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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση πράξης το

υ Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάσ
τασης του προσωπικού της Europol 
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1 ΕΕ C 316, 27.11.1995, σ. 2. Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το Πρωτόκολλο
της 27ης Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C2, 7.2.2004, σ. 1).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ EUROPOL

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Σύμβαση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) 1, και ιδ

ίως το άρθρο 30, παράγραφος 3,

την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol,
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2 ΕΕ C 26, 30.1.1999, σ. 23. Πράξη όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση του Σ
υμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 (ΕΕ C 259, 19.10.2005, σ. 1).

Εκτιμώντας τα εξής:

Είναι επιθυμητό να τροποποιηθεί ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού(1)

της Europol, όπως θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 19982 (εφ

εξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»), προκειμένου να προβλεφθεί μέγιστη περίοδ

ος υπηρεσίας διάρκειας εννέα ετών βάσει δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για

όλο το προσωπικό.

Είναι επιπλέον επιθυμητό να τροποποιηθεί ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης ώστε να(2)

ρυθμιστούν οι σχέσεις εργασίας για τον δημοσιονομικό ελεγκτή, τον βοηθό ή τους βοηθούς

δημοσιονομικούς ελεγκτές και το προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονο

μικού ελεγκτή, καθώς και τις σχέσεις εργασίας του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου

της Europol και του προσωπικού που εργάζεται στη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίο

υ.

Εναπόκειται στο Συμβούλιο να θεσπίσει, αποφασίζοντας ομόφωνα, τις λεπτομερείς διατάξε(3)

ις για το προσωπικό της Europol και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ :
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Άρθρο 1

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης τροποποιείται ως εξής :

1. Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης ισχύει επίσης για τον δημοσιονομικό ελεγκ

τή και τον ή τους βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές της Europol και το προσωπικ

ό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή, χωρίς να θίγεται η σύ

μβαση Europol και ο δημοσιονομικός κανονισμός της Europol και εφόσον δεν προβ

λέπεται διαφορετικά στο προσάρτημα 10, με το οποίο καθορίζονται ειδικές διατάξει

ς όσον αφορά τον δημοσιονομικό ελεγκτή, τον ή τους βοηθούς δημοσιονομικούς ελ

εγκτές και το προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτ

ή.

4. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζεται επίσης για τον γραμματέα του

διοικητικού συμβουλίου της Europol και το προσωπικό που εργάζεται για τη γραμμ

ατεία του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να θίγεται η σύμβαση Europol και εφόσον

δεν προβλέπεται άλλως στο προσάρτημα 11, στο οποίο καθορίζονται ειδικές διατάξε

ις όσον αφορά τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό που ε

ργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου.»
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2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«Άρθρο 6

Οι υπάλληλοι της Europol, είτε προσλαμβάνονται σε θέση η οποία μπορεί να πληρωθεί μό

νο με προσωπικό προερχόμενο από τις αρμόδιες αρχές περί των οποίων το άρθρο 2 παράγ

ραφος 4 της σύμβασης Europol είτε προσλαμβάνονται σε θέση μη υποκείμενη σε αυτόν τ

ον περιορισμό, προσλαμβάνονται αρχικά για ορισμένη χρονική περίοδο η οποία κυμαίνετ

αι από ένα έως πέντε έτη.

Οι αρχικές συμβάσεις είναι δυνατόν να ανανεώνονται. Η μέγιστη συνολική διάρκεια των

συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν περιόδων ανανέωσης, α

νέρχεται σε εννέα έτη.

Μόνον οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σε θέση μη περιορισμένη στο προσωπικό το

προερχόμενο από τις αρμόδιες αρχές, περί των οποίων το άρθρο 2 παράγραφος 4 στης σύ

μβασης Europol επιτρέπεται να προσλαμβάνονται με σύμβαση αορίστου χρόνου, αφού πρ

οηγουμένως υπηρετήσουν αδιαλείπτως επί δύο συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ικανοποι

ητικό επίπεδο υψηλού επιπέδου για μια ελάχιστη περίοδο έξι ετών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Europol δίδει τη συγκατάθεσή του επί ετησίας βάσεως, όταν

ο διευθυντής της Europol σκοπεύει να παραχωρήσει συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το διοι

κητικό συμβούλιο δύναται να καθορίζει ανώτατα όρια για το συνολικό αριθμό των παραχ

ωρουμένων συμβάσεων.»
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3. Το άρθρο 95 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«Άρθρο 95

Η υπαλληλική σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου λύεται εκ μέρους της Europol χωρίς π

ροειδοποίηση :

α) κατά τη διάρκεια ή κατά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας κατά τα οριζόμενα στο ά

ρθρο 26,

β) εάν ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους του άρθρου 24 παράγραφος 2 στοιχεί

α α) και δ)· εντούτοις, αν ο υπάλληλος παύσει να πληροί τους όρους του άρθρου 24 

παράγραφος 2 στοιχείο δ), η σύμβαση λύεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 65,

γ) εάν η περίοδος αποσπάσεως, ειδικής αδείας ή προσωρινής επαγγελματικής αναβάθμι

σης για την οποία έχει συμφωνήσει η αρμόδια αρχή έχει τερματισθεί όσον αφορά έν

αν υπάλληλο που κατέχει θέση η οποία μπορεί να πληρωθεί μόνο με προσωπικό προ

ερχόμενο από τις αρμόδιες αρχές περί των οποίων το άρθρο 2 παράγραφος 4 της σύ

μβασης Europol,

δ) εάν ο υπάλληλος αδυνατεί να αναλάβει εκ νέου υπηρεσία μετά τη λήξη αναρρωτικής

άδειας μετ’ αποδοχών που προβλέπεται στο άρθρο 38. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπ

άλληλος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το βασικό μισθό του συν τα οικογενειακά επι

δόματα κατ’ αναλογία δύο ημερών για κάθε δεδουλευμένο μήνα υπηρεσίας.»

4. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του προσαρτήματος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμεν

ο:

«3. Για όλες τις κενές θέσεις, εξετάζονται όλες οι αιτήσεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξ

ωτερικές, χωρίς να θίγονται οι μέγιστες περίοδοι υπηρεσίας που προβλέπονται στο ά

ρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.»
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5. Μετά το προσάρτημα 9 προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 10

Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον δημοσιονομικό ελεγκτή,

τον βοηθό ή τους βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές και το προσωπικό

που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Ο δημοσιονομικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που

του ανατίθενται με τη σύμβαση Europol και με τον δημοσιονομικό κανονισμό της

Europol, και για όλα τα άλλα καθήκοντα που ανατίθενται στον δημοσιονομικό ελεγ

κτή από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του δημοσιονομικού κανονισμού της Europol, κατά την ε

κτέλεση των καθηκόντων του ο δημοσιονομικός ελεγκτής λογοδοτεί έναντι του διοι

κητικού συμβουλίου και μόνον και είναι υπεύθυνος έναντι αυτού για την εκπλήρωσ

ή τους.

3. Ο βοηθός ή βοηθοί δημοσιονομικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των

καθηκόντων που τους ανατίθενται με τη σύμβαση Europol και με τον δημοσιονομικ

ό κανονισμό της Europol, και για όλα τα άλλα καθήκοντα που τους ανατίθενται από

τον δημοσιονομικό ελεγκτή.
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4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο βοηθός ή βοηθοί δημοσιονομικοί ελεγκ

τές και οι επιπλέον υπάλληλοι που εργάζονται για το γραφείο του δημοσιονομικού ε

λεγκτή λογοδοτούν έναντι του διοικητικού συμβουλίου και μόνον και είναι υπεύθυν

οι έναντι αυτού για την εκπλήρωσή τους.

5. Ο δημοσιονομικός ελεγκτής και ένας ή περισσότεροι βοηθοί δημοσιονομικοί ελεγκτ

ές διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της σύμβασης Europol και σ

ύμφωνα με τους περαιτέρω κανόνες που προβλέπονται στο παρόν προσάρτημα.

Άρθρο 2

1. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν προσάρτημα, στις περιπτώσεις που ο κανο

νισμός υπηρεσιακής κατάστασης προνοεί για την άσκηση εξουσίας ή τον έλεγχο απ

ό τον διευθυντή επί των μελών του προσωπικού της Europol, οι εν λόγω διατάξεις θ

εωρούνται, όσον αφορά τον δημοσιονομικό ελεγκτή, τον βοηθό ή βοηθούς δημοσιο

νομικούς ελεγκτές και το επιπλέον προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δη

μοσιονομικού ελεγκτή, ως αναφερόμενες στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίο

υ.

2. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν προσάρτημα από το διοικητικ

ό συμβούλιο ή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και για την οποία απαι

τούνται ένδικα μέσα τυποποιείται από τον διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος ε

κπρόσωπος της Europol σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5 της σύμβασης

Europol.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

EΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της σύμβασης Europol και το άρθρο 20 του δημο

σιονομικού κανονισμού της Europol, ο δημοσιονομικός ελεγκτής και ο βοηθός ή βοηθοί δ

ημοσιονομικοί ελεγκτές επιλέγονται από ένα από τα επίσημα ελεγκτικά όργανα ενός από τ

α κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η πρόσληψη στη θέση του δημοσιονομικού ελεγκτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρ

θρο 35 παράγραφος 7 της σύμβασης Europol και το κεφάλαιο 3 και το προσάρτημα 2 του

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξε

ων :

(α) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζει εξεταστική επιτροπή η οποία απαρ

τίζεται από τους αντιπροσώπους τριών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Π

ροεδρίας, ενώ οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι καθορίζονται προς τον σκοπό αυτό με κλ

ήρωση από το διοικητικό συμβούλιο· τα εν λόγω τρία μέλη εκλέγουν ένα εξ αυτών

ως πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

(β) H ανακοίνωση συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο.
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(γ) Ο προϊστάμενος της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού ενεργεί με την ιδιότητα του γρ

αμματέα της εξεταστικής επιτροπής και παρέχει διοικητική υποστήριξη όπως απαιτεί

ται· δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασία επιλογής, ούτε ασκεί οιαδήποτε άλλη επιρροή

στο αποτέλεσμα της διαδικασίας.

(δ) Οι δοκιμασίες καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη της εξεταστικής επ

ιτροπής, η οποία δύναται να αποφασίσει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για γραπτές δοκιμ

ασίες· όλοι οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι πρέπει να εξετάζονται προφορικά από την

εξεταστική επιτροπή.

(ε) Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρ

ά επιτυχίας ο οποίος διαβιβάζεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) Το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει τον επιτυχόντα υποψήφιο με ομόφωνη απόφαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της σύμβασης Europol.
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Άρθρο 5

Η πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών και του προσωπικο

ύ που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή πραγματοποιείται σύμφωνα

με το κεφάλαιο 3 και το προσάρτημα 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και, όσ

ον αφορά τον βοηθό ή βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ

άγραφος 7 της σύμβασης Europol, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Για την πρόσληψη βοηθού δημοσιονομικού ελεγκτή, ο πρόεδρος του διοικητικού συ

μβουλίου διορίζει εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον δημοσιονομικό

ελεγκτή, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, 

από δύο αντιπροσώπους κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Προεδρίας, του

άλλου αντιπροσώπου καθοριζομένου προς τον σκοπό αυτόν με κλήρωση από το διο

ικητικό συμβούλιο, και από τον προϊστάμενο της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού, ο

οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής· ο γραμμα

τέας της εξεταστικής επιτροπής δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασία επιλογής, ούτε ασ

κεί οιαδήποτε άλλη επιρροή στο αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

(β) Για την πρόσληψη άλλων υπαλλήλων που εργάζονται για το γραφείο του δημοσιονο

μικού ελεγκτή, διορίζεται εξεταστική επιτροπή από τον δημοσιονομικό ελεγκτή, ο ο

ποίος ενεργεί με την ιδιότητα του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, και από τον

προϊστάμενο της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα τ

ου γραμματέα της εξεταστικής επιτροπής· ο γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής

δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασία επιλογής, ούτε ασκεί οιαδήποτε άλλη επιρροή στο

αποτέλεσμα της διαδικασίας· επιπλέον η Προεδρία δύναται, εάν το επιθυμεί, να ορίσ

ει αντιπρόσωπο ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής.
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(γ) Η ανακοίνωση συντάσσεται από την εξεταστική επιτροπή.

(δ) Οι δοκιμασίες καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη της εξεταστικής επ

ιτροπής, η οποία εξετάζει προφορικά όλους τους προεπιλεγέντες υποψηφίους.

(ε) Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρ

ά επιτυχίας, ο οποίος διαβιβάζεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) Όσον αφορά τον βοηθό ή βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές, το διοικητικό συμβο

ύλιο επιλέγει τον επιτυχόντα ή τους επιτυχόντες υποψηφίους με ομόφωνη απόφαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της σύμβασης Europol και το άρθρο 20 παρ

άγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού της Europol.

(ζ) Όσον αφορά το λοιπό προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικο

ύ ελεγκτή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου επιλέγει τον επιτυχόντα υποψήφ

ιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΗΤΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Άρθρο 6

1. Η αρχική θητεία του δημοσιονομικού ελεγκτή καθορίζεται από το διοικητικό συμβο

ύλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης με ομόφων

η απόφαση. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί με ομόφωνη απόφαση του διοικητικο

ύ συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.



5428/06 GA/ra 13

DG H II EL

2. Η αρχική θητεία του βοηθού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών καθορίζεται από

το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατ

άστασης με ομόφωνη απόφαση. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί με ομόφωνη από

φαση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσι

ακής κατάστασης.

3. Η αρχική θητεία των υπαλλήλων που εργάζονται για τον δημοσιονομικό ελεγκτή κα

θορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 6 το

υ κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Με βάση τη γνώμη του δημοσιονομικού ελ

εγκτή, οι συμβάσεις μπορούν να ανανεώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισ

μού υπηρεσιακής κατάστασης με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλί

ου.

Άρθρο 7

1. Η θέση του δημοσιονομικού ελεγκτή θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη θέση του προϊστ

αμένου μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 45 και το προσάρτημα 1 του κανονισμού υπ

ηρεσιακής κατάστασης.

2. Η θέση του βοηθού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών θεωρείται ότι αντιστοιχεί

στη θέση του πρώτου αξιωματικού σύμφωνα με το άρθρο 45 και το προσάρτημα 1 τ

ου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 8

1. Η αρχική μισθολογική βαθμίδα και το κλιμάκιο στο οποίο προσλαμβάνονται ο δημο

σιονομικός ελεγκτής και ο βοηθός ή βοηθοί δημοσιονομικοί ελεγκτές καθορίζονται

με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.



5428/06 GA/ra 14

DG H II EL

2. Όσον αφορά τον δημοσιονομικό ελεγκτή, όλες οι περιοδικές εκθέσεις και αποφάσει

ς που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης πραγ

ματοποιούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος επικουρείται

από τους προκατόχους του όσον αφορά τις προηγούμενες περιόδους υπηρεσίας.

3. Όσον αφορά τον βοηθό ή βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές, όλες οι περιοδικές εκ

θέσεις και αποφάσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού υπηρεσιακ

ής κατάστασης πραγματοποιούνται από τον δημοσιονομικό ελεγκτή και υπόκεινται

σε επιβεβαίωση από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9

1. Η αρχική μισθολογική βαθμίδα και το κλιμάκιο στο οποίο προσλαμβάνονται οι υπάλ

ληλοι που εργάζονται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή καθορίζεται από

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2. Όσον αφορά το προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγ

κτή, και με βάση τη γνώμη του δημοσιονομικού ελεγκτή, όλες οι περιοδικές εκθέσει

ς και αποφάσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κα

τάστασης πραγματοποιούνται από τον δημοσιονομικό ελεγκτή και επιβεβαιώνονται

από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10

Μετά τη λήξη της θητείας τους και για περίοδο τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών ο δημοσιον

ομικός ελεγκτής και ο βοηθός ή βοηθοί δημοσιονομικοί ελεγκτές δεν προσλαμβάνονται σ

ε θέση της Europol υπαγόμενη στον διευθυντή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Άρθρο 11

Η λήξη των καθηκόντων του δημοσιονομικού ελεγκτή και του βοηθού ή βοηθών δημοσιο

νομικών ελεγκτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του κανονισμού υπηρεσ

ιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Κάθε απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων του δημοσιονομικού ελεγκτή ή του βο

ηθού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο

με ομόφωνη απόφαση.

(β) Μια απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων του δημοσιονομικού ελεγκτή ή του βοη

θού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών για πειθαρχικούς λόγους πρέπει να λαμβά

νει υπόψη τις ειδικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπονται στο

κεφάλαιο 5 του παρόντος προσαρτήματος.

Άρθρο 12

Η λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για το γραφείο του δημοσιονομικού

ελεγκτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του κανονισμού υπηρεσιακής κατ

άστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων:

(α) Κάθε απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για το γρα

φείο του δημοσιονομικού ελεγκτή λαμβάνεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συ

μβουλίου μετά από αιτιολογημένη γνώμη του δημοσιονομικού ελεγκτή.
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(β) Μια απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για το γραφ

είο του δημοσιονομικού ελεγκτή για πειθαρχικούς λόγους πρέπει να λαμβάνει υπόψ

η τις ειδικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπονται στο κεφάλαι

ο 5 του παρόντος προσαρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 13

Η πειθαρχική διαδικασία κατά του δημοσιονομικού ελεγκτή και κατά του βοηθού ή βοηθ

ών δημοσιονομικών ελεγκτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 5 

του δημοσιονομικού κανονισμού και το κεφάλαιο 8 και το προσάρτημα 7 του κανονισμού

υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) To διοικητικό συμβούλιο διορίζει πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου του

πειθαρχικού συμβουλίου, και από αντιπροσώπους τριών κρατών μελών που ορίζοντ

αι προς τον σκοπό αυτό με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο· οι αντιπρόσωποι

πρέπει να είναι ανωτέρου ή συγκρισίμου βαθμού ή επιπέδου αρχαιότητας με τον δημ

οσιονομικό ελεγκτή ή τον βοηθό ή βοηθούς δημοσιονομικούς ελεγκτές, και δεν μπο

ρούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

(β) Μια αλλαγή της Προεδρίας δεν επηρεάζει τη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου·

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για άλλους λόγους, γίνεται πλήρωση αυτών δια κληρ

ώσεως.



5428/06 GA/ra 17

DG H II EL

(γ) Το πειθαρχικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο π

ροϊστάμενος της μονάδας νομικών υποθέσεων εφόσον ζητηθεί τούτο.

(δ) Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκδώσει έγγραφη προειδοποίηση ή επί

πληξη με ομόφωνη απόφαση χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλί

ου, έπειτα από πρόταση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή ενός εκ των υ

πολοίπων μελών του· ο δημοσιονομικός ελεγκτής ή ο βοηθός ή βοηθοί δημοσιονομι

κοί ελεγκτές ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με το θέμα αυτό και ακούγεται η άπο

ψή τους προτού ληφθούν σχετικά μέτρα.

(ε) Άλλα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται κατόπιν εντολής του διοικητικού συμβουλίου

με ομόφωνη απόφαση μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβ

λέπεται σχετικά στο παρόν προσάρτημα και στο προσάρτημα 7 του κανονισμού υπη

ρεσιακής κατάστασης· η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τον πρόεδρο του

διοικητικού συμβουλίου, μετά από την εκ μέρους του ακρόαση του δημοσιονομικού

ελεγκτή ή του βοηθού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών.

(στ) Το δικαίωμα της αναστολής ασκήσεως καθηκόντων που προβλέπεται στο άρθρο 90 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά

με την αίτηση διαγραφής οιασδήποτε μνείας σε πειθαρχική κύρωση από τον προσωπ

ικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασ

ης ασκείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ζητά τη γνώμη

των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
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(ζ) Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στο πειθαρχικό συμβούλιο έκθεση αναφέρουσα

σαφώς τις πράξεις που αποδίδονται στον κρινόμενο και, εάν ενδείκνυται, τις περιστά

σεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν.

(η) Κατά την πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, τα μέλη ορίζουν εισηγητ

ή της υποθέσεως ένα από τα μέλη του και του αναθέτουν να συντάξει γενική έκθεση

επί της υποθέσεως.

(θ) Η αιτιολογημένη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρ

ο 15 του προσαρτήματος 7 διαβιβάζεται στον δημοσιονομικό ελεγκτή και το διοικητ

ικό συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την απόφασή του ομοφώνως εντός ενός μηνός απ

ό την παραλαβή της γνώμης, έπειτα από ακρόαση του δημοσιονομικού ελεγκτή ή το

υ βοηθού ή βοηθών δημοσιονομικών ελεγκτών.

(ι) Εάν ανακύψουν νέα στοιχεία και αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό, το διοικητικό συμβ

ούλιο δύναται να ανακινήσει την πειθαρχική διαδικασία είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας

είτε αιτήσει του δημοσιονομικού ελεγκτή ή του βοηθού ή βοηθών δημοσιονομικών

ελεγκτών.
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Άρθρο 14

H πειθαρχική διαδικασία κατά υπαλλήλων που εργάζονται για το γραφείο του δημοσιονομ

ικού ελεγκτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 και το προσάρτημα 7 του κανο

νισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) To διοικητικό συμβούλιο διορίζει πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

τρεις αντιπροσώπους κρατών μελών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό με κλήρωσ

η από το διοικητικό συμβούλιο· οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι ανωτέρου ή συγκρι

σίμου βαθμού ή επιπέδου αρχαιότητας με το μέλος του προσωπικού που εργάζεται γ

ια το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή, και δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μ

έλη του διοικητικού συμβουλίου· οι αντιπρόσωποι συμφωνούν ώστε ένας εξ αυτών

να ενεργεί ως πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου.

(β) Μια αλλαγή της Προεδρίας δεν επηρεάζει τη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου·

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για άλλους λόγους, γίνεται πλήρωση αυτών δια κληρ

ώσεως.

(γ) Το πειθαρχικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο π

ροϊστάμενος της μονάδας νομικών υποθέσεων εφόσον αποφασισθεί.

(δ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα να εκδώσει έγγραφη προε

ιδοποίηση ή επίπληξη χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου είτε

εξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε προτάσει ενός εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίο

υ· το μέλος του προσωπικού που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγ

κτή ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με το θέμα αυτό και ακούγεται η άποψή του προ

τού ληφθούν σχετικά μέτρα.
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(ε) Άλλα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται κατόπιν εντολής του προέδρου του διοικητικο

ύ συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπεται

σχετικά στο παρόν προσάρτημα και στο προσάρτημα 7 του κανονισμού υπηρεσιακή

ς κατάστασης· η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τον πρόεδρο του διοικητι

κού συμβουλίου, μετά από ακρόαση του μέλους του προσωπικού που εργάζεται για

το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή.

(στ) Το δικαίωμα της αναστολής ασκήσεως καθηκόντων που προβλέπεται στο άρθρο 90 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά

με την αίτηση διαγραφής οιασδήποτε μνείας σε πειθαρχική κύρωση από τον προσωπ

ικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασ

ης ασκείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(ζ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει στο πειθαρχικό συμβούλιο έκθε

ση αναφέρουσα σαφώς τις πράξεις που αποδίδονται στον κρινόμενο και, εάν ενδείκν

υται, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν.

(η) Κατά την πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, τα μέλη ορίζουν εισηγητ

ή της υποθέσεως ένα από τα μέλη του και του αναθέτουν να συντάξει γενική έκθεση

επί της υποθέσεως.

(θ) Η αιτιολογημένη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο

15 του προσαρτήματος 7 διαβιβάζεται στο μέλος του προσωπικού που εργάζεται για

το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβου

λίου, ο οποίος λαμβάνει την απόφασή του εντός ενός μηνός από την παραλαβή της γ

νώμης, έπειτα από ακρόαση του μέλους του προσωπικού που εργάζεται για το γραφ

είο του δημοσιονομικού ελεγκτή.
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(ι) Εάν ανακύψουν νέα στοιχεία και αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό, ο πρόεδρος του διοι

κητικού συμβουλίου δύναται να ανακινήσει την πειθαρχική διαδικασία είτε εξ ιδίας

πρωτοβουλίας είτε αιτήσει του κριθέντος υπαλλήλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 15

1. Όσον αφορά την ευθύνη του δημοσιονομικού ελεγκτή και του βοηθού ή βοηθών δη

μοσιονομικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 5 και 6 του δημοσιον

ομικού κανονισμού, ο δημοσιονομικός ελεγκτής και ο βοηθός ή οι βοηθοί δημοσιον

ομικοί ελεγκτές ασφαλίζονται έναντι αυτών των κινδύνων.

2. Η Europol καλύπτει τα σχετικά ασφάλιστρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 16

1. Οι ενστάσεις από τον δημοσιονομικό ελεγκτή, τον βοηθό ή τους βοηθούς δημοσιον

ομικούς ελεγκτές ή ένα μέλος του προσωπικού που εργάζεται για το γραφείο του δη

μοσιονομικού ελεγκτή δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρε

σιακής κατάστασης υποβάλλονται στην αρχή η οποία έλαβε την οριστική απόφαση ε

πί του θέματος και διεκπεραιώνονται από αυτήν.



5428/06 GA/ra 22

DG H II EL

2. Οι προσφυγές του δημοσιονομικού ελεγκτή, ενός βοηθού δημοσιονομικού ελεγκτή

ή ενός μέλους του προσωπικού που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ε

λεγκτή δυνάμει του άρθρου 93 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης είναι δεσμ

ευτικές, μόνον όταν η αρχή η οποία έλαβε την οριστική απόφαση επί του θέματος εί

χε επιληφθεί προηγουμένως ενστάσεως που της είχε υποβληθεί δυνάμει της παραγρά

φου 1 και η ένσταση αυτή απορρίφθηκε με ρητή ή σιωπηρή απόφαση. Ωστόσο, ο εν

διαφερόμενος δύναται, αφού υποβάλει ένσταση δυνάμει της παραγράφου 1, να κατα

θέτει πάραυτα προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σ

ύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 93, παράγραφος 4 του κανονισμού

υπηρεσιακής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που ο δημοσιονομικός ελεγκτής είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά τ

ου για περίοδο που υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε περίπτωση που η θέση του δημοσιονομι

κού ελεγκτή είναι κενή, τα καθήκοντά του ασκούνται από έναν βοηθό δημοσιονομικό ελε

γκτή. Προς το σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο υποδεικνύει τη σειρά αντικατάσταση

ς κάθε φορά που διορίζεται βοηθός δημοσιονομικός ελεγκτής.
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Άρθρο 18

Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρτήματος είχαν ληφθεί

αποφάσεις όσον αφορά τον δημοσιονομικό ελεγκτή, τον βοηθό ή τους βοηθούς δημοσιον

ομικούς ελεγκτές ή το προσωπικό που εργάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγ

κτή ή που είχαν γίνει συμβατικοί διακανονισμοί όσον αφορά ένα πρόσωπο που κατέχει τη

θέση του δημοσιονομικού ελεγκτή, βοηθού δημοσιονομικού ελεγκτή ή υπαλλήλου που ερ

γάζεται για το γραφείο του δημοσιονομικού ελεγκτή, οι εν λόγω αποφάσεις ή συμβατικοί

διακανονισμοί εξακολουθούν να ισχύουν.

6) Μετά το προσάρτημα 10 προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11

Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου

και το προσωπικό που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποστηρίζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του από

γραμματέα και επιπλέον προσωπικό που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικο

ύ συμβουλίου.
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2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίο

υ και το προσωπικό που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου λ

ογοδοτούν έναντι του διοικητικού συμβουλίου και μόνον και είναι υπεύθυνοι έναντι

αυτού για την εκπλήρωσή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που τούτο επιτρέπεται προη

γουμένως από το διοικητικό συμβούλιο και υπό την ευθύνη του, δύνανται επίσης να

εκτελούν και άλλα καθήκοντα προς το συμφέρον της Europol.

Άρθρο 2

1. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν προσάρτημα, στις περιπτώσεις που ο κανο

νισμός υπηρεσιακής κατάστασης προνοεί για την άσκηση εξουσίας ή τον έλεγχο απ

ό τον διευθυντή ή από την Europol επί των μελών του προσωπικού της Europol, οια

δήποτε παρόμοια διάταξη θεωρείται, όσον αφορά τον γραμματέα του διοικητικού συ

μβουλίου και το προσωπικό που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβ

ουλίου, ως αναφερόμενη στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν προσάρτημα από το διοικητικ

ό συμβούλιο ή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και για την οποία απαι

τούνται νομικά μέσα εφαρμογής τυποποιείται από τον διευθυντή, ο οποίος ενεργεί ω

ς νόμιμος εκπρόσωπος της Europol σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5 της σύμ

βασης Europol.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 3

Οι θέσεις του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και του επιπλέον προσωπικού που ε

ργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι περιορισμένες στο προ

σωπικό που προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγ

ραφος 4 της σύμβασης Europol.

Άρθρο 4

Η πρόσληψη στη θέση του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιείται σύμ

φωνα με το κεφάλαιο 3 και το προσάρτημα 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μ

ε την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζει εξεταστική επιτροπή η οποία απαρ

τίζεται από τους αντιπροσώπους τριών κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του κ

ράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία, ενώ οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι καθορίζοντ

αι προς τον σκοπό αυτό με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο· τα εν λόγω τρία

μέλη εκλέγουν ένα εξ αυτών ως πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

(β) H ανακοίνωση συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο.
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(γ) O προϊστάμενος της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού ενεργεί με την ιδιότητα του γρ

αμματέα της εξεταστικής επιτροπής και παρέχει διοικητική υποστήριξη όπως απαιτεί

ται· ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασία επ

ιλογής, ούτε ασκεί οιαδήποτε άλλη επιρροή στο αποτέλεσμα της διαδικασίας.

(δ) Οι δοκιμασίες καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη της εξεταστικής επ

ιτροπής, η οποία δύναται να αποφασίσει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για γραπτές δοκιμ

ασίες· όλοι οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι πρέπει να εξετάζονται προφορικά από την

εξεταστική επιτροπή.

(ε) Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρ

ά επιτυχίας ο οποίος διαβιβάζεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στην επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου με απ

όφαση κατά πλειοψηφία.
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Άρθρο 5

Η πρόσληψη υπαλλήλων που εργάζονται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου

πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 και το προσάρτημα 2 του κανονισμού υπηρε

σιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Όσον αφορά τη θέση του πρώτου αξιωματικού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβου

λίου διορίζει εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον γραμματέα του διοι

κητικού συμβουλίου και δύο αντιπροσώπους κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης

της Προεδρίας, του άλλου αντιπροσώπου καθοριζομένου προς τον σκοπό αυτόν με

κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο, και από τον προϊστάμενο της μονάδας ανθρ

ώπινου δυναμικού, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του γραμματέα της εξεταστικής

επιτροπής· ο γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασ

ία επιλογής, ούτε ασκεί οιαδήποτε άλλη επιρροή στο αποτέλεσμα της διαδικασίας επ

ιλογής.

(β) Όσον αφορά οιαδήποτε θέση που υπάγεται στον πρώτο αξιωματικό, διορίζεται εξετα

στική επιτροπή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου η οποία απαρτίζεται α

πό τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα το

υ προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, και από τον προϊστάμενο της μονάδας ανθρ

ώπινου δυναμικού ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα του γραμματέα της εξεταστικής

επιτροπής· ο γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής δεν διαθέτει ψήφο στη διαδικασ

ία επιλογής, ούτε ασκεί οιαδήποτε άλλη επιρροή στο αποτέλεσμα της διαδικασίας· ε

πιπλέον η Προεδρία δύναται, εάν το επιθυμεί, να ορίσει αντιπρόσωπο ως μέλος της

εξεταστικής επιτροπής.

(γ) Η ανακοίνωση συντάσσεται από την εξεταστική επιτροπή.
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(δ) Οι δοκιμασίες καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη της εξεταστικής επ

ιτροπής, η οποία εξετάζει προφορικά όλους τους προεπιλεγέντες υποψηφίους.

(ε) Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρ

ά επιτυχίας, ο οποίος διαβιβάζεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζει για την επιλογή του επιτυχόντο

ς υποψηφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

Άρθρο 6

1. Η αρχική θητεία του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται από το διο

ικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασ

ης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το

άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

2. Η αρχική θητεία των υπαλλήλων που εργάζονται για τη γραμματεία του διοικητικού

συμβουλίου καθορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με

το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Με βάση τη γνώμη του γραμ

ματέα του διοικητικού συμβουλίου, οι συμβάσεις μπορούν να ανανεώνονται σύμφω

να με το άρθρο 6 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης με απόφαση του προέδρ

ου του διοικητικού συμβουλίου.
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Άρθρο 7

Η θέση του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι αντιστοιχεί στη θέση το

υ προϊσταμένου μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 45 και το προσάρτημα 1 του κανονισμού

υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 8

1. Η αρχική μισθολογική βαθμίδα και το κλιμάκιο στο οποίο προσλαμβάνεται ο γραμμ

ατέας του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Όσον αφορά τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, όλες οι περιοδικές εκθέσε

ις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης πρα

γματοποιούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος επικουρείτ

αι προς το σκοπό αυτό από τον προϊστάμενο της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού κα

ι προετοιμάζει επίσης την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση πρ

όσθετων κλιμακίων έπειτα από κάθε διετία υπηρεσίας.

Άρθρο 9

1. Η αρχική μισθολογική βαθμίδα και το κλιμάκιο στο οποίο προσλαμβάνονται που ερ

γάζονται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται από τον πρόεδ

ρο του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν προτάσεως της εξεταστικής επιτροπής.
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2. Όσον αφορά το προσωπικό που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβο

υλίου, και με βάση τη γνώμη του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, όλες οι π

εριοδικές εκθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κανονισμού υπηρεσιακής

κατάστασης πραγματοποιούνται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οπ

οίος αποφασίζει επίσης για τη χορήγηση πρόσθετων κλιμακίων έπειτα από κάθε διετ

ία υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Άρθρο 10

Η λήξη των καθηκόντων του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιείται σ

ύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη τ

ων ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Κάθε απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων του γραμματέα του διοικητικού συμβο

υλίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

(β) Κάθε απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων του γραμματέα του διοικητικού συμβο

υλίου για πειθαρχικούς λόγους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές διατάξεις για τ

ην πειθαρχική διαδικασία που προβλέπονται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος προσαρτ

ήματος.
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Άρθρο 11

Η λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για τη γραμματεία του διοικητικού σ

υμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του κανονισμού υπηρεσιακής κ

ατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) Κάθε απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για τη γρα

μματεία του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται από τον πρόεδρο του διοικητικού

συμβουλίου.

(β) Μια απόφαση για τη λήξη των καθηκόντων υπαλλήλων που εργάζονται για τη γραμ

ματεία του διοικητικού συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους πρέπει να λαμβάνει υπ

όψη τις ειδικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπονται στο κεφά

λαιο 5 του παρόντος προσαρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 12

Η πειθαρχική διαδικασία κατά του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιεί

ται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 και το προσάρτημα 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστ

ασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων :

(α) To διοικητικό συμβούλιο διορίζει πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου του

πειθαρχικού συμβουλίου, και από αντιπροσώπους τριών κρατών μελών που ορίζοντ

αι προς τον σκοπό αυτό με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο· οι αντιπρόσωποι

πρέπει να είναι ανωτέρου ή συγκρισίμου βαθμού ή επιπέδου αρχαιότητας με τον γρα

μματέα του διοικητικού συμβουλίου, και δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη το

υ διοικητικού συμβουλίου.
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(β) Μια αλλαγή της Προεδρίας δεν επηρεάζει τη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου·

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για άλλους λόγους, γίνεται πλήρωση αυτών δια κληρ

ώσεως.

(γ) Το πειθαρχικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο π

ροϊστάμενος της μονάδας νομικών υποθέσεων εφόσον αποφασισθεί.

(δ) Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκδώσει έγγραφη προειδοποίηση ή επί

πληξη με απόφαση κατά πλειοψηφία χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του πειθαρχικού συ

μβουλίου, έπειτα από πρόταση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή ενός εκ

των υπολοίπων μελών του· ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου ενημερώνετα

ι γραπτώς σχετικά με το θέμα αυτό και ακούγεται η άποψή του προτού ληφθούν σχε

τικά μέτρα.

(ε) Άλλα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται κατόπιν εντολής του διοικητικού συμβουλίου

με απόφαση κατά πλειοψηφία μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας πο

υ προβλέπεται σχετικά στο παρόν προσάρτημα και στο προσάρτημα 7 του κανονισμ

ού υπηρεσιακής κατάστασης· η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τον πρόεδ

ρο του διοικητικού συμβουλίου, μετά από ακρόαση του γραμματέα του διοικητικού

συμβουλίου.

(στ) Το δικαίωμα της αναστολής ασκήσεως καθηκόντων που προβλέπεται στο άρθρο 90 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά

με την αίτηση διαγραφής οιασδήποτε μνείας σε πειθαρχική κύρωση από τον προσωπ

ικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασ

ης ασκείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος ζητά τη γνώμη

των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
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(ζ) Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στο πειθαρχικό συμβούλιο έκθεση αναφέρουσα

σαφώς τις πράξεις που αποδίδονται στον κρινόμενο και, εάν ενδείκνυται, τις περιστά

σεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν.

(η) Κατά την πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, τα μέλη ορίζουν εισηγητ

ή της υποθέσεως ένα από τα μέλη του και του αναθέτουν να συντάξει γενική έκθεση

επί της υποθέσεως.

(θ) Η αιτιολογημένη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο

15 του προσαρτήματος 7 διαβιβάζεται στον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου

και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την απόφασή του κατά πλειοψηφία

εντός ενός μηνός από την παραλαβή της γνώμης, έπειτα από ακρόαση του γραμματέ

α του διοικητικού συμβουλίου.

(ι) Εάν ανακύψουν νέα στοιχεία και αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό, το διοικητικό συμβ

ούλιο δύναται να ανακινήσει την πειθαρχική διαδικασία είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας

είτε αιτήσει του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου.
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Άρθρο 13

H πειθαρχική διαδικασία κατά υπαλλήλων που εργάζονται για τη γραμματεία του διοικητι

κού συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 και το προσάρτημα 7 του κ

ανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεω

ν :

(α) To διοικητικό συμβούλιο διορίζει πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

τρεις αντιπροσώπους κρατών μελών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό με κλήρωσ

η από το διοικητικό συμβούλιο· οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι ανωτέρου ή συγκρι

σίμου βαθμού ή επιπέδου αρχαιότητας με το μέλος του προσωπικού που εργάζεται γ

ια το διοικητικό συμβούλιο και δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του διοικητι

κού συμβουλίου· οι αντιπρόσωποι συμφωνούν ώστε ένας εξ αυτών να ενεργεί ως πρ

όεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου.

(β) Μια αλλαγή της Προεδρίας δεν επηρεάζει τη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου·

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για άλλους λόγους, γίνεται πλήρωση αυτών δια κληρ

ώσεως.

(γ) Το πειθαρχικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματέα, ο οποίος μπορεί να είναι ο π

ροϊστάμενος της μονάδας νομικών υποθέσεων εφόσον αποφασισθεί.

(δ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα να εκδώσει έγγραφη προε

ιδοποίηση ή επίπληξη χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου είτε

εξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε προτάσει ενός εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίο

υ· το μέλος του προσωπικού που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβ

ουλίου ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με το θέμα αυτό και ακούγεται η άποψή του

προτού ληφθούν σχετικά μέτρα.
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(ε) Άλλα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται κατόπιν εντολής του προέδρου του διοικητικο

ύ συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπεται

σχετικά στο παρόν προσάρτημα και στο προσάρτημα 7 του κανονισμού υπηρεσιακή

ς κατάστασης· η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τον πρόεδρο του διοικητι

κού συμβουλίου, μετά από ακρόαση του μέλους του προσωπικού που εργάζεται για

τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) Το δικαίωμα της αναστολής ασκήσεως καθηκόντων που προβλέπεται στο άρθρο 90 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά

με την αίτηση διαγραφής οιασδήποτε μνείας σε πειθαρχική κύρωση από τον προσωπ

ικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασ

ης ασκείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

(ζ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει στο πειθαρχικό συμβούλιο έκθε

ση αναφέρουσα σαφώς τις πράξεις που αποδίδονται στον κρινόμενο και, εάν ενδείκν

υται, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν.

(η) Κατά την πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, τα μέλη ορίζουν εισηγητ

ή της υποθέσεως ένα από τα μέλη του και του αναθέτουν να συντάξει γενική έκθεση

επί της υποθέσεως.

(θ) Η αιτιολογημένη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο

15 του προσαρτήματος 7 διαβιβάζεται στο μέλος του προσωπικού που εργάζεται για

τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβ

ουλίου, ο οποίος λαμβάνει την απόφασή του εντός ενός μηνός από την παραλαβή τη

ς γνώμης, έπειτα από ακρόαση του κριθέντος υπαλλήλου.

(ι) Εάν ανακύψουν νέα στοιχεία και αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό, ο πρόεδρος του διοι

κητικού συμβουλίου δύναται να ανακινήσει την πειθαρχική διαδικασία είτε εξ ιδίας

πρωτοβουλίας είτε αιτήσει του κριθέντος υπαλλήλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 14

1. Οι ενστάσεις από τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ή ένα μέλος του προσ

ωπικού που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του ά

ρθρου 92 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης υποβάλλονται στ

ην αρχή η οποία έλαβε την οριστική απόφαση επί του θέματος και διεκπεραιώνονται

από αυτήν.

2. Οι προσφυγές γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ή ενός μέλους του προσωπικ

ού που εργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του άρθρο

υ 93 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης είναι παραδεκτές, μόνον όταν η αρχ

ή η οποία έλαβε την οριστική απόφαση επί του θέματος είχε επιληφθεί προηγουμέν

ως ενστάσεως που της είχε υποβληθεί δυνάμει της παραγράφου 1 και η ένσταση αυτ

ή απορρίφθηκε με ρητή ή σιωπηρή απόφαση. Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος δύναται, α

φού υποβάλει ένσταση δυνάμει της παραγράφου 1, να καταθέτει πάραυτα προσφυγή

ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τους όρους π

ου ορίζονται στο άρθρο 93, παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάσταση

ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρτήματος είχαν ληφθεί

αποφάσεις από το διοικητικό συμβούλιο ή είχαν γίνει συμβατικοί διακανονισμοί από πρόσ

ωπο που κατέχει τη θέση του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλου που ε

ργάζεται για τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου, οι εν λόγω αποφάσεις ή συμβατι

κοί διακανονισμοί εξακολουθούν να ισχύουν.»
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Άρθρο 2

Η παρούσα πράξη τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα από την έκδοσή της.

Άρθρο 3

Η παρούσα πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος


