων AST» αντικαθίστανται από τους όρους «κατηγορίες B*, C* και D*»:
i)

Στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης:
— στο άρθρο 43, δεύτερο εδάφιο,
— στο άρθρο 48, τρίτο εδάφιο,

ii)

στο Παράρτηµα VI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, άρθρα 1 και 3·
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δ)

οι όροι «του βαθµού AST 1 έως AST 4 »αντικαθίστανται από τους όρους «των κατηγοριών C* και D* βαθµοί 1
έως 4», στο άρθρο 56, τρίτο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης·

ε)

στο άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (α) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «την οµάδα
καθηκόντων AST» αντικαθίστανται από τους όρους «τις κατηγορίες B* και C*»·

στ) το άρθρο 29, παράγραφος 4 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει τουλάχιστον ένα διαγωνισµό για τις κατηγορίες C*, B* και A* πριν από την
1η Μαΐου 2006»·
ζ)

στο άρθρο 43, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «καθηκόντων υπαλλήλου διοικήσεως» αντικαθίστανται από τους όρους «καθηκόντων στην αµέσως ανώτερη κατηγορία»·

η)

στο άρθρο 45α, παράγραφος 1 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «οµάδας καθηκόντων AST» αντικαθίστανται από τους όρους «κατηγορίας Β*» και οι όροι «οµάδας καθηκόντων AST» αντικαθίστανται από τους
όρους «θέσης στην κατηγορία Α*»·

θ)

στο άρθρο 46 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «AD 9 έως AD 14» αντικαθίστανται από τους
όρους «A *9 έως A *14»·

ι)

στο άρθρο 29, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «βαθµών AD 16 ή AD 15» αντικαθίστανται από τους όρους «βαθµών A *16 ή A* 15» και οι όροι «βαθµών AD 15 ή AD 14» από τους όρους
«βαθµών A *15 ή A* 14»·

ια) στο Παράρτηµα II του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, στο άρθρο 12, πρώτο εδάφιο, ο όρος «AD 14» αντικαθίσταται από τον όρο «A *14»·
ιβ) στο Παράρτηµα IX του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, στο άρθρο 5:
i)

στην παράγραφο 2, ο όρος «AD 13» αντικαθίσταται από τον όρο «A *13»,

ii)

στην παράγραφο 3, ο όρος «AD 14» αντικαθίσταται από τους όρους «A *14 ή ανώτερο βαθµό» και οι όροι
«AD 16 ή AD 15» από τους όρους «A *16 ή A *15»,

iii) στην παράγραφο 4, ο όρος «AD 16» αντικαθίσταται από τους όρους «A *16» και ο όρος «AD 15» από τον
όρο «A *15»·
ιγ) στο άρθρο 43, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι όροι «και από τον τέταρτο βαθµό» διαγράφονται·
ιδ) στο άρθρο 5, παράγραφος 4 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η παραποµπή στο «Παράρτηµα I, σηµείο
A», αντικαθίσταται από την παραποµπή στο «Παράρτηµα XIII.1»·
ιε) οπουδήποτε στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης γίνεται αναφορά στο βασικό µηνιαίο µισθό υπαλλήλου
βαθµού AST 1, αντικαθίσταται από αναφορά στο βασικό µηνιαίο µισθό υπαλλήλου βαθµού D *1.

Άρθρο 5

1.
Παρά το άρθρο 45 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υπάλληλοι που είχαν σειρά προαγωγής την 1η
Μαΐου 2004 εξακολουθούν να έχουν σειρά προαγωγής, έστω και αν δεν έχουν ακόµη συµπληρώσει ελάχιστη περίοδο
δύο ετών στο βαθµό τους.

2.
Οι υπάλληλοι που είναι εγγεγραµµένοι σε πίνακα υποψηφίων ικανών να µεταφερθούν σε άλλη κατηγορία πριν από
την 1η Μαΐου 2006 κατατάσσονται, εάν η µετάβαση πραγµατοποιηθεί µετά την 1η Μαΐου 2004, στον ίδιο βαθµό και
στο ίδιο κλιµάκιο µε αυτό που κατείχαν στην παλαιά κατηγορία ή, ελλείψει αυτών, στο πρώτο κλιµάκιο του εισαγωγικού
βαθµού της νέας κατηγορίας.

3.
Τα άρθρα 1 έως 11 του παρόντος Παραρτήµατος ισχύουν, για τους έκτακτους υπαλλήλους που προσλαµβάνονται
πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι οποίοι στη συνέχεια προσλαµβάνονται ως υπάλληλοι σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
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4.
Οι έκτακτοι υπάλληλοι που είναι εγγεγραµµένοι σε πίνακα υποψηφίων ικανών να µεταφερθούν σε άλλη κατηγορία
ή σε πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισµού πριν από την 1η Μαΐου 2006 κατατάσσονται, εάν η πρόσληψη πραγµατοποιηθεί µετά την 1η Μαΐου 2004 στον ίδιο βαθµό και στο ίδιο κλιµάκιο µε αυτό που κατείχαν ως έκτακτοι υπάλληλοι στην παλαιά κατηγορία ή, ελλείψει αυτών, στο πρώτο κλιµάκιο του εισαγωγικού βαθµού της νέας κατηγορίας.
5.
Ο υπάλληλος βαθµού A3 την 30ή Απριλίου 2004 πρέπει, εάν διορισθεί µετά την εν λόγω ηµεροµηνία ως διευθυντής, να προάγεται στον επόµενο ανώτερο βαθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 5 του παρόντος Παραρτήµατος. Το άρθρο 46, τελευταία πρόταση του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης δεν εφαρµόζεται.

Άρθρο 6
Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Παραρτήµατος, για την πρώτη προαγωγή των υπαλλήλων που
προσλαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004, τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 και στο
Παράρτηµα I, σηµείο B του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης προσαρµόζονται, για να καταστούν σύµφωνα µε τις
διευθετήσεις που ισχύουν σε κάθε όργανο πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
Όταν η προαγωγή ενός υπαλλήλου παράγει αποτελέσµατα πριν από την 1η Μαΐου 2004, διέπεται από τις διατάξεις του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν την ηµεροµηνία κατά την οποία η προαγωγή παράγει αποτελέσµατα.

Άρθρο 7
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των υπαλλήλων που προσλαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004, καθορίζεται σύµφωνα
µε τους ακόλουθους κανόνες:
1.

Ο µηνιαίος βασικός µισθός που καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο δεν υφίσταται καµία µεταβολή λόγω της αλλαγής
της ονοµασίας των βαθµών σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήµατος.

2. Για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται, την 1η Μαΐου 2004, ένας συντελεστής πολλαπλασιασµού. Ο εν λόγω συντελεστής πολλαπλασιασµού ισούται µε τον λόγο που υπάρχει µεταξύ του µηνιαίου βασικού µισθού που καταβάλλεται
στον υπάλληλο πριν από την 1η Μαΐου 2004 και του ποσού εφαρµογής που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2
του παρόντος Παραρτήµατος.
Ο µηνιαίος βασικός µισθός που καταβάλλεται στον υπάλληλο κατά την 1η Μαΐου 2004 ισούται µε το γινόµενο
του ποσού εφαρµογής επί τον συντελεστή πολλαπλασιασµού.
Ο συντελεστής πολλαπλασιασµού χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του µηνιαίου βασικού µισθού του υπαλλήλου
κατά την προαγωγή κατά κλιµάκιο ή κατά την προσαρµογή των αποδοχών.
3. Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, για τις περιόδους µετά την 1η Μαΐου 2004, ο µηνιαίος βασικός µισθός που καταβάλλεται στον υπάλληλο δεν είναι µικρότερος από τον µηνιαίο βασικό µισθό που θα είχε εισπράξει δυνάµει του συστήµατος που ίσχυε πριν από την ηµεροµηνία αυτή επ' ευκαιρία της αυτόµατης προαγωγής κατά κλιµάκιο στον βαθµό
που κατείχε προηγουµένως. Για κάθε βαθµό και για κάθε κλιµάκιο, ο παλαιός βασικός µισθός που λαµβάνεται
υπόψη ισούται µε το ποσό εφαρµογής µετά την 1η Μαΐου 2004, πολλαπλασιαζόµενο επί τον συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήµατος.
4. Ο υπάλληλος βαθµού A*10 έως A*16 και AD10 έως 16 αντίστοιχα, ο οποίος την 30ή Απριλίου 2004 είναι προϊστάµενος µονάδας, διευθυντής ή γενικός διευθυντής ή, στη συνέχεια διορίζεται προϊστάµενος µονάδας, διευθυντής
ή γενικός διευθυντής και έχει ασκήσει τα νέα του καθήκοντα κατά τους πρώτους εννέα µήνες, δικαιούται αύξηση
του µηνιαίου βασικού µισθού αντίστοιχη µε τη διαφορά κατά ποσοστό µεταξύ του πρώτου και του δευτέρου κλιµακίου των βαθµών που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 2, παράγραφος 1 και στον πίνακα του άρθρου 8, παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήµατος.
5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για κάθε υπάλληλο, η πρώτη προαγωγή που λαµβάνεται µετά την 1η Μαΐου
2004, πρέπει, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκε πριν από την 1η Μαΐου 2004 και ανάλογα µε το κλιµάκιο που κατέχει τη στιγµή που παράγει αποτελέσµατα η προαγωγή του, να συνεπάγεται αύξηση του µηνιαίου βασικού µισθού που καθορίζεται βάσει του ακόλουθου πίνακα:
Κλιµάκια
Βαθµοί

1

2

3

4

5

6

7

8

A

13,1 %

11,0 %

6,8 %

5,7 %

5,5 %

5,2 %

5,2 %

4,9 %

B

11,9 %

10,5 %

6,4 %

4,9 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,3 %

C

8,5 %

6,3 %

4,6 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,5 %

D

6,1 %

4,6 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %
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Για να καθορισθεί το εφαρµοστέο ποσοστό, κάθε βαθµός διαιρείται σε µια σειρά πλασµατικών κλιµακίων που αντιστοιχούν σε δύο µήνες υπηρεσίας και σε πλασµατικά ποσοστά µειωµένα κατά ένα δωδέκατο της διαφοράς µεταξύ
του ποσοστού του συγκεκριµένου κλιµακίου και εκείνου του αµέσως ανώτερου κλιµακίου για κάθε πλασµατικό κλιµάκιο.
Για τον υπολογισµό του µισθού προ της προαγωγής, όταν ο υπάλληλος δεν βρίσκεται στο τελευταίο κλιµάκιο του
βαθµού του, λαµβάνεται υπόψη η αξία του πλασµατικού κλιµακίου. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, κάθε
βαθµός διαιρείται επίσης σε πλασµατικούς µισθούς που προχωρούν, από το πρώτο έως το τελευταίο πραγµατικό
κλιµάκιο, κατά ένα δωδέκατο της διετούς αύξησης κατά κλιµάκιο στο βαθµό αυτό.
6. Κατά την εν λόγω πρώτη προαγωγή, καθορίζεται νέος συντελεστής πολλαπλασιασµού. Αυτός ο συντελεστής πολλαπλασιασµού ισούται µε τον λόγο µεταξύ των νέων βασικών µισθών που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου 5 και του ποσού εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, του παρόντος Παραρτήµατος.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ο εν λόγω συντελεστής πολλαπλασιασµού εφαρµόζεται επί του µισθού κατά
την προαγωγή κατά κλιµάκιο και κατά την αναπροσαρµογή των αποδοχών.
7.

Εάν, µετά από µια προαγωγή, ο συντελεστής πολλαπλασιασµού είναι κατώτερος της µονάδας, ο υπάλληλος, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 44 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, παραµένει στο πρώτο κλιµάκιο του νέου βαθµού του, για όσο διάστηµα ο συντελεστής πολλαπλασιασµού παραµένει κατώτερος της µονάδας ή ο ενδιαφερόµενος
δεν λαµβάνει νέα προαγωγή. Υπολογίζεται νέος συντελεστής πολλαπλασιασµού, για να ληφθεί υπόψη η αξία της
προαγωγής κατά κλιµάκιο, στην οποία θα είχε δικαίωµα ο υπάλληλος δυνάµει του εν λόγω άρθρου. Όταν ο συντελεστής φθάσει τη µονάδα, ο υπάλληλος αρχίζει να προχωρεί από το ένα κλιµάκιο στο άλλο σύµφωνα µε το άρθρο
44 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Εξάλλου, εάν ο συντελεστής πολλαπλασιασµού υπερβεί τη µονάδα,
το υπόλοιπο που, ενδεχοµένως, αποµένει, µετατρέπεται σε αρχαιότητα στο κλιµάκιο.

8. Ο συντελεστής πολλαπλασιασµού εφαρµόζεται κατά τις µεταγενέστερες προαγωγές.

Άρθρο 8

1.
Οι βαθµοί που εισάγονται δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 1 αλλάζουν ονοµασία, µε ισχύ από την 1η Μαΐου
2006 ως εξής:
Παλαιός βαθµός (ενδιάµεσος)

Νέος βαθµός

Παλαιός βαθµός (ενδιάµεσος)

Νέος βαθµός

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

AD 12

A*11

AD 11

B*11

AST 11

A*10

AD 10

B*10

AST 10

A*9

AD 9

B*9

AST 9

A*8

AD 8

B*8

AST 8

A*7

AD 7

B*7/C*7

AST 7

A*6

AD 6

B*6/C*6

AST 6

A*5

AD 5

B*5/C*5/D*5

AST 5

B*4/C*4/D*4

AST 4

B*3/C*3/D*3

AST 3

C*2/D*2

AST 2

C*1/D*1

AST 1
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2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήµατος, οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί καθορίζονται για κάθε βαθµό και κάθε κλιµάκιο βάσει του πίνακα που περιλαµβάνεται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Όσον αφορά τους υπαλλήλους που προσλαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004, ο πίνακας που
εφαρµόζεται έως ότου παραγάγει αποτελέσµατα η πρώτη προαγωγή τους µετά την ηµεροµηνία αυτή, είναι ο εξής:
Κλιµάκιο

Μεταβατικά Κλιµάκια

Βαθµός
1

2

3

4

5

6

7

8

16

14 822,86

15 445,74

16 094,79

16 094,79

16 094,79

16 094,79

15

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 620,87

14 822,86

15 445,74

14

11 579,04

12 065,60

12 572,62

12 922,41

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 822,86

13

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 421,25

11 579,04

12

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 094,47

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 579,04

11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 233,93

10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67

8

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 159,77

6 244,87

6 507,29

6 780,73

7 065,67

7

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 444,21

5 519,42

5 751,35

5 993,03

6 244,87

6

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 811,77

4 878,24

5 083,24

5 296,84

5 519,42

5

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 252,80

4 311,55

4 492,73

4 681,52

4 878,24

4

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 758,76

3 810,69

3 970,82

4 137,68

4 311,55

3

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 322,12

3 368,02

3 509,54

3 657,02

3 810,69

2

2 630,96

2 741,52

2 856,72

2 936,20

2 976,76

3 101,85

3 232,19

3 368,02

1

2 325,33

2 423,04

2 524,86

2 595,11

2 630,96

Άρθρο 9
Από την 1η Μαΐου 2004 έως την 30ή Απριλίου 2011 και κατά παρέκκλιση του Παραρτήµατος Ι, σηµείο B του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, όσον αφορά τους υπαλλήλους των βαθµών AD 12 και 13 και του βαθµού AST 10, τα
ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, είναι τα εξής:
Βαθµός

1η Μαΐου 3004 µέχρι
30.4.2005

30.4.2006

30.4.2007

30.4.2008

30.4.2009

30.4.2010

30.4.2011

A*/AD 13

—

—

5%

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5%

5%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5%

5%

5%

10 %

15 %

20 %

20 %

Άρθρο 10
1.
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις κατηγορίες C ή D πριν από την 1η Μαΐου 2004, τοποθετούνται από την 1η
Μαΐου 2006 στις σταδιοδροµίες που επιτρέπουν προαγωγές:
α)

στην παλαιά κατηγορία C, έως το βαθµό AST 7·

β)

στην παλαιά κατηγορία D, έως το βαθµό AST 5.
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2.
Για τους υπαλλήλους αυτούς, από την 1η Μαΐου 2004 και κατά παρέκκλιση του Παραρτήµατος I, σηµείο B του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, είναι τα εξής:
Σταδιοδροµία C
Βαθµός

1η Μαΐου 2004 µέχρι
30.4.2005

30.4.2006

30.4.2007

30.4.2008

30.4.2009

30.4.2010

Μετά τις
30.4.2010

C*/AST 7

—

—

—

—

—

—

—

C*/AST 6

5%

5%

5%

10 %

15 %

20 %

20 %

C*/AST 5

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

C*/AST 4

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

C*/AST 3

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

C*/AST 2

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

C*/AST 1

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

30.4.2009

30.4.2010

Σταδιοδροµία D
Βαθµός

1η Μαΐου 2004 µέχρι
30.4.2005

30.4.2006

30.4.2007

30.4.2008

Μετά τις
30.4.2010

D*/AST 5

—

—

—

—

—

—

—

D*/AST 4

5%

5%

5%

10 %

10 %

10 %

10 %

D*/AST 3

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

D*/AST 2

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

22 %

D*/AST 1

—

—

—

—

—

—

—

3.
Υπάλληλος στον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 1 µπορεί να καθίσταται µέλος της οµάδας καθηκόντων των
βοηθών χωρίς περιορισµό, αφού επιτύχει σε γενικό διαγωνισµό ή βάσει διαδικασίας πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται στην αρχαιότητα, την εµπειρία, τα προσόντα και το επίπεδο κατάρτισης των υπαλλήλων και τη διαθεσιµότητα των θέσεων στην οµάδα καθηκόντων AST. Οι υποψηφιότητες των υπαλλήλων για την πιστοποίηση εξετάζονται από
επιτροπή ίσης εκπροσώπησης. Τα όργανα θεσπίζουν τους κανόνες εφαρµογής της εν λόγω διαδικασίας πριν από την 1η
Μαΐου 2004. Εάν χρειασθεί, τα όργανα θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν ως
αποτέλεσµα να τροποποιούνται τα εφαρµοστέα ποσοστά προαγωγής.

4.
Με την έκθεση που προσκοµίζεται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 6, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το δηµοσιονοµικό αντίκτυπο των ποσοστών
προαγωγών που προβλέπει το παρόν Παράρτηµα, και µε την ένταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν πριν από την 1η
Μαΐου 2004 στο νέο σύστηµα για τις σταδιοδροµίες, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας πιστοποίησης.

5.

Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αλλάξουν κατηγορία µετά την 1η Μαΐου 2004.

Άρθρο 11

Το άρθρο 45, παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται για προαγωγές που παράγουν αποτελέσµατα πριν από την 1η Μαΐου
2006.
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Τµήµα 2

Άρθρο 12
1.
Κατά το διάστηµα από την 1η Μαΐου 2004 έως την 30ή Απριλίου 2006, η αναφορά στους βαθµούς των οµάδων
καθηκόντων AST και AD στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 31 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, γίνεται
ως εξής:
— AST1 έως AST4: C*1 έως C*2 και B*3 έως B*4,
— AD5 έως AD8: A*5 έως A*8,
— AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12.
2.
Το άρθρο 5, παράγραφος 3 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης δεν εφαρµόζεται στους υπαλλήλους που
προσλαµβάνονται από πίνακες ικανότητας που συντάσσονται κατόπιν διαγωνισµών που έχουν δηµοσιευθεί πριν από την
1η Μαΐου 2004.
3.
Οι υπάλληλοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας πριν από την 1η Μαΐου 2006 και προσλαµβάνονται
µεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 30ής Απριλίου 2006, κατατάσσονται:
— εάν ο πίνακας έχει συνταχθεί για την κατηγορία A*, B* ή C*, στον βαθµό του διαγωνισµού που δηµοσιεύθηκε,
— εάν ο πίνακας έχει συνταχθεί για την κατηγορία A, LA, B ή C, στο βαθµό που προβλέπει ο κατωτέρω πίνακας:
Βαθµός του διαγωνισµού

Βαθµός πρόσληψης

A8/LA8

A*5

A7/LA7 και A6/LA6

A*6

A5/LA5 και A4/LA4

A*9

A3/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 και B4

B*3

B3 και B2

B*4

C5 και C4

C*1

C3 και C2

C*2

Άρθρο 13
1.
Οι υπάλληλοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας πριν από την 1η Μαΐου 2006 και προσλαµβάνονται µετά
την ηµεροµηνία αυτή, κατατάσσονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Βαθµός του διαγωνισµού

Βαθµός πρόσληψης

A8/LA8

A*5

AD5

A7/LA7 και A6/LA6

A*6

AD6

A*7

AD7

A*8

AD8

27.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A5/LA5 και A4/LA4

L 124/83

A*9

AD9

A*10

AD10

A*11

AD11

A3/LA3

A*12

AD12

A2

A*14

AD14

A1

A*15

AD15

B5 και B4

B*3

AST3

B3 και B2

B*4

AST4

C5 και C4

C*1

AST1

C3 και C2

C*2

AST2

2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα όργανα
µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους επιφορτισµένους µε καθήκοντα γλωσσοµαθούς νοµικού στο βαθµό Α *7 ή
AD* 7 αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας κατόπιν διαγωνισµού στο βαθµό LA7 και LA6 ή A*7
πριν από την 1η Μαΐου 2006. Εντούτοις, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή, λαµβάνοντας υπόψη την κατάρτιση και
την ειδική πείρα για τη θέση εκ µέρους του συγκεκριµένου προσώπου, µπορεί να χορηγεί πρόσθετη αρχαιότητα στον
βαθµό του/της· η αρχαιότητα αυτή δεν υπερβαίνει τους 48 µήνες.

Τµήµα 3

Άρθρο 14
Παρά το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα ποσά:
1η Μαΐου 2004-31 ∆εκεµβρίου 2004:

260,96 ευρώ

1η Ιανουαρίου 2005-31 ∆εκεµβρίου 2005:

274,05 ευρώ

1η Ιανουαρίου 2006-31 ∆εκεµβρίου 2006:

287,15 ευρώ

1η Ιανουαρίου 2007-31 ∆εκεµβρίου 2007:

300,25 ευρώ

1η Ιανουαρίου 2008-31 ∆εκεµβρίου 2008:

313,34 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αναπροσαρµόζονται κάθε έτος κατά ποσοστό ίδιο µε το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής που ορίζεται στο Παράρτηµα XI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 15
Παρά το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το ποσό του επιδόµατος για κάθε συντηρούµενο τέκνο το οποίο είναι µικρότερο των πέντε ετών ή το οποίο δεν φοιτά ακόµα πλήρως και
κανονικά σε σχολείο στοιχειώδους ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα ποσά:
1η Μαΐου 2004-31 Αυγούστου 2005:

15,95 ευρώ

1η Σεπτεµβρίου 2005-31 Αυγούστου 2006:

31,90 ευρώ

1η Σεπτεµβρίου 2006-31 Αυγούστου 2007:

47,84 ευρώ

1η Σεπτεµβρίου 2007-31 Αυγούστου 2008

63,79 ευρώ.
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Τα ποσά αυτά αναπροσαρµόζονται κάθε έτος κατά ποσοστό ίδιο µε το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής που προβλέπεται στο Παράρτηµα XI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Άρθρο 16
Παρά το άρθρο 3 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ο υπάλληλος που λαµβάνει
κατ' αποκοπή σχολικό επίδοµα εξακολουθεί να το λαµβάνει, εφόσον πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους του είχε
χορηγηθεί και το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2008. Εντούτοις, τα ποσά των κατ' αποκοπή πληρωµών θα µειωθούν
στο 80 % της αξίας που είχαν στις 30 Απριλίου 2004, την 1η Σεπτεµβρίου 2004, στο 60 % της εν λόγω αξίας την 1η
Σεπτεµβρίου 2005, στο 40 % της εν λόγω αξίας την 1η Σεπτεµβρίου 2006 και στο 20 % της εν λόγω αξίας την 1η
Σεπτεµβρίου 2007.
Άρθρο 17
Κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008, παρά το άρθρο 17, παράγραφος 2 του
Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, είναι δυνατόν να µεταφερθεί ένα συµπληρωµατικό ποσό,
υπό τους ακόλουθους όρους:
α)

το ποσό πρέπει να έχει µεταφερθεί κανονικά πριν από την 1η Μαΐου 2004 και οι όροι βάσει των οποίων δόθηκε η
έγκριση για τη µεταφορά πρέπει να εξακολουθούν να πληρούνται·

β)

το εν λόγω συµπληρωµατικό ποσό δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται το σύνολο των µεταφερόµενων
κάθε µήνα ποσό, πέραν των κατωτέρω ορίων, εκφραζόµενων ως ποσοστό του συνολικού ποσού που µεταφέρεται
κάθε µήνα πριν από την 1η Μαΐου 2004:
1η Μαΐου 2004-31 ∆εκεµβρίου 2004:

100 %

1η Ιανουαρίου 2005-31 ∆εκεµβρίου 2005:

80 %

1η Ιανουαρίου 2006-31 ∆εκεµβρίου 2006:

60 %

1η Ιανουαρίου 2007-31 ∆εκεµβρίου 2007:

40 %

1η Ιανουαρίου 2008-31 ∆εκεµβρίου 2008:

20 %.

Άρθρο 18
1.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, το µήνα που προηγήθηκε της 1ης Μαΐου 2004, είχαν δικαίωµα στην κατ' αποκοπή αποζηµίωση που αναφέρεται στο παλαιό άρθρο 4α του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το διατηρούν «ad personam» έως τον 6ο βαθµό. Τα ποσά της αποζηµίωσης προσαρµόζονται κάθε έτος κατά ποσοστό ίδιο µε
αυτό που χρησιµοποιείται για την ετήσια αναπροσαρµογή των αποδοχών που αναφέρεται στο Παράρτηµα XI του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Εάν, λόγω της διακοπής της κατ' αποκοπήν αποζηµίωσης, οι καθαρές αποδοχές υπαλλήλου ο οποίος έχει προαχθεί στον 7ο βαθµό, είναι κατώτερες από τις καθαρές αποδοχές που εισέπραττε, µε όλες τις
λοιπές συνθήκες αµετάβλητες, τον µήνα που προηγήθηκε της προαγωγής, ο εν λόγω υπάλληλος δικαιούται αντισταθµιστικής αποζηµίωσης ίσης προς τη διαφορά έως την προαγωγή του στο επόµενο κλιµάκιο του βαθµού.
2.
Οι υπάλληλοι των κατηγοριών C και D πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι οποίοι δεν έχουν καταστεί µέλη της
οµάδας καθηκόντων των βοηθών AST, χωρίς περιορισµό σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 3 του παρόντος Παραρτήµατος, εξακολουθούν να δικαιούνται είτε συµψηφιστικής άδειας είτε αµοιβής, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν την συµψηφιστική άδεια πριν από τη λήξη του µήνα που έπεται εκείνου, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι υπερωρίες, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα VI.
Άρθρο 19
Εάν, κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου από 1ης Μαΐου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008, οι καθαρές µηνιαίες
αποδοχές υπαλλήλου πριν από την εφαρµογή οποιουδήποτε διορθωτικού συντελεστή, είναι κατώτερες από τις καθαρές
αποδοχές που θα εισέπραττε µε την ίδια προσωπική κατάσταση τον µήνα πριν από την 1η Μαΐου 2004, ο εν λόγω υπάλληλος δικαιούται αντισταθµιστικής αποζηµίωσης ίσης προς τη διαφορά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, όταν η µείωση
των καθαρών αποδοχών απορρέει από την ετήσια προσαρµογή των αποδοχών που αναφέρεται στο Παράρτηµα XI του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Αυτή η εγγύηση διατήρησης του καθαρού εισοδήµατος δεν καλύπτει την επίπτωση
της ειδικής εισφοράς, τις αλλαγές στο ποσοστό των συνταξιοδοτικών εισφορών ή τις αλλαγές στις ρυθµίσεις που αφορούν τη µεταφορά µέρους του µισθού.

Τµήµα 4
Άρθρο 20
1.
Στις συντάξεις των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται πριν από την 1η Μαΐου 2004 εφαρµόζεται ο διορθωτικός
συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο β), του Παραρτήµατος ΧΙ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, για τα κράτη µέλη, στα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν την κύρια διαµονή τους.
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Ο ελάχιστος εφαρµοστέος διορθωτικός συντελεστής ισούται µε 100.
Εάν ορίσουν τη διαµονή τους σε τρίτη χώρα, ο εφαρµοστέος διορθωτικός συντελεστής ισούται µε 100.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 του Παραρτήµατος VIII, η σύνταξη των δικαιούχων που διαµένουν σε ένα κράτος
µέλος καταβάλλεται στο νόµισµα του κράτους µέλους διαµονής, υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 63, δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, από την 1η Μαΐου 2004 έως την 1η Μαΐου 2009 οι συντάξεις που καθορίζονται πριν από την 1η Μαΐου 2004 προσαρµόζονται µε εφαρµογή του µέσου όρου των διορθωτικών
συντελεστών που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του Παραρτήµατος XI του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για το κράτος µέλος όπου ο δικαιούχος της σύνταξης αποδεικνύει
ότι έχει την κύρια διαµονή του. Ο εν λόγω µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση τον διορθωτικό συντελεστή που προβλέπεται στον ακόλουθο πίνακα:

Από την

%

1.5.2004

80 % στοιχείο α)
20 % στοιχείο β)

1.5.2005

60 % στοιχείο α)
40 % στοιχείο β)

1.5.2006

40 % στοιχείο α)
60 % στοιχείο β)

1.5.2007

20 % στοιχείο α)
80 % στοιχείο β)

1.5.2008

100 % στοιχείο β)

Εάν τροποποιηθεί τουλάχιστον ένας από τους συντελεστές του άρθρου 3, παράγραφος 5 του Παραρτήµατος ΧΙ, ο µέσος
όρος τροποποιείται επίσης µε ισχύ από την ίδια ηµεροµηνία.
3.
Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται πριν από την 1η Μαΐου 2004 και δεν λαµβάνουν σύνταξη από την
1η Μαΐου 2004, εφαρµόζεται η µέθοδος υπολογισµού των προηγούµενων παραγράφων κατά τον καθορισµό των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων:
α)

στα έτη συντάξιµης υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 3 του Παραρτήµατος VIII που έχουν αποκτηθεί πριν
από την 1η Μαΐου 2004 και

β)

στα έτη συντάξιµης υπηρεσίας που προκύπτουν από µεταφορά δυνάµει του άρθρου 11 του Παραρτήµατος VIII σχετική µε τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του συστήµατος του τόπου καταγωγής πριν
από την 1η Μαΐου 2004 από τον εν ενεργεία υπάλληλο πριν από την 1η Μαΐου 2004.

Στις συντάξεις τους εφαρµόζεται ο διορθωτικός συντελεστής, µόνον εάν η διαµονή του υπαλλήλου συµπίπτει µε τη χώρα
του τόπου καταγωγής τους κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 3 του Παραρτήµατος VII. Ωστόσο, για οικογενειακούς ή ιατρικούς λόγους, οι δικαιούχοι συντάξεως υπάλληλοι µπορούν κατ' εξαίρεση να υποβάλλουν αίτηση στην
αρµόδια για τους διορισµούς αρχή για αλλαγή του τόπου καταγωγής τους. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται κατόπιν προσκοµίσεως από τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο των κατάλληλων δικαιολογητικών στοιχείων.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 του Παραρτήµατος VIII, η σύνταξη των δικαιούχων που διαµένουν σε ένα κράτος µέλος
καταβάλλεται στο νόµισµα του κράτους µέλους διαµονής, υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 63, δεύτερο εδάφιο
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται κατ' αναλογία στα επιδόµατα αναπηρίας και στα επιδόµατα των άρθρων 41 και 50
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1857/89, (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 2688/95 (1), (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 (2), (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1746/2002, (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1747/2002 ή (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1748/2002. Ωστόσο, το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στους δικαιούχους του
επιδόµατος που αναφέρονται στο άρθρο 41 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίοι διαµένουν στη χώρα
όπου βρίσκεται ο τελευταίος τόπος υπηρεσίας τους.

Άρθρο 21
Παρά τη δεύτερη πρόταση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 77, ο υπάλληλος ο οποίος εισήλθε στην υπηρεσία πριν
από την 1η Μαΐου 2004 δικαιούται 2 % του µισθού που αναφέρεται στην εν λόγω πρόταση ανά έτος συντάξιµης υπηρεσίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Παραρτήµατος VIII.
(1) ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 1 Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2458/98 (ΕΕ L 307 της
17.11.1998, σ. 1).
(2) ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4 Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2458/98.
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Άρθρο 22

1. Υπάλληλοι που είναι ηλικίας 50 ετών ή µεγαλύτερης ή έχουν 20 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας, την 1η Μαΐου
2004 δικαιούνται σύνταξης αρχαιότητας όταν φθάσουν στην ηλικία των 60 ετών.

Υπάλληλοι που είναι ηλικίας µεταξύ 30 και 49 ετών την 1η Μαΐου 2004, δικαιούνται σύνταξης αρχαιότητας στην ηλικία
που καθορίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ηλικία την 1η Μαΐου 2004

Ηλικία συνταξιοδότησης

49 ετών

60 έτη
2 µήνες

48 ετών

60 έτη
4 µήνες

47 ετών

60 έτη
6 µήνες

46 ετών

60 έτη
8 µήνες

45 ετών

60 έτη
10 µήνες

44 ετών

61 έτη
0 µήνες

43 ετών

61 έτη
2 µήνες

42 ετών

61 έτη
4 µήνες

41 ετών

61 έτη
6 µήνες

40 ετών

61 έτη
8 µήνες

39 ετών

61 έτη
10 µήνες

38 ετών

61 έτη
11 µήνες

37 ετών

62 έτη
0 µήνες

36 ετών

62 έτη
1 µηνός

35 ετών

62 έτη
2 µήνες

34 ετών

62 έτη
4 µήνες

33 ετών

62 έτη
5 µήνες

32 ετών

62 έτη
6 µήνες

31 ετών

62 έτη
7 µήνες

30 ετών

62 έτη
8 µήνες
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Υπάλληλοι που είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών την 1η Μαΐου 2004, δικαιούνται σύνταξης αρχαιότητας στην ηλικία των
63 ετών.

Για υπαλλήλους που υπηρετούν πριν από την 1η Μαΐου 2004, η ηλικία συνταξιοδότησης που λαµβάνεται υπόψη για
όλες τις αναφορές που γίνονται στην ηλικία συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ορίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισµό υπηρεσιακής
κατάστασης.

2. Παρά το άρθρο 2 του Παραρτήµατος VIII, εάν ο υπάλληλος που εισήλθε στην υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου
2004 παραµείνει στην υπηρεσία µετά την ηλικία κατά την οποία θα είχε αποκτήσει το δικαίωµα σύνταξης αρχαιότητας,
δικαιούται προσαυξήσεως του ποσοστού της βασικής συντάξεώς του για κάθε έτος εργασίας µετά την ηλικία αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της συντάξεως να δεν υπερβαίνει το 70 % του τελευταίου βασικού µισθού κατά την
έννοια του δεύτερου ή του τρίτου εδαφίου, ανάλογα µε την περίπτωση, του άρθρου 77 του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης.

Η προσαύξηση χορηγείται επίσης σε περίπτωση θανάτου, εάν ο υπάλληλος έχει παραµείνει στην υπηρεσία πέραν της ηλικίας κατά την οποία είχε αποκτήσει το δικαίωµα σύνταξης αρχαιότητας.

Εάν, κατ' εφαρµογή του Παραρτήµατος IVα, ο υπάλληλος που εισήλθε στην υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004 και
εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, συνεισφέρει στο συνταξιοδοτικό σύστηµα κατ' αναλογία του χρόνου που εργάζεται, η
προσαύξηση στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται µόνον κατά την ίδια
αναλογία.

Για υπαλλήλους που είναι ηλικίας 50 ετών ή µεγαλύτερης ή έχουν 20 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας, η προσαύξηση της
σύνταξης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο ισούται µε 5 % του ποσού των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που
είχαν αποκτήσει στην ηλικία των 60 ετών. Για υπαλλήλους που είναι ηλικίας µεταξύ 40 και 49 ετών, το ανώτατο όριο
προσαύξησης της σύνταξης καθορίζεται σε 3,0 % του µισθού που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης,
το οποίο όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4,5 % των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που αποκτούν οι υπάλληλοι αυτοί
στην ηλικία των 60 ετών. Για υπαλλήλους που είναι ηλικίας µεταξύ 35 και 39 ετών, το ανώτατο όριο προσαύξησης της
σύνταξης καθορίζεται σε 2,75 % του µισθού που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης, το οποίο όµως
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4,0 % των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που αποκτούν οι υπάλληλοι αυτοί στην ηλικία των
60 ετών. Για υπαλλήλους που είναι ηλικίας µεταξύ 30 και 34 ετών, το ανώτατο όριο προσαύξησης της σύνταξης καθορίζεται σε 2,5 % του µισθού που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης, το οποίο όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3,5 % των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που αποκτούν οι υπάλληλοι αυτοί στην ηλικία των 60 ετών. Για υπαλλήλους που είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, το ανώτατο όριο προσαύξησης της σύνταξης καθορίζεται σε 2,0 % του
µισθού που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης.

3. Εάν, σε επί µέρους εξαιρετικές περιπτώσεις, η εισαγωγή των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων παράγει άνισα αποτελέσµατα για τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ορισµένων υπαλλήλων σε βαθµό που αποκλίνει σηµαντικά από τις κατά µέσον
όρο µειώσεις, η Επιτροπή προτείνει κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο αποφασίζει επί της
προτάσεως αυτής µε την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση της Συνθήκης ΕΚ.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν εισέλθει στην υπηρεσία πριν από την 1η Μαΐου 2004 και οι οποίοι, κατόπιν εφαρµογής
των άρθρων 2, 3 και 11 του Παραρτήµατος VIII, δεν δύνανται να φθάσουν στην ηλικία των 65 ετών το ανώτατο ποσοστό σύνταξης αρχαιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 77, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
µπορούν να αποκτούν συµπληρωµατικά συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, υπό την επιφύλαξη του εν λόγω ανωτάτου ορίου.

Οι εισφορές που πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι αντιστοιχούν στο σύνολο του ποσού των εισφορών
που βαρύνει τους ίδιους και τον εργοδότη τους, σύµφωνα µε το άρθρο 83, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης. Η Επιτροπή, µέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, καθορίζει τη µέθοδο υπολογισµού των εισφορών που
πρέπει να καταβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι, µε την απόκτηση
αυτή, διαφυλάσσεται η αναλογιστική ισορροπία και ότι η µέθοδος εφαρµόζεται χωρίς δηµοσιονοµικές επιδοτήσεις από το
συνταξιοδοτικό σύστηµα των ευρωπαϊκών οργάνων. Η Επιτροπή θεσπίζει αυτές τις γενικές εκτελεστικές διατάξεις πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι µπορούν να επωφεληθούν από τη διευθέτηση αυτή για διάστηµα πέντε ετών από την 1η
Μαΐου 2004, υπό την επιφύλαξη ενός ανωτάτου διαστήµατος εισφορών διαρκείας: τριών µηνών για τους υπαλλήλους
ηλικίας µεταξύ 45 και 49 ετών την 1η Μαΐου 2004· εννέα µηνών για τους υπαλλήλους ηλικίας µεταξύ 38 και 44 ετών
την ηµεροµηνία αυτή· δεκαπέντε µηνών για τους υπαλλήλους ηλικίας µεταξύ 30 και 37 ετών την ηµεροµηνία αυτή· και
δύο ετών για τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 30 ετών την ηµεροµηνία αυτή.
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Άρθρο 23

1. Παρά το άρθρο 52 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, µπορεί να ζητείται η εφαρµογή του άρθρου 9, δεύτερη περίπτωση, του Παραρτήµατος VIII από τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν εισέλθει στην υπηρεσία πριν από την 1η
Μαΐου 2004 και οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από την ηλικία κατά την οποία θα είχαν αποκτήσει το
δικαίωµα σύνταξης αρχαιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος Παραρτήµατος:
α)

από την ηλικία των 50 ετών, για τους υπαλλήλους που είναι ηλικίας τουλάχιστον 45 ετών ή έχουν 20 έτη υπηρεσίας
ή περισσότερα, την 1η Μαΐου 2004·

β)

από την ηλικία που καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα, για τους υπαλλήλους ηλικίας µέχρι 45 ετών την
1η Μαΐου 2004:
Ηλικία την 1η Μαΐου 2004

Ηλικία άµεσης συνταξιοδότησης

45 ετών και άνω

50 έτη
0 µήνες

44 ετών

50 έτη
6 µήνες

43 ετών

51 έτη
0 µήνες

42 ετών

51 έτη
6 µήνες

41 ετών

52 έτη
0 µήνες

40 ετών

52 έτη
6 µήνες

39 ετών

53 έτη
0 µήνες

38 ετών

53 έτη
6 µήνες

37 ετών

54 έτη
0 µήνες

36 ετών

54 έτη
6 µήνες

35 ετών και κάτω

55 έτη
0 µήνες

2. Στις περιπτώσεις αυτές, στη µείωση των δικαιωµάτων σύνταξης αρχαιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 9 του
Παραρτήµατος VIII για τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία τουλάχιστον στην ηλικία των 55 ετών, προστίθεται µια συµπληρωµατική µείωση κατά 4,483 % των κτηθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, εάν η καταβολή της
σύνταξης αρχίζει στην ηλικία των 54 ετών· κατά 8,573 %, εάν αρχίζει στην ηλικία των 53 ετών· κατά 12,316 %, εάν
αρχίζει στην ηλικία των 52 ετών· κατά 15,778 %, εάν αρχίζει στην ηλικία των 51 ετών· και κατά 18,934 %, εάν η καταβολή της σύνταξης αρχαιότητας αρχίζει στην ηλικία των 50 ετών.

Άρθρο 24
1. Στην περίπτωση σύνταξης που καθορίζεται πριν από την 1η Μαΐου 2004, το δικαίωµα σύνταξης του δικαιούχου
παραµένει καθορισµένο µετά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονταν όταν καθορίσθηκε
αρχικά το δικαίωµα. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την κάλυψη στο πλαίσιο του κοινού συστήµατος υγειονοµικής ασφάλισης. Εντούτοις, οι κανόνες σχετικά µε τα οικογενειακά επιδόµατα και τους διορθωτικούς συντελεστές που ισχύουν µετά
την 1η Μαΐου 2004, εφαρµόζονται αµέσως, υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 20 του παρόντος Παραρτήµατος.
Παρά το πρώτο εδάφιο, οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας ή σύνταξης επιζώντων µπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στις
διατάξεις που εφαρµόζονται από την 1η Μαΐου 2004.
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2. Όταν οι παρούσες διατάξεις αρχίσουν να ισχύουν, το ονοµαστικό ποσό της καθαρής σύνταξης που εισπράττεται
πριν από την 1η Μαΐου 2004 είναι εγγυηµένο. Αυτό το εγγυηµένο ποσό προσαρµόζεται, ωστόσο, σε περίπτωση µεταβολής της οικογενειακής κατάστασης ή της χώρας διαµονής του δικαιούχου. Για τα άτοµα που συνταξιοδοτούνται
µεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 31ης ∆εκεµβρίου 2007, είναι εγγυηµένο το ονοµαστικό ποσό της καθαρής σύνταξης που
εισπράττεται κατά τη συνταξιοδότησή τους, λαµβάνοντας ως στοιχείο αναφοράς τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν την ηµεροµηνία της συνταξιοδότησής τους.
Για τους σκοπούς εφαρµογής του πρώτου εδαφίου, εάν η σύνταξη που υπολογίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων είναι
κατώτερη από την ονοµαστική σύνταξη, όπως ορίζεται κατωτέρω, χορηγείται αντισταθµιστικό ποσό ίσο προς τη διαφορά.
Για τους δικαιούχους σύνταξης πριν από την 1η Μαΐου 2004, η ονοµαστική σύνταξη υπολογίζεται κάθε µήνα, λαµβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τη χώρα διαµονής τη στιγµή του υπολογισµού, καθώς και τους κανόνες
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν την προηγουµένη της 1ης Μαΐου 2004.
Για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται µεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, η ονοµαστική σύνταξη υπολογίζεται κάθε µήνα, λαµβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τη χώρα διαµονής τη
στιγµή του υπολογισµού, καθώς και τους κανόνες του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύουν την ηµεροµηνία
που συνταξιοδοτούνται.
Σε περίπτωση θανάτου µετά την 1η Μαΐου 2004 δικαιούχου σύνταξης που έχει καθορισθεί πριν από την ηµεροµηνία
αυτή, η σύνταξη επιζώντων καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την εγγυηµένη ονοµαστική σύνταξη, της οποίας επωφελείτο
ο θανών.
3. Εφόσον οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας δεν έχουν ζητήσει να υπαχθούν στις διατάξεις που εφαρµόζονται µετά
την 1η Μαΐου 2004, και δεν έχουν κηρυχθεί ικανοί να επανέλθουν στα καθήκοντά τους, οι συντάξεις αναπηρίας που διατηρούν µε τον τρόπο αυτό θεωρούνται συντάξεις αρχαιότητας, όταν οι δικαιούχοι φθάνουν την ηλικία των 65 ετών.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται στους δικαιούχους µιας από τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 41 ή 50 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1857/89, τον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) 2688/1995, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) 2689/1995, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1746/2002, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1747/2002 ή τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1748/2002.
Ωστόσο, οι συντάξεις αρχαιότητας που λαµβάνουν καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν την ηµεροµηνία
που αρχίζουν να καταβάλλονται.

Άρθρο 25
1. Για τις συντάξεις που καθορίζονται πριν από την 1η Μαΐου 2004, ο βαθµός που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της σύνταξης καθορίζεται σύµφωνα µε τους πίνακες του άρθρου 2, παράγραφος 1 και του άρθρου 8, παράγραφος 1
του παρόντος Παραρτήµατος.
Ο βασικός µισθός που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της σύνταξης του δικαιούχου ισούται µε τον µισθό του
πίνακα του άρθρου 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, για τον νέο βαθµό που καθορίζεται µε τον τρόπο αυτό,
στο ίδιο κλιµάκιο, σταθµιζόµενο µε ποσοστό ίσο προς τον λόγο µεταξύ του βασικού µισθού της παλαιάς κλίµακας και
του µισθού της κλίµακας του άρθρου 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης για το ίδιο κλιµάκιο.
Για τα κλιµάκια της παλαιάς κλίµακας για τα οποία δεν υπάρχει αντιστοιχία στην κλίµακα του άρθρου 66 του, κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, για τον υπολογισµό του ποσοστού που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, χρησιµοποιείται
ως στοιχείο αναφοράς το τελευταίο κλιµάκιο του ίδιου βαθµού.
Για τα κλιµάκια του βαθµού D4 της παλαιάς κλίµακας, για τον υπολογισµό του ποσοστού που αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο, χρησιµοποιείται ως στοιχείο αναφοράς το πρώτο κλιµάκιο του πρώτου βαθµού.
2. Μεταβατικά, ο βασικός µισθός κατά την έννοια των άρθρων 77 και 78 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
και του Παραρτήµατος VIII καθορίζεται µε εφαρµογή του αντίστοιχου συντελεστή πολλαπλασιασµού που ορίζεται στο
άρθρο 7, στον µισθό που αντιστοιχεί στην κατάταξη του δικαιούχου, η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του
δικαιώµατος σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας, σύµφωνα µε τον πίνακα του άρθρου 66 του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης.
Για τα κλιµάκια της παλαιάς κλίµακας που δεν έχουν αντιστοιχία στην κλίµακα του άρθρου 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, για τον υπολογισµό του συντελεστή πολλαπλασιασµού, χρησιµοποιείται ως στοιχείο αναφοράς το
τελευταίο κλιµάκιο του ίδιου βαθµού.
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Για τις συντάξεις αρχαιότητας και τα επιδόµατα αναπηρίας που καθορίζονται µεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 30ής
Απριλίου 2006, εφαρµόζεται το άρθρο 8, παράγραφος 1.
3. Για τους δικαιούχους σύνταξης επιζώντων, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου σε σχέση
µε τον αποβιώσαντα υπάλληλο ή πρώην υπάλληλο.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους δικαιούχους µιας από τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται σύµφωνα µε τα άρθρα 41 ή 50 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1857/89, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) 2688/1995, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ)
2689/1995, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1746/2002, τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1747/2002 ή τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1748/2002.

Άρθρο 26
1. Οι αιτήσεις που αφορούν τη χρήση των δυνατοτήτων µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 11, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VIII, οι οποίες υποβάλλονται πριν από την 1η Μαΐου 2004, εξετάζονται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους.
2. Εφόσον η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VIII δεν έχει ακόµη
εκπνεύσει την 1η Μαΐου 2004, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει σχετική αίτηση εντός των
προθεσµιών που προβλέπονταν προηγουµένως ή των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί λόγω εκπρόθεσµης υποβολής, µπορούν να υποβάλλουν ακόµη ή να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση µεταφοράς δυνάµει του άρθρου 11, παράγραφος 2 του
Παραρτήµατος VIII.
3. Υπάλληλοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση µεταφοράς εµπροσθέτως, αλλά είχαν απορρίψει την πρόταση που τους
είχε γίνει, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση µεταφοράς εντός των προθεσµιών που προβλέπονταν προηγουµένως ή των
οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί λόγω εκπρόθεσµης υποβολής, µπορούν να υποβάλλουν ακόµη ή να υποβάλλουν εκ νέου
σχετική αίτηση το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2004.
4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το όργανο όπου υπηρετεί ο
υπάλληλος καθορίζει τον αριθµό συντάξιµων ετών που λαµβάνει υπόψη σύµφωνα µε το δικό του καθεστώς, κατ' εφαρµογή των γενικών εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VIII,
οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος. Εντούτοις, για την εφαρµογή της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η ηλικία και ο βαθµός του υπαλλήλου κατά τον χρόνο µονιµοποίησης.
5. Υπάλληλοι που έχουν αποδεχθεί µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους κατ' εφαρµογή του άρθρου 11,
παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VIII πριν από την 1η Μαΐου 2004, µπορούν να ζητήσουν νέο υπολογισµό της προσαύξησης που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήµατος των κοινοτικών οργάνων κατ'
εφαρµογή του εν λόγω άρθρου. Ο νέος υπολογισµός βασίζεται στις παραµέτρους που ίσχυαν κατά τη λήψη προσαύξησης, προσαρµοσµένες σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος Παραρτήµατος.
6. Υπάλληλοι που έχουν τύχει προσαύξησης κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, µπορούν να ζητήσουν την εφαρµογή
της παραγράφου 5, από της κοινοποιήσεως της προσαύξησης στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήµατος των κοινοτικών οργάνων.

Άρθρο 27
1. Κατά τον υπολογισµό του αναλογιστικού ισοδυνάµου που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 και στο άρθρο
12, παράγραφος 1, στοιχείο β), του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, οι µόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι απολαύουν, για το τµήµα των δικαιωµάτων τους που σχετίζονται µε περιόδους υπηρεσίας προγενέστερες
της 1ης Μαΐου 2004, των ακόλουθων διατάξεων.
Το αναλογιστικό ισοδύναµο της σύνταξης αρχαιότητας δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το άθροισµα:
α)

του ποσού των κρατήσεων που έγιναν στο βασικό µισθό ως συνταξιοδοτικές εισφορές, προσαυξηµένου µε τόκους
ανατοκισµού που υπολογίζονται µε ετήσιο επιτόκιο 3,5 %·

β)

επιδόµατος αποχώρησης ανάλογου προς τον πραγµατικό χρόνο υπηρεσίας που έχει συµπληρωθεί, το οποίο υπολογίζεται µε βάση ένα µήνα και µισό του τελευταίου βασικού µισθού στον οποίο έγιναν κρατήσεις για κάθε έτος υπηρεσίας·

γ)

του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στις Κοινότητες σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 2 του
Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, προσαυξηµένου µε τόκους ανατοκισµού που υπολογίζονται µε ετήσιο επιτόκιο 3,5 %.
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2. Ωστόσο, εάν οι µόνιµοι ή έκτακτοι υπάλληλοι αποχωρήσουν διότι οι συµβάσεις τους ανακλήθηκαν ή λύθηκαν, το
επίδοµα αποχώρησης που πρέπει να καταβάλλεται ή, το αναλογιστικό ισοδύναµο που πρέπει να µεταφέρεται, καθορίζονται βάσει της απόφασης που λαµβάνεται βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο η) του Παραρτήµατος IX του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
3. Εκτός εάν έχει τύχει εφαρµογής το άρθρο 11, παράγραφοι 2 ή 3 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης οι υπάλληλοι που υπηρετούν την 1η Μαΐου 2004 και οι οποίοι, εν απουσία της δυνατότητας µεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 1, θα είχαν δικαίωµα καταβολής επιδόµατος αποχώρησης σύµφωνα µε
τους κανόνες του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που ίσχυαν πριν από την 1η Μαΐου 2004, διατηρούν το δικαίωµα
καταβολής επιδόµατος αποχώρησης, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την εν λόγω
ηµεροµηνία.

Άρθρο 28
Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση την 1η Μαΐου 2004 και διορίζονται ως υπάλληλοι µετά την ηµεροµηνία αυτή, κατά τη συνταξιοδότηση, έχουν δικαίωµα αναλογιστικής αναπροσαρµογής των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που απέκτησαν ως έκτακτοι
υπάλληλοι, στο οποίο συνεκτιµάται η αλλαγή στην ηλικία τους συνταξιοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 77 του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 29
Για έκτακτους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 2, στοιχείο (γ)
του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, µε σκοπό να επικουρήσουν µία πολιτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δεν ισχύει η απαίτηση που ορίζει το άρθρο 29, παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης, ότι ο έκτακτος υπάλληλος έχει επιτύχει σε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 4
του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII.1
Θέσεις — τύποι κατά τη µεταβατική περίοδο
Θέσεις — τύποι κάθε κατηγορίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4, στοιχείο ιδ) του παρόντος Παραρτήµατος.
Κατηγορία A

Κατηγορία C

A*5

∆ιοικητικός υπάλληλος/

C1C*1 Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/

C*2

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/

C*3

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος/

C*4

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/

C*5

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/

C*6

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

∆ιοικητικός υπάλληλος/

C*7

Γραµµατέας/Βοηθός γραφείου

A*6

A*7

∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
A*8

∆ιοικητικός υπάλληλος/
∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/

A*9

Προϊστάµενος µονάδας/
∆ιοικητικός υπάλληλος/
∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/

A*10 Προϊστάµενος µονάδας
διοικητικός υπάλληλος/
∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
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A*11 Προϊστάµενος µονάδας
διοικητικός υπάλληλος/

∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
A*12 Προϊστάµενος µονάδας
διοικητικός υπάλληλος/
∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
A*13 Προϊστάµενος µονάδας
διοικητικός υπάλληλος/
∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
A*14 ∆ιοικητικός υπάλληλος έρευνας/
∆ιοικητικός υπάλληλος γλωσσικών καθηκόντων/
Προϊστάµενος µονάδας
διευθυντής
A*15 ∆ιευθυντής/Γενικός ∆ιευθυντής
A*16 Γενικός διευθυντής

Κατηγορία B

Κατηγορία D

B*3

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

D*1

Υπάλληλος

B*4

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

D*2

Υπάλληλος

B*5

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

D*3

Υπάλληλος

B*6

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

D*4

Υπάλληλος

B*7

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

D*5

Υπάλληλος»

B*8

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

B*9

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

B*10

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας

B*11

Βοηθός διοικήσεως/Βοηθός διοικήσεως έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στη δεύτερη παύλα, προστίθενται οι ακόλουθοι όροι µετά «του επικουρικού υπαλλήλου»:
«µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 52.»

β)

Μετά την περίπτωση «— του επικουρικού υπαλλήλου», παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— του συµβασιούχου υπαλλήλου».

γ)

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε αναφορά στο παρόν καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό σε πρόσωπο άρρεν νοείται ως εξίσου
υποδηλώνουσα πρόσωπο θήλυ και αντιστρόφως, εκτός εάν από τα συµφραζόµενα συνάγεται σαφώς άλλως.»

2. Στο άρθρο 2, στοιχείο γ), οι όροι:

«ή παρ' εκλεγµένω προέδρω οργάνου των Κοινοτήτων, ή πολιτική οµάδα της (ευρωπαϊκής) Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως»

αντικαθίστανται από τους όρους:

«ή παρ' εκλεγµένω προέδρω οργάνου ή οργανισµού των Κοινοτήτων ή παρά πολιτική οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ή της Επιτροπής των Περιφερειών ή παρ' οµάδα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής».

3. Το άρθρο 3, στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην πρώτη περίπτωση, οι όροι «των κατηγοριών B, C, D ή του γλωσσικού κλάδου» αντικαθίστανται από τους όρους
«της οµάδας καθηκόντων των βοηθών (AST)».

β)

Στη δεύτερη περίπτωση, οι όροι «της κατηγορίας A, που δεν έχει βαθµό A 1 και A 2» αντικαθίστανται από τους
όρους:
«της οµάδας καθηκόντων των διοικητικών υπαλλήλων (AD), εκτός από το ανώτερο στελεχικό δυναµικό (Γενικός διευθυντής ή ισοδύναµος των βαθµών AD 16 ή AD 15 και διευθυντής ή ισοδύναµος των βαθµών AD 15 ή AD 14)».

4. Μετά το άρθρο 3, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3α

1.
Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, ως “συµβασιούχοι υπάλληλοι”
νοούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν τοποθετούνται σε θέση προβλεπόµενη στον πίνακα θέσεων, ο οποίος προσαρτάται
στο τµήµα του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο αντίστοιχο όργανο, και οι οποίοι προσλαµβάνονται για να εκτελούν
καθήκοντα είτε µε µειωµένο ωράριο είτε µε πλήρες ωράριο:
α)

σε ένα όργανο για την εκτέλεση χειρωνακτικής εργασίαςή την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης·
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β)

στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1α, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης·

γ)

σε άλλους οργανισµούς που έχουν συσταθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν γνώµης της επιτροπής κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης, µε ειδική νοµική πράξη που εκδίδεται από ένα ή περισσότερα όργανα και επιτρέπει την προσφυγή σ' αυτό το είδος προσωπικού·

δ)

στις αντιπροσωπείες και τα γραφεία των κοινοτικών οργάνων·

ε)

σε άλλους οργανισµούς που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.
Βάσει των πληροφοριών που παρέχουν όλα τα όργανα, η Επιτροπή υποβάλλει κάθε έτος έκθεση προς την αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε την απασχόληση των συµβασιούχων υπαλλήλων, η οποία αναφέρει εάν ο συνολικός αριθµός των εν λόγω συµβασιούχων υπαλλήλων παρέµεινε εντός του ορίου του 75 % των συνολικά απασχολουµένων
σε Υπηρεσίες, σε άλλους οργανισµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντιπροσωπείες και γραφεία των κοινοτικών οργάνων και σε άλλους οργανισµούς που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα. Σε περίπτωση µη τήρησης
αυτού του ορίου, η Επιτροπή προτείνει στις Υπηρεσίες, σε άλλους οργανισµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αντιπροσωπείες και στα γραφεία των κοινοτικών οργάνων ή σε άλλους οργανισµούς που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αντίστοιχα, τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων.

Άρθρο 3β
Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, ως “συµβασιούχοι υπάλληλοι επιφορτισµένοι µε επικουρικά καθήκοντα”, νοούνται οι υπάλληλοι που προσλαµβάνονται σε ένα όργανο για το διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 88, σε µια από τις οµάδες καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 89:
α)

για να εκτελούν, µε µειωµένο ωράριο ή µε πλήρες ωράριο, καθήκοντα άλλα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 3α, παράγραφος 1, στοιχείο α), χωρίς να τοποθετούνται σε θέση που περιλαµβάνεται στον πίνακα θέσεων, ο οποίος προσαρτάται στο τµήµα του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο αντίστοιχο όργανο·

β)

για να αντικαθιστούν, αφού εξετασθούν οι δυνατότητες προσωρινής τοποθέτησης υπαλλήλου εντός του οργάνου, ορισµένα πρόσωπα που βρίσκονται προσωρινά σε αδυναµία να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, και συγκεκριµένα:
i)

µόνιµους ή έκτακτους υπαλλήλους της οµάδας καθηκόντων AST,

ii) κατ' εξαίρεση, µόνιµους ή έκτακτους υπαλλήλους της οµάδας καθηκόντων AD, οι οποίοι κατέχουν πολύ εξειδικευµένη θέση, εκτός από προϊσταµένους µονάδας, διευθυντές, γενικούς διευθυντές και υπαλλήλους ισοδύναµων
καθηκόντων.
Η χρησιµοποίηση συµβασιούχων υπαλλήλων για επικουρικά καθήκοντα αποκλείεται στις περιπτώσεις εφαρµογής του
άρθρου 3α.»
5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό ως “τοπικοί υπάλληλοι”, νοούνται οι
υπάλληλοι οι οποίοι προσλαµβάνονται σε τόπους υπηρεσίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις τοπικές συνήθειες για την εκτέλεση χειρωνακτικής ή βοηθητικής εργασίας σε θέση που δεν προβλέπεται στον πίνακα θέσεων, ο οποίος
προσαρτάται στο τµήµα του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο αντίστοιχο όργανο, και αµείβονται από τις συνολικές
πιστώσεις που ανοίγονται για τον σκοπό αυτό στο εν λόγω τµήµα του προϋπολογισµού. Ως τοπικοί υπάλληλοι νοούνται
επίσης οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε τόπους υπηρεσίας που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την εκτέλεση καθηκόντων διαφορετικών από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω και τα οποία δεν θα εδικαιολογείτο, προς το
συµφέρον της υπηρεσίας, να εκτελούνται από υπάλληλο ή από µέλος του προσωπικού άλλης ιδιότητας κατά την έννοια
του άρθρου 1.»
6. Στο άρθρο 6, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «του άρθρου 1, δεύτερο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «του άρθρου 1α,
παράγραφος 2, του άρθρου 1β» και οι όροι «του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους «του
άρθρου 2, παράγραφος 2.»
7.

Στο άρθρο 7α, ο αριθµός «24α» αντικαθίσταται από τον αριθµό «24β».
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8. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 8

Η πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου για τον οποίο ισχύει το άρθρο 2, στοιχείο α) µπορεί να γίνεται για ορισµένο ή αόριστο
χρόνο. Η σύµβαση του εν λόγω υπαλλήλου που προσλαµβάνεται για ορισµένο χρόνο µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά
για ορισµένο χρόνο. Κάθε µεταγενέστερη ανανέωση γίνεται για αόριστο χρόνο.

Η πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου για τον οποίο ισχύει το άρθρο 2, στοιχεία β) ή δ) δεν υπερβαίνει την τετραετία και η
διάρκειά της µπορεί να περιορίζεται σε συντοµότερο διάστηµα. Η σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά για διάστηµα δύο ετών το πολύ, εφόσον η αρχική σύµβαση προβλέπει δυνατότητα ανανέωσης και εντός των ορίων που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, λύεται η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ως εκτάκτου µε
βάση τις παρούσες διατάξεις. Μετά τη λήξη της σύµβασής του, ο υπάλληλος µπορεί να τοποθετηθεί σε µόνιµη θέση στα
όργανα, µόνο εάν µονιµοποιηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.

Η πρόσληψη έκτακτου υπαλλήλου για τον οποίο ισχύει το άρθρο 2, στοιχείο γ) δύναται να είναι µόνο αορίστου χρόνου.»

9. Μετά το άρθρο 9, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση έκτακτων υπαλλήλων, η οποία αναφέρει ιδίως τον
αριθµό των υπαλλήλων, το επίπεδο και τον τύπο των θέσεων, τη γεωγραφική ισορροπία, και τους δηµοσιονοµικούς πόρους
για κάθε οµάδα καθηκόντων.»

10. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 10

Τα άρθρα 1δ, και 1ε, το άρθρο 5, παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, καθώς και το άρθρο 7 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Η σύµβαση του εκτάκτου υπαλλήλου πρέπει να καθορίζει επακριβώς τον βαθµό και το κλιµάκιο στους οποίους προσλαµβάνεται ο έκτακτος υπάλληλος.

Η τοποθέτηση εκτάκτου υπαλλήλου σε θέση που αντιστοιχεί σε βαθµό ανώτερο από τον βαθµό στον οποίο έχει προσληφθεί, καθιστά αναγκαία τη σύναψη συµπληρωµατικής συµφωνίας στη σύµβαση προσλήψεώς του.

Ο τίτλος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους που
µισθοδοτούνται από τις πιστώσεις έρευνας και επενδύσεων του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
τίτλος VIIIA του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν σε τρίτες χώρες.»

11. Στο άρθρο 12, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:

«3.
Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής “Υπηρεσία”, παρέχει υποστήριξη στα διάφορα όργανα, κατόπιν αιτήµατός τους, για την επιλογή εκτάκτων υπαλλήλων, προσδιορίζοντας ιδίως το περιεχόµενο των
δοκιµασιών και διοργανώνοντας τους διαγωνισµούς. Η Υπηρεσία εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής για
το έκτακτο προσωπικό που προσλαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 2, στοιχεία α), β) και δ).

4.
Κατόπιν αιτήµατος οργάνου, η Υπηρεσία εξασφαλίζει την εφαρµογή των ίδιων προτύπων που ισχύουν για την επιλογή των υπαλλήλων, στις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται για την πρόσληψη των εκτάκτων υπαλλήλων.

5.
Εφόσον χρειάζεται, κάθε όργανο εκδίδει γενικές διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων σύµφωνα µε το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»
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12. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιµασίας, συντάσσεται για τον έκτακτο υπάλληλο, έκθεση
σχετικά µε τις ικανότητες που διαθέτει για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και σχετικά µε την απόδοσή
του και τη συµπεριφορά του στην υπηρεσία. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος έχει το
δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του. Ο έκτακτος υπάλληλος ο οποίος δεν επιδεικνύει επαρκή προσόντα για να διατηρηθεί στη θέση του απολύεται. Εντούτοις, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο,
µπορεί, κατ' εξαίρεση, να παρατείνει την περίοδο δοκιµασίας για µέγιστο διάστηµα έξι µηνών, ενδεχοµένως µε τοποθέτηση του εκτάκτου υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία.»

β)

Στο τέταρτο εδάφιο, οι όροι «ωστόσο, η διάρκεια της υπηρεσίας δεν µπορεί να ξεπεράσει την κανονική διάρκεια της
δοκιµασίας» διαγράφονται.

13. Στο άρθρο 15, παράγραφος 2, διαγράφονται οι όροι «για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 2, στοιχεία α), γ) και
δ)».
14. Στο άρθρο 16, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα άρθρα 42α, 42β και 55 έως 61 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε τη διάρκεια και το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, τη συνεχή υπηρεσία, την υποχρέωση επιφυλακής στον τόπο εργασίας ή στην οικία, τις άδειες και τις
αργίες εφαρµόζονται κατ' αναλογία. Η ειδική άδεια, η γονική άδεια και η άδεια για οικογενειακούς λόγους δεν µπορούν
να παρατείνονται πέρα από τη διάρκεια της σύµβασης.»
15. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, ο αριθµός «έξι» αντικαθίσταται από τον αριθµό «δώδεκα».

β)

Στο τέταρτο εδάφιο:
i)

οι όροι «αν ο υπάλληλος αποδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από άλλο δηµόσιο καθεστώς ασφάλισης,
έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 28» αντικαθίστανται από τους όρους «αν ο υπάλληλος δεν ασκεί
επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα»,

ii) οι όροι «που προβλέπεται στο άρθρο αυτό» αντικαθίστανται από τους όρους «έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 28»,
iii) οι όροι «που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 28» αντικαθίστανται από
τους όρους «που προβλέπονται από το άρθρο αυτό».
16. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Τα άρθρα 63, 64, 65 και 65α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης περί του νοµίσµατος στο οποίο εκφράζονται
οι αποδοχές, καθώς και περί των όρων συναλλαγµατικής προσαρµογής και τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των εν λόγω
αποδοχών, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
2.
Τα άρθρα 66, 67, 69 και 70 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε τους βασικούς µισθούς, τα οικογενειακά επιδόµατα, το επίδοµα αποδηµίας και το επίδοµα θανάτου εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
3.
Το άρθρο 66α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης για την ειδική εισφορά εφαρµόζεται κατ' αναλογία όσον
αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους.
4.
Ο έκτακτος υπάλληλος που έχει συµπληρώσει δύο έτη αρχαιότητας σε κλιµάκιο του βαθµού του ανέρχεται αυτόµατα στο επόµενο κλιµάκιο του βαθµού του.»
17. Στο άρθρο 21, οι αριθµοί «3, 4 και 4α» αντικαθίστανται από τους αριθµούς «3 και 4», και οι όροι «των οικογενειακών επιδοµάτων, της αποζηµιώσεως αποδηµίας και της πάγιας αποζηµιώσεως» αντικαθίστανται από τους όρους «των οικογενειακών
επιδοµάτων και του επιδόµατος αποδηµίας».
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18. Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Εντούτοις, η αποζηµίωση εγκατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και η αποζηµίωση επανεγκατάστασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν µπορούν να είναι µικρότερες από:
α)

ευρώ 976,85, για τον υπάλληλο που δικαιούται του επιδόµατος στέγης· και

β)

ευρώ 580,83, για τον υπάλληλο που δεν δικαιούται του επιδόµατος στέγης.

Όταν δύο σύζυγοι, µόνιµοι ή άλλοι υπάλληλοι των Κοινοτήτων, δικαιούνται και οι δύο της αποζηµίωσης εγκατάστασης ή
επανεγκατάστασης, αυτή καταβάλλεται µόνο στο σύζυγο που έχει τον υψηλότερο βασικό µισθό.»
19. Στο άρθρο 28, πρώτο εδάφιο, οι όροι «σύνταξης αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας».
20. Το άρθρο 28α τροποποιείται ως εξής:
α)

Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Το επίδοµα ανεργίας καθορίζεται σε σχέση µε το βασικό µισθό που είχε ο πρώην έκτακτος υπάλληλος κατά
την έξοδό του από την υπηρεσία. Το εν λόγω επίδοµα ανεργίας ανέρχεται στο:
α)

60 % του βασικού µισθού επί µια αρχική περίοδο δώδεκα µηνών,

β)

45 % του βασικού µισθού από τον δέκατο τρίτο έως τον εικοστό τέταρτο µήνα,

γ)

30 % του βασικού µισθού από τον εικοστό πέµπτο έως τον τριακοστό έκτο µήνα.

Εκτός από την αρχική περίοδο των έξι µηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζεται το κατώτερο όριο που ορίζεται παρακάτω, ενώ δεν εφαρµόζεται το ανώτερο όριο, τα ποσά που ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν µπορούν να
είναι κατώτερα από ευρώ 1 171,52 ούτε µεγαλύτερα από ευρώ 2 343,04. Τα όρια αυτά προσαρµόζονται µε τον ίδιο
τρόπο όπως και οι κλίµακες µισθών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 65 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
4. Η περίοδος κατά την οποία το επίδοµα ανεργίας καταβάλλεται στον πρώην έκτακτο υπάλληλο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία εξόδου του από την υπηρεσία και δεν υπερβαίνει σε καµµία περίπτωση
το ένα τρίτο του πραγµατικού χρόνου υπηρεσίας που έχει συµπληρώσει. Εάν όµως, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής, ο πρώην έκτακτος υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους των παραγράφων 1 και 2, διακόπτεται η καταβολή
του επιδόµατος ανεργίας. Η καταβολή του επιδόµατος ανεργίας επαναλαµβάνεται, εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου
αυτής, ο πρώην έκτακτος υπάλληλος πληροί και πάλι τους εν λόγω όρους χωρίς όµως να έχει αποκτήσει δικαίωµα σε
εθνικό επίδοµα ανεργίας.»
β)

Οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Το επίδοµα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόµατα καταβάλλονται από την Επιτροπή σε ευρώ. ∆εν εφαρµόζεται κανένας διορθωτικός συντελεστής.
7.
Όλοι οι έκτακτοι υπάλληλοι συµµετέχουν κατά το ένα τρίτο στη χρηµατοδότηση του συστήµατος ασφάλισης
κατά της ανεργίας. Η συνεισφορά αυτή καθορίζεται σε 0,81 % του βασικού µισθού του ενδιαφεροµένου, µετά την
έκπτωση ποσού ευρώ 1 065,02, και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι διορθωτικοί συντελεστές που προβλέπονται στο
άρθρο 64 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η συνεισφορά αυτή αφαιρείται κάθε µήνα από τον µισθό του
ενδιαφεροµένου και αφού αυξηθεί κατά τα δύο τρίτα που βαρύνουν το όργανο, καταβάλλεται σε ειδικό ταµείο ανεργίας. Το ταµείο αυτό είναι κοινό για όλα τα όργανα, τα οποία καταβάλλουν κάθε µήνα τις συνεισφορές τους στην Επιτροπή, το αργότερο οκτώ ηµέρες µετά την πληρωµή των αποδοχών. Η εντολή πληρωµής και η καταβολή κάθε
δαπάνης που απορρέει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, γίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που διέπει τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

γ)

Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«11.
Ένα έτος µετά την καθιέρωση του παρόντος συστήµατος ασφάλισης κατά της ανεργίας και, στη συνέχεια, ανά
διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση για την οικονοµική κατάσταση του συστήµατος. Εκτός από την
έκθεση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο προτάσεις αναπροσαρµογής των συνεισφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 7, εάν το απαιτεί η ισορροπία του συστήµατος. Το Συµβούλιο αποφασίζει επί των προτάσεων αυτών σύµφωνα µε την παράγραφο 3».

L 124/97

L 124/98

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Στο άρθρο 30, προστίθενται οι όροι «ή αναπηρίας» ύστερα από τους όρους «παρατεταµένης ασθένειας».

22. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 33

1.
Υπάλληλος ο οποίος έχει προσβληθεί από αναπηρία που θεωρείται ολική και ο οποίος είναι υποχρεωµένος, για τον
λόγο αυτό, να διακόψει την υπηρεσία του στο όργανο, δικαιούται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα αυτή, επιδόµατος
αναπηρίας, του οποίου το ποσό καθορίζεται ως εξής.

Το άρθρο 52 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους δικαιούχους επιδόµατος αναπηρίας. Εάν ο δικαιούχος επιδόµατος αναπηρίας συνταξιοδοτηθεί πριν από το 65 έτος της ηλικίας του χωρίς να έχει φθάσει
στο ανώτατο ποσοστό συντάξεως, εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες της συντάξεως αρχαιότητας. Το ποσό της σύνταξης
αρχαιότητας καθορίζεται µε βάση τον µισθό που αντιστοιχεί στον βαθµό και το κλιµάκιο που κατείχε ο υπάλληλος όταν
κατέστη ανάπηρος.

Το ποσό του επιδόµατος αναπηρίας ορίζεται στο 70 % του τελευταίου βασικού µισθού του εκτάκτου υπαλλήλου. Ωστόσο,
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης που ορίζεται στο άρθρο 6 του Παραρτήµατος VIII του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το επίδοµα αναπηρίας υπόκειται σε εισφορές υπέρ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
που υπολογίζονται βάσει του εν λόγω επιδόµατος.

Εφόσον η αναπηρία του υπαλλήλου προέρχεται από ατύχηµα το οποίο συνέβη κατά την άσκηση ή επ' ευκαιρία της
άσκησης των καθηκόντων του, από επαγγελµατική ασθένεια ή από πράξη αυτοθυσίας προς δηµόσιο όφελος ή από το
γεγονός ότι ο υπάλληλος εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προκειµένου να διασώσει ανθρώπινη ζωή, το επίδοµα αναπηρίας
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 120 % του ελάχιστου ορίου διαβίωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο προϋπολογισµός
του πρώην εργοδότη του βαρύνεται µε τις εισφορές υπέρ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Εάν η αναπηρία έχει προκληθεί σκόπιµα από τον υπάλληλο, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, µπορεί
να αποφασίσει ότι ο υπάλληλος θα πρέπει να λάβει µόνο το επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο 39.

Ο δικαιούχος επιδόµατος αναπηρίας δικαιούται επίσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, των οικογενειακών επιδοµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το επίδοµα στέγης υπολογίζεται µε βάση το επίδοµα του δικαιούχου.

2.
Η κατάσταση αναπηρίας κρίνεται από την επιτροπή αναπηρίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

3.
Το όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 40 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µπορεί
να υποβάλει περιοδικά σε εξετάσεις τον δικαιούχο επιδόµατος αναπηρίας, για να βεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να πληροί τους
απαιτούµενους όρους για τη λήψη του εν λόγω επιδόµατος. Εάν η επιτροπή αναπηρίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται
πλέον οι όροι αυτοί, ο υπάλληλος αναλαµβάνει και πάλι υπηρεσία στο όργανο, εφόσον δεν έχει λήξει η σύµβασή του.

Ωστόσο, εάν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι δυνατόν επαναπροσληφθεί στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, η σύµβαση µπορεί να
λυθεί µε την καταβολή αποζηµίωσης ύψους αντίστοιχου µε τις αποδοχές που θα είχε εισπράξει κατά το διάστηµα της προθεσµίας καταγγελίας και, ενδεχοµένως, µε την αποζηµίωση λύσης της σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 47. Το άρθρο
39 τυγχάνει επίσης εφαρµογής.»

23. Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «σύνταξης αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας» και ο
αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

β)

Στο τρίτο εδάφιο, οι όροι «σύνταξης αναπηρίας» αντικαθίστανται από τους όρους «επιδόµατος αναπηρίας» και ο
αριθµός «60» αντικαθίσταται από τον αριθµό «63».

24. Στο άρθρο 35, ο όρος «η χήρα» αντικαθίστανται από τους όρους «ο επιζών σύζυγος».
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25. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στο πρώτο εδάφιο, ο όρος «Η χήρα» αντικαθίστανται από τους όρους «Ο επιζών σύζυγος» και οι όροι«σύνταξης
χήρας» αντικαθίστανται από τους όρους «σύνταξης επιζώντων».

β)

Στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι«Η δικαιούχος» αντικαθίστανται από τους όρους «Ο δικαιούχος» και οι όροι «συντάξεως
χηρείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συντάξεως επιζώντων».

26. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 37
Εάν ο υπάλληλος ή ο δικαιούχος σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας αποβιώσει και δεν καταλείπει σύζυγο
που να δικαιούται σύνταξη επιζώντων, τα συντηρούµενα κατά τον χρόνο του θανάτου τέκνα, δικαιούνται σύνταξης ορφανού σύµφωνα µε το άρθρο 80 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Το ίδιο δικαίωµα αναγνωρίζεται στα τέκνα που πληρούν τους ίδιους όρους, σε περίπτωση θανάτου ή σύναψης νέου γάµου
του συζύγου που δικαιούται σύνταξης επιζώντων.
Εφόσον ο υπάλληλος ή ο δικαιούχος σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας έχει αποβιώσει χωρίς να πληρούνται
οι όροι που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 80, τρίτο εδάφιο
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Σε περίπτωση θανάτου ενός πρώην εκτάκτου υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχεία α), γ) ή δ), ο οποίος είχε
αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από την ηλικία των 63 ετών και είχε ζητήσει να αναβληθεί η έναρξη καταβολής της
σύνταξης αρχαιότητας µέχρι την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο θα συµπλήρωνε την ηλικία των 63 ετών, τα τέκνα, που αναγνωρίζονται ως συντηρούµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης δικαιούνται σύνταξης ορφανού µε τους ίδιους όρους µε εκείνους που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια.
Η σύνταξη ορφανού προσώπου που εξοµοιούται µε συντηρούµενο τέκνο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 4
του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του επιδόµατος
συντηρούµενου τέκνου.
Ο θάνατος φυσικού γονέως, τον οποίο έχει υποκαταστήσει εξ υιοθεσίας γονέας, δεν γεννά δικαίωµα συντάξεως ορφανού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το ορφανό δικαιούται σχολικού
επιδόµατος.»
27. Το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 39
1.
Κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, ο υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 2 δικαιούται σύνταξης αρχαιότητας, µεταφοράς του αναλογιστικού ισοδυνάµου ή καταβολής του επιδόµατος αποχώρησης, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3
του τίτλου V και του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Εφόσον ο υπάλληλος δικαιούται σύνταξης αρχαιότητας, τα συνταξιοδοτικά του δικαιώµατα µειώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά που καταβάλλονται δυνάµει του άρθρου 42.
Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ισχύει υπό τις ακόλουθες
συνθήκες:
Προς το συµφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται µέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή δύναται να αποφασίσει να µην εφαρµόσει µείωση στη
σύνταξη έκτακτου υπαλλήλου, µέχρι τον αριθµό των οκτώ έκτακτων υπαλλήλων κατ' ανώτατο όριο, σε όλα τα όργανα, για
κάθε έτος. Ο αριθµός αυτός µπορεί να κυµαίνεται ετησίως, υπό την επιφύλαξη του µέσου όρου των δέκα ανά διετία, και
της αρχής του ουδέτερου προϋπολογισµού. Πριν από την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής του µέτρου αυτού. Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση µεταβολής, µετά από πέντε έτη, του µέγιστου ετήσιου αριθµού, βάσει του άρθρου 283 της Συνθήκης ΕΚ.
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2.
Το άρθρο 11, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται
κατ' αναλογία στους υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 2 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.

3.
Ο δικαιούχος σύνταξης λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου δικαιούται, των οικογενειακών επιδοµάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το ανάλογο τµήµα του επιδόµατος στέγης υπολογίζεται µε βάση τη σύνταξη του δικαιούχου.»

28. Στο άρθρο 40, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στον υπάλληλο, ο οποίος εντός τριών µηνών από την υπαγωγή του στις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ζητεί να προβεί στην επιστροφή των εν λόγω ποσών, µε τόκους ανατοκισµού
που υπολογίζονται µε επιτόκιο 3,5 % ετησίως· το επιτόκιο µπορεί να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Παραρτήµατος XII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.»

29. Στο άρθρο 41, µετά τους όρους «του άρθρου 83», παρεµβάλλονται οι όροι «και του άρθρου 83α».

30. Στο άρθρο 42, οι όροι «το 16,5 % του βασικού µισθού» αντικαθίστανται από τους όρους «δύο φορές το ποσοστό που
προβλέπεται στο άρθρο 83, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης».

31. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 47

Εκτός από την περίπτωση θανάτου, η υπαλληλική σχέση του εκτάκτου υπαλλήλου λύεται:
α)

στο τέλος του µήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο υπάλληλος φθάνει στην ηλικία των 65 ετών· ή

β)

όταν υφίσταται σύµβαση ορισµένου χρόνου:
i)

κατά την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σύµβαση,

ii) στο τέλος της προθεσµίας καταγγελίας που καθορίζεται στη σύµβαση και παρέχει στον υπάλληλο ή στο όργανο
την ευχέρεια να λύσει τη σύµβαση πριν από τη λήξη της. Η προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από ένα µήνα ανά έτος υπηρεσίας, µε ελάχιστο όριο τον ένα µήνα και ανώτατο όριο τους τρεις µήνες. Όσον
αφορά τον έκτακτο υπάλληλο του οποίου ανανεώθηκε η σύµβαση, το ανώτατο όριο είναι έξι µήνες. Πάντως, η
προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, εφόσον
αυτή η αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η προθεσµία αναστέλλεται, τηρουµένων πάντοτε των ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση λύσης της
σύµβασης εκ µέρους του οργάνου, ο υπάλληλος δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το ένα τρίτο του βασικού του
µισθού για την περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας λήξης των καθηκόντων του και της ηµεροµηνίας κατά την οποία
θα έληγε η σύµβασή του,
iii) στην περίπτωση που ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος
2, στοιχείο α) και µε την επιφύλαξη της προσφυγής στην παρέκκλιση που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Σε
περίπτωση που δεν εγκριθεί η παρέκκλιση αυτή, εφαρµόζεται η προθεσµία καταγγελίας που προβλέπεται στο
σηµείο (ii) του παρόντος στοιχείου β)· ή
γ)

όταν υφίσταται σύµβαση αορίστου χρόνου:
i)

στο τέλος της προθεσµίας καταγγελίας που προβλέπεται στη σύµβαση· η προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από ένα µήνα για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, µε ελάχιστο όριο τους τρεις µήνες και ανώτατο
όριο τους δέκα µήνες. Πάντως, η προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Εξάλλου, κατά
τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η προθεσµία αναστέλλεται, τηρουµένων των ανωτέρω
ορίων,

ii) στην περίπτωση που ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος
2, στοιχείο α) και µε την επιφύλαξη της προσφυγής στην παρέκκλιση που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Σε
περίπτωση που δεν εγκριθεί η παρέκκλιση αυτή, εφαρµόζεται η προθεσµία καταγγελίας που προβλέπεται στο
σηµείο ii) του παρόντος στοιχείου γ)».
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32. Στο άρθρο 48, το στοιχείο β) διαγράφεται και το στοιχείο γ) αριθµείται εκ νέου και γίνεται στοιχείο β).
33. Στο άρθρο 49, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «άρθρο 88» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρα 23 και 24
του Παραρτήµατος IX».
34. Στο άρθρο 50, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, οι όροι «άρθρο 88» αντικαθίσταται από τους όρους «άρθρο 23 και 24
του Παραρτήµατος IX».
35. Τα άρθρα 51 και 52 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 51
Οι συµβάσεις επικουρικών υπαλλήλων συνάπτονται για ορισµένο χρόνο και είναι ανανεώσιµες.

Άρθρο 52
Η πραγµατική διάρκεια της σύµβασης επικουρικού υπαλλήλου, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας ενδεχόµενης ανανέωσής της, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη ή να παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2007. ∆εν µπορούν να προσληφθούν νέοι επικουρικοί υπάλληλοι µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.»
36. Στο άρθρο 53, τέταρτο εδάφιο, οι όροι «του άρθρου 1α» αντικαθίστανται από τους όρους «του άρθρου 1εδ.»
37. Στο άρθρο 57, προστίθενται οι όροι «, πλην του άρθρου 55α, παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε).»
38. Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 65
Εκτός από το άρθρο 67, παράγραφος 1, στοιχείο γ), τα άρθρα 67 και 69 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, και
τα άρθρα 1, 2 και 4 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, σχετικά µε τη χορήγηση των οικογενειακών επιδοµάτων και του επιδόµατος αποδηµίας εφαρµόζονται κατ' αναλογία.»
39. Το άρθρο 66 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 66
Στην περίπτωση υπαλλήλου που αµείβεται ηµερησίως, οι αποδοχές που οφείλονται για κάθε αµειβόµενη ηµέρα είναι ίσες
µε το ένα εικοστό των µηνιαίων αποδοχών. Οι αποδοχές καταβάλλονται στο τέλος κάθε τρέχουσας εβδοµάδας.»
40. Τα άρθρα 67 και 68 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 67
Τα άρθρα 7, 11, 12, 13 και 13α του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, που αφορούν την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και αποστολής, καθώς και τη χορήγηση των αποζηµιώσεων στέγασης και µεταφοράς, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 68
Εάν ο υπάλληλος αµείβεται κατά µήνα, οι αποδοχές καταβάλλονται το αργότερο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µηνός.
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Όταν οι αποδοχές δεν οφείλονται για πλήρη µήνα, τα ποσά διαιρούνται σε τριακοστά, και:

α)

εάν ο πραγµατικός αριθµός αµειβόµενων ηµερών είναι ίσος ή κατώτερος των δεκαπέντε, ο αριθµός των οφειλόµενων
τριακοστών ισούται µε τον πραγµατικό αριθµό αµειβόµενων ηµερών,

β)

εάν ο πραγµατικός αριθµός αµειβόµενων ηµερών είναι µεγαλύτερος των δεκαπέντε, ο αριθµός των οφειλόµενων τριακοστών ισούται µε τη διαφορά µεταξύ τριάντα και του πραγµατικού αριθµού των µη αµειβόµενων ηµερών.

Εάν το δικαίωµα στα οικογενειακά επιδόµατα και στο επίδοµα αποδηµίας γεννάται µετά την ηµεροµηνία εισόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία, ο υπάλληλος λαµβάνει τα επιδόµατα αυτά από την πρώτη ηµέρα του µηνός στη διάρκεια του
οποίου γεννήθηκε το δικαίωµα αυτό. Κατά τη λήξη του εν λόγω δικαιώµατος, οι υπάλληλοι τα λαµβάνουν έως την τελευταία ηµέρα του µηνός στη διάρκεια του οποίου λήγει το δικαίωµα.»

41. Στο άρθρο 70, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο, ο όρος «, ανεργίας» παρεµβάλλεται µετά τον όρο «αναπηρίας»·

β)

στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «ή προστασίας από την ανεργία» παρεµβάλλονται µετά τους όρους «σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως».

42. Το άρθρο 74 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 74

Εκτός από την περίπτωση θανάτου, η υπαλληλική σχέση του επικουρικού υπαλλήλου, λύεται:

α)

κατά την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σύµβαση·

β)

στο τέλος του µήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ο υπάλληλος φθάνει στην ηλικία των 65 ετών·

γ)

στο τέλος της προθεσµίας καταγγελίας που καθορίζεται στη σύµβαση και παρέχει στον υπάλληλο ή στο όργανο την
ευχέρεια να λύσει τη σύµβαση πριν από τη λήξη της. Η προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
ένα µήνα ανά έτος υπηρεσίας, µε ελάχιστο όριο τον ένα µήνα και ανώτατο όριο τους τρεις µήνες. Πάντως, η προθεσµία καταγγελίας δεν µπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η
αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια άδειας µητρότητας ή αναρρωτικής
άδειας, η προθεσµία αναστέλλεται, τηρουµένων των ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εκ µέρους
του οργάνου, ο υπάλληλος δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το ένα τρίτο του βασικού του µισθού για την περίοδο
µεταξύ της ηµεροµηνίας λήξης των καθηκόντων του και της ηµεροµηνίας κατά την οποία θα έληγε η σύµβασή του·

δ)

στην περίπτωση που ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 55, παράγραφος 1,
στοιχείο α), και µε την επιφύλαξη της προσφυγής στην παρέκκλιση που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η παρέκκλιση αυτή, εφαρµόζεται η προθεσµία καταγγελίας που προβλέπεται στο στοιχείο γ)
του παρόντος άρθρου.»

43. Το άρθρο 75 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην εισαγωγική φράση, οι όροι «ορισµένου ή αορίστου χρόνου», διαγράφονται,

β)

Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) σε περίπτωση που ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 55, παράγραφος 1,
στοιχείο δ). Εντούτοις, η σύµβασή του µπορεί να λυθεί µόνον αν ο ενδιαφερόµενος δικαιούται επιδόµατος αναπηρίας·».
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44. Στο άρθρο 78, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, ηµεροµηνία από την οποία το οικείο
προσωπικό υπάγεται στους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 90.»
45. Ο σηµερινός τίτλος IV καθίσταται τίτλος V και παρεµβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:

«ΤΙΤΛΟΣ IV
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79
1.
Οι συµβασιούχοι υπάλληλοι µισθοδοτούνται από τις συνολικές πιστώσεις που ανοίγονται προς το σκοπό αυτό στο
τµήµα του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο όργανο.
2.
Εφόσον χρειάζεται, κάθε όργανο εκδίδει γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τη χρησιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση συµβασιούχων υπαλλήλων, η οποία αναφέρει τον
αριθµό των υπαλλήλων, το επίπεδο και τον τύπο των θέσεων, τη γεωγραφική ισορροπία, και τους δηµοσιονοµικούς πόρους
για κάθε οµάδα καθηκόντων.
4.
Τα όργανα, οι Υπηρεσίες και οι άλλοι οργανισµοί που απασχολούν συµβασιούχους υπαλλήλους παρέχουν ετησίως
ενδεικτικές προβλέψεις για τη χρησιµοποίηση συµβασιούχων υπαλλήλων ανά οµάδα καθηκόντων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού.

Άρθρο 80

1.
Οι συµβασιούχοι υπάλληλοι υποδιαιρούνται σε τέσσερις οµάδες καθηκόντων που αντιστοιχούν στα καθήκοντα που
καλούνται να ασκήσουν. Κάθε οµάδα καθηκόντων υποδιαιρείται σε βαθµούς και σε κλιµάκια.
2.
Η αντιστοιχία µεταξύ καθηκόντων-τύπων και των αντίστοιχων οµάδων καθηκόντων εµφαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα:

Οµάδα καθηκόντων

Βαθµοί

Καθήκοντα

IV

13 έως 18

∆ιοικητικές, συµβουλευτικές, γλωσσικές και ισοδύναµες τεχνικές εργασίες, εκτελούµενες υπό την επίβλεψη µονίµων ή εκτάκτων υπαλλήλων.

III

8 έως 12

Εργασίες εκτέλεσης, σύνταξης κειµένων, λογιστηρίου και άλλες ισοδύναµες τεχνικές εργασίες, εκτελούµενες υπό την επίβλεψη µονίµων ή
εκτάκτων υπαλλήλων.

II

4 έως 7

Εργασίες γραφείου και γραµµατείας, διεύθυνση γραφείου και άλλες ισοδύναµες εργασίες, εκτελούµενες υπό την επίβλεψη µονίµων ή εκτάκτων
υπαλλήλων.

I

1 έως 3

Εργασίες χειρωνακτικές και διοικητικής υποστήριξης, εκτελούµενες υπό
την επίβλεψη µονίµων ή εκτάκτων υπαλλήλων.

L 124/103

L 124/104

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

3.
Με βάση τον πίνακα αυτό, κάθε όργανο ή οργανισµός που αναφέρεται στο άρθρο 3α αποφασίζει, κατόπιν γνώµης
της επιτροπής κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων για κάθε καθήκον-τύπο.
4.
Το άρθρο 1ε του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε τα µέτρα κοινωνικής φύσεως και τις συνθήκες
εργασίας εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 81
Το άρθρο 11 εφαρµόζεται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Άρθρο 82
1.
Οι συµβασιούχοι υπάλληλοι προσλαµβάνονται µε την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση µεταξύ των υπηκόων των
κρατών µελών, χωρίς διάκριση φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών φρονηµάτων, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών
πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας, φύλου ή γενετήσιου προσανατολισµού και ανεξάρτητα από την προσωπική ή την οικογενειακή τους κατάσταση.
2.

Πρόσληψη συµβασιούχου υπαλλήλου απαιτεί τουλάχιστον:

α)

Στην οµάδα καθηκόντων I, επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

β)

Στις οµάδες καθηκόντων II και III:
i)

τριτοβάθµια εκπαίδευση που πιστοποιείται µε δίπλωµα, ή

ii) δευτεροβάθµια εκπαίδευση που πιστοποιείται µε δίπλωµα, το οποίο δίνει δικαίωµα εισόδου στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, ή
iii) όταν δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, επαγγελµατική κατάρτιση ή επαγγελµατική πείρα ισοδύναµου επιπέδου.
γ)

Στην οµάδα καθηκόντων IV:
i)

εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστηµιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούµενες µε
δίπλωµα, ή

ii) όταν δικαιολογείται από το συµφέρον της υπηρεσίας, επαγγελµατική κατάρτιση ισοδύναµου επιπέδου.
3.

Συµβασιούχος υπάλληλος µπορεί να προσλαµβάνεται µόνον εάν:

α)

είναι υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη, εκτός εάν εγκριθεί παρέκκλιση από την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6,
πρώτο εδάφιο, και απολαύει των πολιτικών του δικαιωµάτων·

β)

έχει τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νοµοθεσία περί στρατολογίας που εφαρµόζεται στην περίπτωσή του,
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γ)

παρέχει τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του·

δ)

πληροί τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και

ε)

προσκοµίζει αποδείξεις ότι διαθέτει εις βάθος γνώσεις µιας από τις γλώσσες των Κοινοτήτων και ικανοποιητικής γνώση
µιας άλλης γλώσσας των Κοινοτήτων στον βαθµό που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

4.
Στην αρχική σύµβαση, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, µπορεί να µη ζητεί από τον ενδιαφερόµενο την προσκόµιση δικαιολογητικών σχετικών µε την εκπλήρωση των όρων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ),
των παραγράφων 2 και 3, εάν η πρόσληψη του ενδιαφεροµένου δεν πρόκειται να υπερβεί τους τρεις µήνες.

5.
Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρέχει υποστήριξη στα διάφορα όργανα, κατόπιν
αιτήµατός τους, για την επιλογή συµβασιούχων υπαλλήλων, ιδίως προσδιορίζοντας το περιεχόµενο των δοκιµασιών και
διοργανώνοντας τους διαγωνισµούς. Η Υπηρεσία εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής για τους συµβασιούχους υπάλληλους.

6.
Εφόσον χρειάζεται, κάθε όργανο εκδίδει γενικές διατάξεις σχετικά µε την πρόσληψη συµβασιούχων υπαλλήλων σύµφωνα µε το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 83

Πριν από την πρόσληψή του, ο συµβασιούχος υπάλληλος υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από έναν από τους
ιατρούς-συµβούλους του οργάνου, για να δοθεί η δυνατότητα στο όργανο να εξακριβώσει ότι εάν ο υπάλληλος πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 82, παράγραφος 3, στοιχείο δ).

Το άρθρο 33 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 84

1.
Ο συµβασιούχος υπάλληλος, η σύµβαση του οποίου συνάπτεται για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, διανύει
περίοδο δοκιµασίας κατά τους έξι πρώτους µήνες της υπηρεσίας του, εάν ανήκει στην οµάδα καθηκόντων I, και κατά τους
εννέα πρώτους µήνες, εάν ανήκει σε µία από τις άλλες οµάδες καθηκόντων.

2.
Εάν, στη διάρκεια της περιόδου δοκιµασίας, ο συµβασιούχος υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του,
λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, για διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο,
µπορεί να παρατείνει την περίοδο δοκιµασίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.

3.
Το αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιµασίας, συντάσσεται για τον συµβασιούχο υπάλληλο,
έκθεση σχετικά µε τις ικανότητες που διαθέτει για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και για την απόδοσή του
και τη συµπεριφορά του στην υπηρεσία. Η έκθεση διαβιβάζεται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος έχει το δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του. Ο συµβασιούχος υπάλληλος ο οποίος δεν επιδεικνύει επαρκή προσόντα για να διατηρηθεί στη θέση του απολύεται. Εντούτοις, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, µπορεί, κατ' εξαίρεση, να
παρατείνει την περίοδο δοκιµασίας για διάστηµα το πολύ έξι µηνών, ενδεχοµένως µε τοποθέτηση του συµβασιούχου υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία.

4.
Σε περίπτωση έκδηλης ανικανότητας του δόκιµου συµβασιούχου υπαλλήλου, είναι δυνατόν να συντάσσεται έκθεση
σε οποιαδήποτε στιγµή της περιόδου δοκιµασίας. Η έκθεση διαβιβάζεται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος έχει το δικαίωµα
να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του. Βάσει της έκθεσης αυτής, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, µπορεί να αποφασίσει να απολύσει τον συµβασιούχο υπάλληλο πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιµασίας, µε προειδοποίηση ενός µηνός.

5.
Ο δόκιµος συµβασιούχος υπάλληλος που απολύεται δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το ένα τρίτο του βασικού του
µισθού για κάθε µήνα της περιόδου δοκιµασίας που έχει συµπληρώσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3Α

Άρθρο 85

1.
Οι συµβάσεις πρόσληψης συµβασιούχων υπαλλήλων που αναφέρονται στο άρθρο 3α µπορούν να συνάπτονται για
ορισµένο χρόνο τουλάχιστον τριών µηνών και πέντε ετών το πολύ. Μπορούν να ανανεωθούν το πολύ για µια φορά για ορισµένη περίοδο όχι άνω των πέντε ετών. Η αρχική σύµβαση και η πρώτη ανανέωση πρέπει να έχουν συνολική διάρκεια 6
µηνών τουλάχιστον για την οµάδα καθηκόντων Ι και 9 µηνών τουλάχιστον για τις άλλες οµάδες καθηκόντων. Τυχόν µεταγενέστερη ανανέωση µπορεί να γίνεται µόνο για αόριστο χρόνο.

Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύµβαση συµβασιούχου υπαλλήλου που αναφέρεται στο άρθρο 3β δεν προσµετρώνται,
όταν πρόκειται για τη σύναψη ή την ανανέωση συµβάσεων δυνάµει του παρόντος άρθρου.

2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, η αρµόδια για τους διορισµούς αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι µόνο η τέταρτη ανανέωση µιας σύµβασης για µέλος της οµάδας καθηκόντων Ι θα είναι αορίστου
χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του για ορισµένη περίοδο δεν υπερβαίνει τα δέκα
έτη.

3.
Ο συµβασιούχος υπάλληλος για την οµάδα καθηκόντων IV υποχρεούται, πριν από την ανανέωση συµβάσεως αορίστου χρόνου, να αποδεικνύει την ικανότητά του να εργάζεται σε τρίτη γλώσσα µεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο
314 της Συνθήκης ΕΚ. Οι κοινοί κανόνες για την πρόσβαση σε κατάρτιση και οι λεπτοµέρειες για την αξιολόγηση που
αναφέρονται στο άρθρο 45, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

4.
Ο συµβασιούχος υπάλληλος πρέπει να έχει διανύσει περίοδο δοκιµασίας σύµφωνα µε το άρθρο 84 πριν από την
ανανέωση συµβάσεως αορίστου χρόνου.

Άρθρο 86

1.

Οι συµβασιούχοι υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 3α µπορούν να προσλαµβάνονται µόνο:

i)

στους βαθµούς 13, 14, ή 16, για την οµάδα καθηκόντων IV,

ii)

στους βαθµούς 8, 9 ή 10, για την οµάδα καθηκόντων III,

iii) στους βαθµούς 4 ή 5, για την οµάδα καθηκόντων II,
iv) στο βαθµό 1, για την οµάδα καθηκόντων I.

Για την κατάταξη σε βαθµό των εν λόγω συµβασιούχων υπαλλήλων σε κάθε οµάδα καθηκόντων, λαµβάνονται υπόψη τα
προσόντα και η πείρα των ενδιαφεροµένων. Για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των οργάνων, µπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς εργασίας που επικρατούν στην Κοινότητα. Οι εν λόγω συµβασιούχοι υπάλληλοι
κατά την πρόσληψη κατατάσσονται στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού τους.

2.
Όταν ένας συµβασιούχος υπάλληλος που αναφέρεται στο άρθρο 3α µετακινείται σε νέα θέση της ίδιας οµάδας
καθηκόντων, δεν µπορεί να κατατάσσεται σε βαθµό ή σε κλιµάκιο κατώτερα από τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη θέση
του.

Όταν ο εν λόγω συµβασιούχος υπάλληλος ανέρχεται σε υψηλότερη οµάδα καθηκόντων, κατατάσσεται σε βαθµό και κλιµάκιο που του αποφέρουν αποδοχές τουλάχιστον ίσες µε εκείνες που ελάµβανε µε την προηγούµενη σύµβαση.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται, όταν ο εν λόγω συµβασιούχος υπάλληλος συνάπτει νέα σύµβαση µε όργανο ή οργανισµό
αµέσως µετά από προηγούµενη σύµβαση του ίδιου είδους µε άλλο όργανο ή οργανισµό.
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Άρθρο 87
1.
Το άρθρο 43, πρώτο εδάφιο, του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που αφορά τις εκθέσεις εφαρµόζεται κατ'
αναλογία στους συµβασιούχους υπαλλήλους, που αναφέρονται στο άρθρο 3α, οι οποίοι προσλαµβάνονται για διάστηµα
τουλάχιστον ενός έτους.
2.
Ο αναφερόµενος στο άρθρο 3α συµβασιούχος υπάλληλος που έχει συµπληρώσει δύο έτη αρχαιότητας σε κλιµάκιο
του βαθµού του, ανέρχεται αυτόµατα στο επόµενο κλιµάκιο του βαθµού αυτού.
3.
Στην περίπτωση συµβασιούχου υπαλλήλου αναφεροµένου στο άρθρο 3α, η κατάταξη στον αµέσως ανώτερο βαθµό
της ίδιας οµάδας καθηκόντων γίνεται µε απόφαση της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο. Συνεπάγεται
για τον εν λόγω συµβασιούχο υπάλληλο την κατάταξη στο πρώτο κλιµάκιο του αµέσως ανώτερου βαθµού. Αυτή η κατάταξη γίνεται αποκλειστικά µε επιλογή, µεταξύ των αναφεροµένων στο άρθρο 3α συµβασιούχων υπαλλήλων που έχουν
προσληφθεί για διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη στο βαθµό τους, µετά από
συγκριτική εξέταση των προσόντων των εν λόγω συµβασιούχων υπαλλήλων που είναι επιλέξιµοι για κατάταξη σε υψηλότερο βαθµό, καθώς και των εκθέσεων για τους υπαλλήλους αυτούς. Το άρθρο 45, παράγραφος 1, τελευταία πρόταση του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ'αναλογία.
4.
Συµβασιούχος υπάλληλος που αναφέρεται στο άρθρο 3α µπορεί να µετακινείται σε υψηλότερη οµάδα καθηκόντων,
µόνο µέσω συµµετοχής σε γενική διαδικασία επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3Β

Άρθρο 88
Στην περίπτωση των αναφεροµένων στο άρθρου 3β συµβασιούχων υπαλλήλων:
α)

η σύµβαση συνάπτεται για ορισµένο χρόνο και είναι ανανεώσιµη·

β)

η πραγµατική διάρκεια της απασχόλησης σε ένα όργανο, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας ενδεχόµενης ανανέωσης,
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύµβαση συµβασιούχου υπαλλήλου που αναφέρεται στο άρθρο 3α δεν προσµετρώνται,
όταν πρόκειται για τη σύναψη ή την ανανέωση συµβάσεων δυνάµει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 89
1.
Οι αναφερόµενοι στο άρθρο 3β συµβασιούχοι υπάλληλοι µπορούν να προσλαµβάνονται σε οποιοδήποτε βαθµό των
οµάδων καθηκόντων II, III και IV που αναφέρονται στο άρθρο 80, λαµβανοµένων υπόψη των προσόντων και της πείρας
των ενδιαφεροµένων. Για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των οργάνων, µπορούν να λαµβάνονται επίσης υπόψη οι συνθήκες της αγοράς εργασίας που επικρατούν στην Κοινότητα. Οι εν λόγω συµβασιούχοι υπάλληλοι κατά την πρόσληψη
κατατάσσονται στο πρώτο κλιµάκιο του βαθµού τους.
2.
Συµβασιούχος υπάλληλος που αναφέρεται στο άρθρο 3β που έχει συµπληρώσει δύο έτη αρχαιότητας σε κλιµάκιο
του βαθµού του, ανέρχεται αυτόµατα στο επόµενο κλιµάκιο του βαθµού αυτού.

Άρθρο 90
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος τίτλου, οι διερµηνείς συνεδριάσεων που προσλαµβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Επιτροπή για λογαριασµό των κοινοτικών οργάνων και οργανισµών υπόκεινται στους όρους που
καθορίζονται στη συµφωνία της 28ης Ιουλίου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του ∆ικαστηρίου, εξ ονόµατος των οργάνων, αφενός, και των αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών ενώσεών τους, αφετέρου.
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Οι τροποποιήσεις της εν λόγω συµφωνίας που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
723/2004 του Συµβουλίου (*) υιοθετούνται πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο 78. Οι τροποποιήσεις της εν λόγω συµφωνίας µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 υιοθετούνται µε συµφωνία µεταξύ
των οργάνων.
(*) ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 91
Τα άρθρα 16 έως 18 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α

Άρθρο 92
Τα άρθρα 19 έως 27 εφαρµόζονται κατ' αναλογία, µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 90
και 94.

Άρθρο 93
Η κλίµακα των βασικών µισθών καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
Κλιµάκια

FG IV

FG III

FG II

FG I

Βαθµός

1

2

3

4

5

6

18

5 109,81

5 216,07

17

4 516,18

4 610,10

16

3 991,52

15

3 527,81

7

5 324,55

5 435,28

5 548,31

5 663,69

5 781,47

4 705,97

4 803,84

4 903,74

5 005,71

5 109,81

4 074,53

4 159,26

4 245,75

4 334,05

4 424,18

4 516,18

3 601,17

3 676,06

3 752,51

3 830,54

3 910,20

3 991,52

14

3 117,97

3 182,81

3 249,00

3 316,56

3 385,53

3 455,94

3 527,81

13

2 755,74

2 813,05

2 871,55

2 931,26

2 992,22

3 054,45

3 117,97

12

3 527,75

3 601,11

3 676,00

3 752,44

3 830,47

3 910,12

3 991,43

11

3 117,94

3 182,78

3 248,96

3 316,52

3 385,49

3 455,89

3 527,75

10

2 755,74

2 813,04

2 871,54

2 931,25

2 992,21

3 054,43

3 117,94

9

2 435,61

2 486,26

2 537,96

2 590,73

2 644,61

2 699,60

2 755,74

8

2 152,67

2 197,43

2 243,13

2 289,77

2 337,39

2 385,99

2 435,61

7

2 435,55

2 486,20

2 537,91

2 590,70

2 644,59

2 699,59

2 755,74

6

2 152,56

2 197,33

2 243,03

2 289,68

2 337,31

2 385,92

2 435,55

5

1 902,45

1 942,02

1 982,41

2 023,64

2 065,73

2 108,70

2 152,56

4

1 681,40

1 716,37

1 752,07

1 788,51

1 825,71

1 863,69

1 902,45

3

2 071,35

2 114,34

2 158,22

2 203,01

2 248,73

2 295,40

2 343,04

2

1 831,16

1 869,17

1 907,96

1 947,56

1 987,98

2 029,24

2 071,35

1

1 618,83

1 652,43

1 686,72

1 721,73

1 757,46

1 793,93

1 831,16
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Άρθρο 94
Παρά το άρθρο 24, παράγραφος 3, η αποζηµίωση εγκατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και η αποζηµίωση
επανεγκατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, δεν µπορούν να είναι κατώτερες από:
— 734,76 ευρώ, για τον συµβασιούχο υπάλληλο που δικαιούται επιδόµατος στέγης· και
— 435,62 ευρώ, για τον συµβασιούχο υπάλληλο που δεν δικαιούται επιδόµατος στέγης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τµήµα Α
Ασφάλιση ασθενείας και ατυχήµατος, παροχές κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 95
Το άρθρο 28 εφαρµόζεται κατ' αναλογία. Εντούτοις, το άρθρο 72, παράγραφοι 2 και 2α του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης δεν εφαρµόζεται στον συµβασιούχο υπάλληλο ο οποίος έχει παραµείνει στην υπηρεσία των Κοινοτήτων µέχρι
την ηλικία των 63 ετών, εκτός εάν έχει εργασθεί ως συµβασιούχος υπάλληλος για διάστηµα µεγαλύτερο των 3 ετών.

Άρθρο 96
1.
Ο πρώην συµβασιούχος υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται άνεργος µετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία του σε
κοινοτικό όργανο, και:
α)

δεν δικαιούται σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας από τις Κοινότητες·

β)

η αποχώρησή του από την υπηρεσία δεν οφείλεται σε παραίτηση ή σε διακοπή της σύµβασής του για πειθαρχικούς
λόγους·

γ)

έχει συµπληρώσει τουλάχιστον εξάµηνη υπηρεσία·

δ)

διαµένει σε κράτος µέλος,

δικαιούται µηνιαίου επιδόµατος ανεργίας υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω.
Εάν δικαιούται παροχών ανεργίας στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήµατος, υποχρεούται να το δηλώνει στο όργανο στο
οποίο υπαγόταν, το οποίο ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό των εν λόγω παροχών αφαιρείται από το επίδοµα που καταβάλλεται δυνάµει της παραγράφου 3.
2.

Για να δικαιούται του επιδόµατος ανεργίας, ο πρώην συµβασιούχος υπάλληλος:

α)

εγγράφεται, µε αίτησή του, ως επιζητών εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους µέλους όπου διαµένει·

β)

τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νοµοθεσία του κράτους µέλους αυτού στον δικαιούχο παροχών ανεργίας βάσει
των διατάξεών της·

γ)

διαβιβάζει κάθε µήνα στο όργανο που υπαγόταν, το οποίο και τη διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή, βεβαίωση της
αρµόδιας εθνικής υπηρεσίας απασχόλησης, η οποία αναφέρει εάν τηρεί ή όχι τις υποχρεώσεις και τους όρους που
καθορίζονται στα στοιχεία α) και β).
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Η Κοινότητα µπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση ή τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόµατος, έστω και αν δεν πληρούνται οι εθνικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήµατος, µητρότητας, αναπηρίας ή άλλης κατάστασης που θεωρείται ανάλογη, καθώς και όταν η εθνική υπηρεσία, η οποία είναι αρµόδια για την
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, τον απαλλάσσει.
Η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώµη επιτροπής εµπειρογνωµόνων, καθορίζει τις διατάξεις που κρίνει απαραίτητες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3.
Το επίδοµα ανεργίας καθορίζεται σε σχέση µε τον βασικό µισθό που ελάµβανε ο πρώην συµβασιούχος υπάλληλος
κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Το εν λόγω επίδοµα ανεργίας ανέρχεται στο:
α)

60 % του βασικού µισθού επί µια αρχική περίοδο δώδεκα µηνών·

β)

45 % του βασικού µισθού από τον δέκατο τρίτο έως τον εικοστό τέταρτο µήνα·

γ)

30 % του βασικού µισθού από τον εικοστό πέµπτο έως τον τριακοστό έκτο µήνα.

Εκτός της αρχικής εξάµηνης περιόδου, στη διάρκεια της οποίας εφαρµόζεται το κατώτερο όριο που ορίζεται κατωτέρω,
ενώ το ανώτερο όριο δεν εφαρµόζεται, τα ποσά που υπολογίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν µπορούν να είναι κατώτερα
από ευρώ 878,64 ούτε ανώτερα από ευρώ 1 757,28. Τα όρια αυτά προσαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι κλίµακες µισθών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 66 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 65
του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
4.
Το επίδοµα ανεργίας καταβάλλεται στον πρώην συµβασιούχο υπάλληλο από την ηµέρα εξόδου του από την υπηρεσία για µέγιστο διάστηµα τριάντα έξι µηνών και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του
πραγµατικού χρόνου υπηρεσίας που έχει συµπληρώσει. Εάν όµως, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, ο πρώην συµβασιούχος
υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, διακόπτεται η καταβολή του επιδόµατος ανεργίας. Η καταβολή του επιδόµατος επαναλαµβάνεται, εάν, πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος αυτού, ο
πρώην συµβασιούχος υπάλληλος πληροί και πάλι τους εν λόγω όρους, χωρίς να έχει αποκτήσει δικαίωµα σε εθνική παροχή
ανεργίας.
5.
Ο πρώην συµβασιούχος υπάλληλος στον οποίο χορηγείται το επίδοµα ανεργίας δικαιούται των οικογενειακών επιδοµάτων που προβλέπει το άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Το επίδοµα στέγης υπολογίζεται βάσει του
επιδόµατος ανεργίας και υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρου 1 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να δηλώνει τα ανάλογα επιδόµατα που καταβάλλονται από άλλη πηγή στον ίδιο ή στη
σύζυγό του· τα επιδόµατα αυτά αφαιρούνται από τα επιδόµατα που καταβάλλονται κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Ο πρώην συµβασιούχος υπάλληλος στον οποίο χορηγείται το επίδοµα ανεργίας δικαιούται, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, κάλυψης των κινδύνων ασθενείας χωρίς να επιβαρύνεται µε εισφορές.
6.
Το επίδοµα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόµατα καταβάλλονται από την Επιτροπή σε ευρώ. ∆εν εφαρµόζεται
διορθωτικός συντελεστής.
7.
Οι συµβασιούχοι υπάλληλοι συµµετέχουν κατά το ένα τρίτο στη χρηµατοδότηση του συστήµατος ασφάλισης κατά
της ανεργίας. Η συνεισφορά αυτή καθορίζεται σε 0,81 % του βασικού µισθού του ενδιαφεροµένου, µετά την έκπτωση
ποσού ευρώ 798,77, και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι διορθωτικοί συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 64 του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η συνεισφορά αυτή αφαιρείται κάθε µήνα από τον µισθό του ενδιαφεροµένου και,
αφού αυξηθεί κατά τα δύο τρίτα που βαρύνουν το όργανο, καταβάλλεται σε ειδικό ταµείο ανεργίας. Το ταµείο αυτό είναι
κοινό για τα όργανα, τα οποία καταβάλλουν κάθε µήνα τις συνεισφορές τους στην Επιτροπή, το αργότερο οκτώ ηµέρες
µετά την πληρωµή των αποδοχών. Η εντολή πληρωµής και η καταβολή κάθε δαπάνης που απορρέει από την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, γίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που διέπει τον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
8.
Το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλεται στον άνεργο πρώην συµβασιούχο υπάλληλο υπόκειται στον κανονισµό (ΕΟΚ,
Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συµβουλίου.
9.
Οι εθνικές υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για θέµατα απασχόλησης και ανεργίας, ενεργώντας στο πλαίσιο της εθνικής
τους νοµοθεσίας, και η Επιτροπή συνεργάζονται µεταξύ τους αποτελεσµατικά προκειµένου να εξασφαλίζουν την καλή
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
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10. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 28α, παράγραφος 10 εφαρµόζονται και στο παρόν
άρθρο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
11. Ένα έτος µετά την καθιέρωση του παρόντος συστήµατος ασφάλισης κατά της ανεργίας και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση για την οικονοµική κατάσταση του συστήµατος. Εκτός από την έκθεση
αυτή, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει στο Συµβούλιο προτάσεις αναπροσαρµογής των συνεισφορών που προβλέπονται
στην παράγραφο 7, εάν το απαιτεί η ισορροπία του συστήµατος. Το Συµβούλιο αποφασίζει επί των προτάσεων αυτών σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

Άρθρο 97
Το άρθρο 74 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε το επίδοµα τοκετού και το άρθρο 75 του του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε την ανάληψη εκ µέρους του οργάνου των εξόδων που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 98
Το άρθρο 76 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε τη χορήγηση δωρεών, δανείων ή προκαταβολών εφαρµόζονται κατ' αναλογία στον συµβασιούχο υπάλληλο κατά τη διάρκεια της σύµβασής του ή µετά τη λήξη της, εάν ο συµβασιούχος υπάλληλος είναι ανίκανος προς εργασία συνεπεία βαρείας παρατεταµένης ασθένειας ή αναπηρίας ή ατυχήµατος
που συνέβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και εφόσον αποδεικνύει ότι η εν λόγω ασθένεια ή ατύχηµα δεν καλύπτεται
από άλλο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης.

Τµήµα Β
Ασφάλιση κινδύνων αναπηρίας και θανάτου

Άρθρο 99
Ο συµβασιούχος υπάλληλος ασφαλίζεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις κατά των κινδύνων θανάτου ή αναπηρίας
που επέρχονται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
Οι πληρωµές και οι παροχές που προβλέπονται στο παρόν τµήµα αναστέλλονται, εάν η αµοιβή που λαµβάνει ο συµβασιούχος υπάλληλος λόγω της εργασίας του, έχει ανασταλεί δυνάµει του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό
προσωπικό.

Άρθρο 100
Εάν η ιατρική εξέταση που προηγείται της πρόσληψης συµβασιούχου υπαλλήλου, αποκαλύψει ότι ο ενδιαφερόµενος
πάσχει από ασθένεια ή από αναπηρία, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, µπορεί να αποφασίζει την υπαγωγή του στο ευεργέτηµα των παροχών που προβλέπονται για την περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου µόνο στο τέλος περιόδου πέντε ετών που αρχίζει από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας στο όργανο, για τους κινδύνους που απορρέουν από
αυτή την ασθένεια ή αναπηρία.
Ο συµβασιούχος υπάλληλος µπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή ενώπιον της επιτροπής αναπηρίας που προβλέπεται
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 101
1.
Συµβασιούχος υπάλληλος ο οποίος έχει προσβληθεί από αναπηρία που θεωρείται ολική και ο οποίος υποχρεούται,
για τον λόγο αυτό, να διακόψει την υπηρεσία του στο όργανο, δικαιούται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα αυτή, επιδόµατος αναπηρίας, του οποίου το ποσό καθορίζεται ως ακολούθως.
Το άρθρο 52 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται κατ' αναλογία στους δικαιούχους επιδόµατος αναπηρίας. Εάν ο δικαιούχος επιδόµατος αναπηρίας συνταξιοδοτηθεί πριν από το 65 έτος της ηλικίας του χωρίς να έχει φθάσει
στο ανώτατο ποσοστό συντάξεως, εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες της συντάξεως αρχαιότητας. Το ποσό της σύνταξης
αρχαιότητας καθορίζεται µε βάση τον µισθό που αντιστοιχεί στον βαθµό και το κλιµάκιο που κατείχε ο συµβασιούχος
υπάλληλος, όταν κατέστη ανάπηρος.
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2.
Το ποσό του επιδόµατος αναπηρίας καθορίζεται στο 70 % του τελευταίου βασικού µισθού του συµβασιούχου υπαλλήλου. Ωστόσο, δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τον µηνιαίο βασικό µισθό συµβασιούχου υπαλλήλου της οµάδας καθηκόντων Ι, βαθµός 1, κλιµάκιο 1. Το επίδοµα αναπηρίας υπόκειται σε εισφορές υπέρ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, που
υπολογίζονται, βάσει του επιδόµατος αυτού.
3.
Εφόσον η αναπηρία του συµβασιούχου υπαλλήλου προέρχεται από ατύχηµα το οποίο συνέβη κατά την άσκηση ή επ'
ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων του, από επαγγελµατική ασθένεια ή από πράξη αυτοθυσίας προς δηµόσιο όφελος ή
από το γεγονός ότι ο υπάλληλος εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προκειµένου να διασώσει ανθρώπινη ζωή, το επίδοµα αναπηρίας δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 120 % του µηνιαίου βασικού µισθού συµβασιούχου υπαλλήλου της οµάδας
καθηκόντων Ι, βαθµός 1, κλιµάκιο 1. Στις περιπτώσεις αυτές ο προϋπολογισµός του πρώην εργοδότη βαρύνεται µε τις
εισφορές υπέρ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
4.
Εάν η αναπηρία έχει προκληθεί σκόπιµα από τον συµβασιούχο υπάλληλο, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6,
πρώτο εδάφιο, µπορεί να αποφασίζει ότι ο υπάλληλος θα πρέπει να λάβει µόνο το επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο
109.
5.
Ο υπάλληλος που λαµβάνει επίδοµα αναπηρίας δικαιούται, των οικογενειακών επιδοµάτων που προβλέπονται στο
άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης· το επίδοµα στέγης υπολογίζεται µε βάση το επίδοµα του υπαλλήλου.

Άρθρο 102
1.
Η κατάσταση αναπηρίας κρίνεται από την επιτροπή αναπηρίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
2.
Το δικαίωµα επιδόµατος αναπηρίας αρχίζει να ισχύει από την επόµενη ηµέρα της λύσεως της υπαλληλικής σχέσης
του ενδιαφεροµένου συµβασιούχου υπαλλήλου σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 48 που εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
3.
Το όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 40 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης µπορεί
να υποβάλλει περιοδικά σε εξετάσεις τον δικαιούχο επιδόµατος αναπηρίας, για να βεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να πληροί
τους απαιτούµενους όρους για τη λήψη του εν λόγω επιδόµατος. Εάν η επιτροπή αναπηρίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι αυτοί, ο συµβασιούχος υπάλληλος αναλαµβάνει και πάλι υπηρεσία στο όργανο, εφόσον δεν έχει λήξει η
σύµβασή του.
Ωστόσο, εάν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι δυνατόν να επαναπροσληφθεί στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, η σύµβαση µπορεί
να λυθεί µε την καταβολή αποζηµίωσης ύψους αντίστοιχου µε τις αποδοχές που θα είχε εισπράξει κατά το διάστηµα της
προθεσµίας καταγγελίας και, ενδεχοµένως, µε την αποζηµίωση λύσης της σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 47. Το
άρθρο 109 τυγχάνει επίσης εφαρµογής.

Άρθρο 103
1.
Οι έλκοντες δικαίωµα από αποβιώσαντα συµβασιούχο υπάλληλο, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του Παραρτήµατος
VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δικαιούνται σύνταξης επιζώντων κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 104 έως
107.
2.
Σε περίπτωση θανάτου ενός πρώην συµβασιούχου υπαλλήλου δικαιούχου επιδόµατος αναπηρίας, ή πρώην συµβασιούχου υπαλλήλου δικαιούχου σύνταξης λόγω συµπληρώσεως συντάξιµου χρόνου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από την ηλικία των 63 ετών, είχε δε ζητήσει να αναβληθεί η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχαιότητας µέχρι
την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο θα συµπλήρωνε την ηλικία των 63 ετών, οι
έλκοντες δικαίωµα, από τον αποβιώσαντα πρώην συµβασιούχο υπάλληλο, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του
Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δικαιούνται σύνταξης επιζώντων κατά τα προβλεπόµενα στο
εν λόγω Παράρτηµα.
3.
Σε περίπτωση αφάνειας για διάστηµα µεγαλύτερο του έτους, συµβασιούχου υπαλλήλου ή πρώην συµβασιούχου
υπαλλήλου δικαιούχου επιδόµατος αναπηρίας ή σύνταξης αρχαιότητας ή πρώην συµβασιούχου υπαλλήλου ο οποίος είχε
αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από την ηλικία των 63 ετών, είχε δε ζητήσει να αναβληθεί η έναρξη της καταβολής
της σύνταξης αρχαιότητας µέχρι την πρώτη ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο θα συµπλήρωνε την ηλικία των 60 ετών, οι διατάξεις των κεφαλαίων 5 και 6 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης που αφορούν τις προσωρινές συντάξεις εφαρµόζονται κατ' αναλογία στον/στην σύζυγο του/της και στα
πρόσωπα που θεωρούνται συντηρούµενα από τον άφαντο.

Άρθρο 104
Το δικαίωµα σύνταξης αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί το µήνα του θανάτου ή, εάν συντρέχει περίπτωση, από την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί την περίοδο κατά την οποία ο επιζών σύζυγος, τα
ορφανά ή τα συντηρούµενα πρόσωπα του αποβιώσαντος υπαλλήλου δικαιούνται των απολαβών του κατ' εφαρµογή του
άρθρου 70 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
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Άρθρο 105

Ο επιζών σύζυγος συµβασιούχου υπαλλήλου δικαιούται, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, σύνταξης επιζώντων. Το ποσό της σύνταξης δεν είναι κατώτερο από το 35 % του τελευταίου µηνιαίου βασικού µισθού που εισέπραξε ο συµβασιούχος υπάλληλος ούτε από το µηνιαίο βασικό µισθό συµβασιούχου υπαλλήλου της οµάδας καθηκόντων Ι, βαθµός 1, κλιµάκιο 1. Σε περίπτωση θανάτου συµβασιούχου υπαλλήλου, το
ποσό της σύνταξης επιζώντων προσαυξάνεται µέχρι το 60 % της σύνταξης αρχαιότητας που θα είχε καταβληθεί στον συµβασιούχο υπάλληλο, εάν µπορούσε να την αξιώσει, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας ή την ηλικία του, τον χρόνο του
θανάτου.

Ο δικαιούχος σύνταξης επιζώντων δικαιούται, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης, των οικογενειακών επιδοµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης. Εντούτοις, το ποσό του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου είναι ίσο µε το διπλάσιο του επιδόµατος που προβλέπεται στο άρθρο 67, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 106

1.
Εάν ο συµβασιούχος υπάλληλος ή ο δικαιούχος σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας αποβιώσει και δεν
καταλείπει σύζυγο που να δικαιούται σύνταξης επιζώντων, τα τέκνα που θεωρούνται συντηρούµενα, δικαιούνται σύνταξης
ορφανού σύµφωνα µε το άρθρο 80 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

2.
Το ίδιο δικαίωµα αναγνωρίζεται στα τέκνα που πληρούν τους ίδιους όρους, σε περίπτωση θανάτου ή σύναψης νέου
γάµου του συζύγου που δικαιούται σύνταξης επιζώντων.

3.
Εάν ο συµβασιούχος υπάλληλος ή ο δικαιούχος σύνταξης αρχαιότητας ή επιδόµατος αναπηρίας έχει αποβιώσει
χωρίς να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 80, τρίτο εδάφιο, του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

4.
Σε περίπτωση θανάτου ενός πρώην συµβασιούχου υπαλλήλου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από
την ηλικία των 63 ετών, είχε δε ζητήσει να αναβληθεί η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχαιότητας µέχρι την πρώτη
ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο θα συµπλήρωνε την ηλικία των 63 ετών, τα τέκνα που
αναγνωρίζονται ως συντηρούµενα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης, δικαιούνται σύνταξης ορφανού µε τους ίδιους όρους µε εκείνους που προβλέπονται αντίστοιχα στις προηγούµενες παραγράφους.

5.
Η σύνταξη ορφανού προσώπου που εξοµοιούται µε συντηρούµενο τέκνο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 4 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του επιδόµατος συντηρούµενου τέκνου. Εντούτοις, το δικαίωµα σύνταξης λήγει, εάν τρίτος έχει υποχρέωση διατροφής σύµφωνα
µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο.

6.
Ο θάνατος φυσικού γονέως, τον οποίο έχει υποκαταστήσει εξ υιοθεσίας γονέας, δεν γεννά δικαίωµα σύνταξης ορφανού.

7.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, το ορφανό δικαιούται
σχολικού επιδόµατος.

Άρθρο 107

Σε περίπτωση διαζυγίου ή οσάκις συνυπάρχουν περισσότερες από µία οµάδες επιζώντων που δύνανται να αξιώσουν σύνταξη επιζώντων, η σύνταξη αυτή κατανέµεται σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του
Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 108

Οι κανόνες για τα ανώτατα όρια και την κατανοµή που προβλέπονται στο άρθρο 81α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
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Τµήµα Γ
Σύνταξη αρχαιότητας και επίδοµα αποχώρησης

Άρθρο 109
1.
Κατά την έξοδο από την υπηρεσία, ο συµβασιούχος υπάλληλος δικαιούται σύνταξης αρχαιότητας, µεταφοράς του
αναλογιστικού ισοδυνάµου ή καταβολής του επιδόµατος αποχώρησης σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 του τίτλου V και του
Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Εάν ο συµβασιούχος υπάλληλος δικαιούται σύνταξης αρχαιότητας, τα συνταξιοδοτικά του δικαιώµατα δεν καλύπτουν περιόδους που αντιστοιχούν σε εισφορές οι οποίες έχουν πληρωθεί βάσει του άρθρου 112 του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.
2.
Το άρθρο 11, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζεται
κατ' αναλογία στους συµβασιούχους υπαλλήλους.
3.
Πρόσωπο που καθίσταται δικαιούχος σύνταξης αρχαιότητος, δικαιούται, εάν έχει εργασθεί για διάστηµα µεγαλύτερο
των τριών ετών ως συµβασιούχος υπάλληλος, των οικογενειακών επιδοµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης· το επίδοµα στέγης υπολογίζεται µε βάση τη σύνταξη του δικαιούχου.

Άρθρο 110
1.
Εάν συµβασιούχος υπάλληλος διορισθεί µόνιµος ή έκτακτος υπάλληλος των Κοινοτήτων, δεν λαµβάνει το επίδοµα
που προβλέπεται στο άρθρο 109, παράγραφος 1.
Περίοδοι υπηρεσίας συµβασιούχου υπαλλήλου των Κοινοτήτων λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των συντάξιµων
ετών κατά τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
2.
Εάν το όργανο άσκησε το δικαίωµα επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 112, τα δικαιώµατα του συµβασιούχου
υπαλλήλου επί της σύνταξης αρχαιότητας µειώνονται αναλογικά µε την περίοδο που αντιστοιχεί στα ποσά που εισπράχθησαν.
3.
Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στον συµβασιούχο υπάλληλο ο οποίος, εντός τριών µηνών από την
υπαγωγή του στον κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, ζητεί να του επιτραπεί να επιστρέψει τα εν λόγω ποσά, προσαυξηµένα µε τόκους ανατοκισµού, οι οποίοι υπολογίζονται µε 3,5 % ετήσιο επιτόκιο· το επιτόκιο µπορεί να αναθεωρηθεί
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Παραρτήµατος XII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Τµήµα ∆
Χρηµατοδότηση του συστήµατος ασφάλισης αναπηρίας και ασφάλειας ζωής, καθώς και του συνταξιοδοτικού
συστήµατος

Άρθρο 111
Για τη χρηµατοδότηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπεται στα Τµήµατα Β και Γ, εφαρµόζονται κατ'
αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 83 και 83α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και των άρθρων 36 και
38 του Παραρτήµατος VIII του ίδιου κανονισµού.

Άρθρο 112
Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το όργανο, ο συµβασιούχος υπάλληλος µπορεί να ζητήσει από το
όργανο την πραγµατοποίηση των πληρωµών, στις οποίες υποχρεούται να προβεί, για να συστήσει ή να διατηρήσει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, ασφάλιση κατά της ανεργίας, ασφάλιση αναπηρίας, ασφάλεια ζωής και ασφάλιση ασθενείας στην
τελευταία χώρα όπου καλυπτόταν από παρόµοια καθεστώτα. Κατά τη διάρκεια καταβολής των εν λόγω εισφορών, ο συµβασιούχος υπάλληλος δεν απολαύει του κοινοτικού καθεστώτος ασφάλισης ασθενείας. Επιπλέον, κατά το διάστηµα που αντιστοιχεί στις εν λόγω εισφορές, ο συµβασιούχος υπάλληλος δεν καλύπτεται από τα καθεστώτα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης αναπηρίας της Κοινότητας και δεν αποκτά δικαιώµατα στο πλαίσιο των κοινοτικών καθεστώτων ασφάλισης κατά της
ανεργίας και συντάξεων
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Η πραγµατική διάρκεια των πληρωµών αυτών για κάθε συµβασιούχο υπάλληλο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες.
Εντούτοις, το όργανο µπορεί να αποφασίζει να παρατείνει το διάστηµα αυτό σε ένα έτος. Οι πληρωµές βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Κοινοτήτων. Οι πληρωµές για τη σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων δεν υπερβαίνουν το
διπλάσιο του ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 83, παράγραφος 2 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

Τµήµα Ε

∆ιακανονισµός διεκδικήσεων συµβασιούχων υπαλλήλων

Άρθρο 113

Τα άρθρα 40 έως 44 του Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Τµήµα ΣΤ

Καταβολή των παροχών

Άρθρο 114

1.
Τα άρθρα 81α και 82 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 45 του Παραρτήµατος VIII του ίδιου
κανονισµού σχετικά µε την καταβολή των παροχών εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

2.
Όλα τα ποσά που οφείλει ο συµβασιούχος υπάλληλος στις Κοινότητες, σύµφωνα µε το παρόν σύστηµα προνοίας,
κατά την ηµεροµηνία καταβολής των παροχών, αφαιρούνται από το ποσό των παροχών που αποδίδεται στον υπάλληλο ή
στους έλκοντες δικαιώµατα από αυτόν, µε τρόπο που καθορίζει το όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 45 του
Παραρτήµατος VIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης. Η απόδοση µπορεί να κλιµακωθεί σε µηνιαίες δόσεις.

Τµήµα Ζ

Υποκατάσταση της Κοινότητας

Άρθρο 115

Οι διατάξεις του άρθρου 85α του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε την υποκατάσταση της Κοινότητας
εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

Άρθρο 116

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 85 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά µε την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 117

Οι διατάξεις του τίτλου VII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης περί προσφυγών εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Άρθρο 118

Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 16 και 19 έως 25 του Παραρτήµατος X του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους συµβασιούχους υπαλλήλους που υπηρετούν σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, το άρθρο 21 του
εν λόγω Παραρτήµατος εφαρµόζεται µόνον εάν η διάρκεια της σύµβασης δεν είναι µικρότερη από ένα έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 119

Τα άρθρα 47 έως 50α, εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους συµβασιούχους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας κατά συµβασιούχου υπαλλήλου, το Πειθαρχικό Συµβούλιο που αναφέρεται στο
Παράρτηµα ΙΧ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και στο άρθρο 49 του παρόντος καθεστώτος, που εφαρµόζεται
στο λοιπό προσωπικό, περιλαµβάνει δύο συµπληρωµατικά µέλη της ίδιας οµάδας καθηκόντων και του ίδιου βαθµού µε τον
ενδιαφερόµενο συµβασιούχο υπάλληλο. Τα εν λόγω δύο συµπληρωµατικά µέλη διορίζονται µε ειδική προς τούτο διαδικασία, η οποία συµφωνείται µεταξύ της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο του παρόντος καθεστώτος που
εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό και της επιτροπής προσωπικού.»

46. Τα ισχύοντα άρθρα 79 και 80 λαµβάνουν νέα αρίθµηση και γίνονται άρθρα 120 και 121.

47. Το ισχύον άρθρο 81 καθίσταται άρθρο 122 και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 122

Οι διαφορές µεταξύ του οργάνου και του τοπικού υπαλλήλου που υπηρετεί σε τρίτη χώρα υπάγονται σε διαιτητική αρχή,
υπό τους όρους που καθορίζονται στη ρήτρα διαιτησίας που περιλαµβάνεται στη σύµβαση του τοπικού υπαλλήλου.»

48. Ο τίτλος VI διαγράφεται.

49. Ο ισχύον τίτλος V γίνεται τίτλος VI και τα πρώην άρθρα 82 και 83 γίνονται άρθρα 123 και 124, αντιστοίχως.
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50. Το άρθρο 124 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 124
Τα άρθρα 1γ, 1δ, 11, 11α, 12 και 12α, το άρθρο 16, πρώτο εδάφιο, τα άρθρα 17 και 17α, 19, 22, 22α και 22β, το άρθρο
23, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 25, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης περί των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των υπαλλήλων, καθώς και τα άρθρα 90 και 91 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
περί προσφυγών, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.»
51. Στον τίτλο VII, τα ισχύοντα άρθρα 99, 100 και 101 διαγράφονται και παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 125
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό ΙΙ, το Παράρτηµα περιλαµβάνει τις µεταβατικές διατάξεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους που προσλαµβάνονται µε σύµβαση στο πλαίσιο
του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.»
52. Στον τίτλο VIII, τα ισχύοντα άρθρα 102 και 103 γίνονται άρθρα 126 και 127 αντιστοίχως.
53. Στο νέο άρθρο 126, οι όροι «του άρθρου 103» αντικαθίστανται από τους όρους «του άρθρου 127».
54. Προστίθεται το ακόλουθο Παράρτηµα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους που υπάγονται στο καθεστώς που εφαρµόζεται
στο λοιπό προσωπικό
Άρθρο 1
1.
Οι διατάξεις του Παραρτήµατος XIII του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται κατ' αναλογία στο
λοιπό προσωπικό που τελεί εν ενεργεία στις 30 Απριλίου 2004.
2.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Μαΐου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2006, στο καθεστώς που εφαρµόζεται
στο λοιπό προσωπικό αντικαθίστανται:
α)

στο άρθρο 3, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση, οι όροι “της οµάδας καθηκόντων των βοηθών (AST)” από τους όρους
“των κατηγοριών Β και Γ”·

β)

στο άρθρο 3, στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση, οι όροι “της οµάδας καθηκόντων των διοικητικών υπαλλήλων (AD)”
από τους όρους“της κατηγορίας Α”, οι όροι “AD 16 ή AD 15” από τους όρους “A*16 ή A*15” και οι όροι “AD 15
ή AD 14” από τους όρους “A*15 ή A*14”.

Άρθρο 2
1.
Σύµφωνα µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, προσφέρει απασχόληση συµβασιούχου υπαλλήλου αορίστου
χρόνου σε κάθε πρόσωπο που απασχολείται από τις Κοινότητες την 1η Μαΐου 2004, δυνάµει σύµβασης τοπικού υπαλλήλου αορίστου χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, σε µία από τις Υπηρεσίες ή σε έναν από
τους οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 3α, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ) του καθεστώτος που εφαρµόζεται
στο λοιπό προσωπικό. Η προσφορά απασχόλησης βασίζεται σε αξιολόγηση των καθηκόντων που θα εκτελεί ο υπάλληλος
ως συµβασιούχος. Η οικεία σύµβαση παράγει αποτελέσµατα το αργότερο από την 1η Μαΐου 2005. Το άρθρο 84 του
καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό δεν εφαρµόζεται στη σύµβαση αυτή.
2.
Στην περίπτωση που η κατάταξη του υπαλλήλου ο οποίος αποδέχεται την προσφορά της σύµβασης θα οδηγούσε σε
µείωση των αποδοχών του, το όργανο µπορεί να καταβάλει ένα συµπληρωµατικό ποσό, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
διαφορά µεταξύ της νοµοθεσίας του κράτους µέλους υπηρεσίας στον τοµέα της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης
και των συντάξεων και των σχετικών διατάξεων που εφαρµόζονται στον συµβασιούχο υπάλληλο.
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3.
Εφόσον χρειάζεται, κάθε όργανο εκδίδει γενικές διατάξεις για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, σύµφωνα µε
το άρθρο 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
4.
Ο υπάλληλος που δεν αποδέχεται την προσφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να διατηρήσει τη συµβατική του σχέση µε το όργανο.
Άρθρο 3
Επί µια πενταετία από την 1η Μαΐου 2004, οι τοπικοί υπάλληλοι ή οι συµβασιούχοι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας
του Συµβουλίου που τελούσαν υπό καθεστώς τοπικού υπαλλήλου αυτής της Γενικής Γραµµατείας πριν από την 1η Μαΐου
2004, µπορούν να συµµετέχουν σε εσωτερικούς διαγωνισµούς του Συµβουλίου υπό τους ίδιους όρους µε τους µονίµους
και τους εκτάκτους υπαλλήλους του οργάνου.
Άρθρο 4
Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων, στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 2, στοιχείο δ) του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι οποίες δεν έχουν λήξει την 1η Μαΐου 2004, µπορούν να ανανεωθούν. Εάν η σύµβαση έχει ήδη ανανεωθεί άπαξ η νέα σύµβαση συνάπτεται για αόριστο χρόνο. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων, στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 2, στοιχείο δ) του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο
λοιπό προσωπικό και οι οποίες δεν έχουν λήξει, παραµένουν αµετάβλητες.
Άρθρο 5
1.
Οι πρώην έκτακτοι υπάλληλοι, οι οποίοι την 1η Μαΐου 2004 είναι άνεργοι και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου
28α του παρόντος καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, οι οποίες είχαν εφαρµογή πριν από την 1η Μαΐου
2004, εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτές τις διατάξεις έως τη λήξη της περιόδου ανεργίας τους.
2.
Οι έκτακτοι υπάλληλοι, η σύµβαση των οποίων δεν έχει λήξει την 1η Μαΐου 2004, µπορούν, µε αίτησή τους, να
υπαχθούν στο άρθρο 28α του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό, οι οποίες είχαν εφαρµογή πριν από την
1η Μαΐου 2004. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης
της οικείας σύµβασης εκτάκτου υπαλλήλου.»
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