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Τροπολογία 14
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ισότητα των φύλων και η 
απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν 
θεμελιώδεις αξίες για τη λειτουργία των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πρέπει να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ 
των δύο φύλων σε όλες τις βαθμίδες του 
προσωπικού. Για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της ισότητας των φύλων και της 
αποφυγής των διακρίσεων πρέπει να 
αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές 
πολιτικές με αντίκτυπο στις προσλήψεις, 
στην επιμόρφωση και στην καθημερινή 
λειτουργία στα διάφορα θεσμικά όργανα.

Or. en

Τροπολογία 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Δεδομένης της σημερινής 
οικονομικής κατάστασης, η οποία 
επιβάλλει αλληλεγγύη μεταξύ όλων, οι 
υπάλληλοι της ΕΕ πρέπει κι εκείνοι να 
συνεισφέρουν, κι αυτό να γίνει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορές μεταξύ των κατώτερων και των 
ανώτερων βαθμών. Για τούτο, πρέπει να 
καθιερωθεί μία εισφορά αλληλεγγύης, η 
οποία να εφαρμόζεται σταδιακά στους 
μισθούς των υπαλλήλων με βαθμό AST 4 
και άνω, όπως θα ορίζουν τα μέτρα 
εφαρμογής της εισφοράς.
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Τροπολογία 16
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δημογραφικές αλλαγές και η 
μεταβαλλόμενη ηλικιακή διάρθρωση του 
σχετικού πληθυσμού απαιτούν να αυξηθεί 
η ηλικία συνταξιοδότησης, υπό την 
επιφύλαξη όμως λήψης μεταβατικών 
μέτρων για τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ήδη υπηρετούν. Τα εν λόγω μεταβατικά 
μέτρα είναι αναγκαία για να τηρηθούν τα 
κεκτημένα δικαιώματα των υπαλλήλων 
που ήδη υπηρετούν και οι οποίοι έχουν 
συνεισφέρει στο θεωρητικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Οι δημογραφικές αλλαγές και η 
μεταβαλλόμενη ηλικιακή διάρθρωση του 
σχετικού πληθυσμού επιβάλλουν διαρκώς 
αυξανόμενα βάρη στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς των υπαλλήλων της ΕΕ 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. Τα εν 
λόγω μεταβατικά μέτρα είναι αναγκαία για 
να τηρηθούν τα κεκτημένα δικαιώματα 
των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν και οι 
οποίοι έχουν συνεισφέρει στο θεωρητικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 17
Zita Gurmai

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η κοινώς αποδεκτή αναλογιστική 
πρακτική απαιτεί να εφαρμοστεί περίοδος 
παρατηρήσεων του παρελθόντος που 
αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 
20 και 40 ετών για τα επιτόκια και την 
αύξηση μισθών, ούτως ώστε να 

(9) Η κοινώς αποδεκτή αναλογιστική 
πρακτική απαιτεί να εφαρμοστεί περίοδος 
παρατηρήσεων του παρελθόντος που 
αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 
20 και 40 ετών για τα επιτόκια και την 
αύξηση μισθών, ούτως ώστε να 
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εξασφαλιστεί η ισορροπία των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Οι κινητοί 
μέσοι όροι για τα επιτόκια και την αύξηση 
μισθών θα πρέπει επομένως να 
παραταθούν σε 30 έτη με μεταβατική 
περίοδο 8 ετών.

εξασφαλιστεί η ισορροπία των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Οι κινητοί 
μέσοι όροι για τα επιτόκια και την αύξηση 
μισθών θα πρέπει επομένως να 
παραταθούν σε 30 έτη με μεταβατική 
περίοδο 8 ετών. Στη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και το χάσμα που υπάρχει 
ήδη στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως επίσης η πιθανή 
επίπτωση της μεταρρύθμισης αυτής στις 
συντάξεις των γυναικών, ιδιαίτερα στους 
χαμηλότερους βαθμούς.

Or. en

Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο μιας 
σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης που εξασφαλίζουν συνθήκες 
εργασίας φιλικές προς την οικογένεια και 
την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο 
φύλων στο εσωτερικό των θεσμικών 
οργάνων. Είναι επομένως αναγκαίο να 
προβλεφθεί ρητή αναφορά σ’ αυτές τις 
ρυθμίσεις στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης.

(15) Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο μιας 
σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης που εξασφαλίζουν συνθήκες 
εργασίας φιλικές προς την οικογένεια και 
την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο 
φύλων στο εσωτερικό των θεσμικών 
οργάνων. Είναι επομένως αναγκαίο να 
προβλεφθεί στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης ρητή αναφορά σ’ αυτές τις 
ρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι 
ευέλικτες ως προς τα βασικά ωράρια 
εργασίας. Εάν η αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή κάθε θεσμικού οργάνου 
θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις που 
επιτρέπουν σε υπάλληλο που επιστρέφει 
από άδεια μητρότητας να θηλάζει το 
βρέφος της, η εξαίρεση από το ωράριο 
πρέπει να αφαιρείται από τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου.

Or. en
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Τροπολογία 19
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο μιας 
σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης που εξασφαλίζουν συνθήκες 
εργασίας φιλικές προς την οικογένεια και 
την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο 
φύλων στο εσωτερικό των θεσμικών 
οργάνων. Είναι επομένως αναγκαίο να 
προβλεφθεί ρητή αναφορά σ’ αυτές τις 
ρυθμίσεις στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης.

(15) Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου, 
όπως το ευέλικτο ωράριο και η 
τηλεργασία, αποτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο μιας σύγχρονης και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που 
εξασφαλίζουν συνθήκες εργασίας φιλικές 
προς την οικογένεια, ιδίως για την 
περίπτωση των μονογονεϊκών 
οικογενειών, και την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των δύο φύλων στο εσωτερικό των 
θεσμικών οργάνων. Είναι επομένως 
αναγκαίο να προβλεφθεί ρητή αναφορά σ’ 
αυτές τις ρυθμίσεις στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης.

Or. it

Τροπολογία 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 1δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στο άρθρο 1δ παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Για τον σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι το 40% 
των θέσεων AD καλύπτεται από 
γυναίκες».

Or. en
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Τροπολογία 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 1δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 1δ παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, οι λέξεις «σχέσεις συμβίωσης» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «σχέσεις 
συμβίωσης και (έγγαμες) σχέσεις 
συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων»·

Or. en

Τροπολογία 22
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 42α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Το άρθρο 42α τροποποιείται ως εξής: 13. Το άρθρο 42α τροποποιείται ως εξής:

α) στο πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδο, οι 
λέξεις «που εκδίδουν τα όργανα» 
αντικαθίστανται από «που εκδίδει η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή κάθε 
θεσμικού οργάνου»·

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«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 
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διατάξεων που εκδίδουν τα όργανα και 
για γονείς συντηρούμενων τέκνων με 
αναπηρία ή με σοβαρή ασθένεια που έχει 
πιστοποιηθεί από τον ιατρικό σύμβουλο. 
Η ελάχιστη διάρκεια της άδειας που 
λαμβάνεται κάθε φορά δεν είναι 
μικρότερη από ένα μήνα.»·

β) στην τρίτη παράγραφο τελευταία 
περίοδο, η λέξη «αναπροσαρμόζονται»
αντικαθίσταται από τη λέξη 
«επικαιροποιούνται»·

β) η τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

«Το επίδομα ανέρχεται σε 1.215,63 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 τους γονείς 
συντηρούμενων τέκνων με αναπηρία ή με 
σοβαρή ασθένεια που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ιατρικό σύμβουλο, 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.»·

Or. en

Τροπολογία 23
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 42α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Το άρθρο 42α τροποποιείται ως εξής: 13. Το άρθρο 42α αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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«Άρθρο 42α
α) στο πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδο, οι 
λέξεις «που εκδίδουν τα όργανα» 
αντικαθίστανται από «που εκδίδει η 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή κάθε 
θεσμικού οργάνου»·

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 οι αρμόδιες για 
τους διορισμούς αρχές κάθε θεσμικού 
οργάνου. Η ελάχιστη διάρκεια της 
άδειας που λαμβάνεται κάθε φορά δεν 
είναι μικρότερη από ένα μήνα.

β) στην τρίτη παράγραφο τελευταία 
περίοδο, η λέξη «αναπροσαρμόζονται» 
αντικαθίσταται από τη λέξη 
«επικαιροποιούνται»·

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 του, ο υπάλληλος 
δικαιούται μηνιαίου επιδόματος 911,73 
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 
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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 1.215,63 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.
Η γονική άδεια μπορεί να παραταθεί 
κατά έξι μήνες με επίδομα που ανέρχεται 
στο 50% του ποσού που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο. Για τους μόνους γονείς 
όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, η 
γονική άδεια μπορεί να παραταθεί κατά 
δώδεκα μήνες, με επίδομα που ανέρχεται 
στο 50% του ποσού που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο.
Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ποσά 
αναπροσαρμόζονται όπως και οι 
αποδοχές.»·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου θεσπίζει ειδικές 
ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε υπάλληλο 
που επιστρέφει από άδεια μητρότητας 
τον θηλασμό ή την άντληση γάλακτος 
προβλέποντας, προς το σκοπό αυτό, κατ' 
εξαίρεση άδεια τουλάχιστον δύο ωρών 
την ημέρα.
Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται για 
κάθε ημέρα πλήρους εργασίας. Όταν η 
υπάλληλος εργάζεται με μειωμένο 
ωράριο, ο χρόνος της άδειας για θηλασμό 
ή άντληση γάλακτος μειώνεται σε 
τουλάχιστον μία ώρα.
Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου παρέχει 
κατάλληλο χώρο για θηλασμό ή άντληση 
γάλακτος.»·

Or. en

Τροπολογία 25
Zita Gurmai

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 22 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«εα) για να παρέχει φροντίδα σε τέκνο 
ηλικίας έως 12 ετών, εφόσον η μείωση 
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του χρόνου εργασίας δεν υπερβαίνει το 5 
% της κανονικής διάρκειας εργασίας· 
Στην περίπτωση αυτή, δεν μειώνονται οι 
αποδοχές του υπαλλήλου.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η αύξηση του χρόνου εργασίας στις 40 ώρες δεν αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για 
τους περισσότερους υπαλλήλους, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από το μέτρο αυτό είναι 
τα παιδιά των υπαλλήλων (και του λοιπού προσωπικού), τα οποία θα πρέπει να παραμένουν 
μισή ώρα περισσότερο στο σχολείο ή στο βρεφονηπιακό σταθμό περιμένοντας τον πατέρα ή τη 
μητέρα τους. Με την τροπολογία αυτή, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας για αυτή τη 
συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού δεν αυξάνεται στις 40 ώρες αλλά στις 38 ώρες, χάρη σε 
μία ρύθμιση για 95% μειωμένο ωράριο με πλήρη μισθό.

Τροπολογία 26
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 22 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να καθιερωθούν μορφές μερικής 
απασχόλησης για μονογονεϊκές 
οικογένειες με συντηρούμενα τέκνα για να 
μπορούν να συνδυάζουν καλύτερα τις 
επαγγελματικές και οικογενειακές 
υποχρεώσεις·   

Or. it

Τροπολογία 27
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 22 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) για να παρέχει φροντίδα σε τέκνο 
ηλικίας κάτω των 14 ετών, εφόσον η 
μείωση του χρόνου εργασίας δεν 
υπερβαίνει το 5 % της κανονικής 
διάρκειας εργασίας. Στην περίπτωση 
αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του 
παραρτήματος IVα.»·

Or. en

Τροπολογία 28
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 26 α (νέα)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 58 – τρίτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26α. Στο άρθρο 58, η τρίτη πρόταση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Σε περίπτωση πολλαπλού ή πρόωρου 
τοκετού ή σε περίπτωση γέννησης
παιδιού με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, 
η άδεια διαρκεί εικοσιτέσσερις 
εβδομάδες.»·

Or. en

Τροπολογία 29
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 26 α (νέα)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 58
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26α. Το άρθρο 58 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 58
Επιπλέον της προβλεπόμενης στο άρθρο 
57 αδείας, οι υπάλληλοι δικαιούνται, 
αφού προσκομίσουν ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδεια μητρότητας είκοσι 
εβδομάδων. Η άδεια μητρότητας 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.»·

Or. en

Τροπολογία 30
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 26 α (νέα)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26α. Στο άρθρο 58, προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:
«Το συνολικό κόστος των αποδοχών της 
άδειας μητρότητας για όλες τις 
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθών των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καλύπτεται από το κοινό σύστημα 
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κοινωνικής ασφάλισης από την πρώτη 
μέρα της εν λόγω άδειας.
Οι συμβάσεις υπαλλήλων και λοιπού 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 
διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών 
βοηθών, δεν επιτρέπεται να καταγγελθούν 
κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης. Οι 
συμβάσεις γυναικών σε άδεια 
μητρότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών 
βοηθών, δεν επιτρέπεται να καταγγελθούν 
μέχρι το πέρας της περιόδου της άδειας 
μητρότητας.»·

Or. en

Τροπολογία 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 32 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 66 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως 
εξής:
«2. Το ποσοστό αυτής της εισφοράς 
αλληλεγγύης, το οποίο εφαρμόζεται στη 
βάση που ορίζεται στην παράγραφο 3, 
κυμαίνεται μεταξύ 6% και 12%. Από τον 
βαθμό AST1 έως τον βαθμό AST3, δεν 
επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης. Το 
ποσοστό του 6% εφαρμόζεται από τον 
βαθμό AST/AD 4 έως τον βαθμό 
AST/AD9. Από τον βαθμό AST 10/AD 10, 
το ποσοστό αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 
12% για το βαθμό AD 16.»·

Or. en

Τροπολογία 32
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 32 α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32α. Το άρθρο 67 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Το επίδομα συντηρουμένου τέκνου 
δύναται να διπλασιασθεί κατόπιν
ειδικής και αιτιολογημένης αποφάσεως 
της αρμόδιας για διορισμούς αρχή που 
λαμβάνεται βάσει αποδεικτικών 
ιατρικών εγγράφων, από τα οποία 
προκύπτει ότι το εν λόγω τέκνο επιβάλλει 
στον υπάλληλο δυσβάστακτα βάρη που 
απορρέουν από αναπηρία ή μακροχρόνια 
ασθένεια του τέκνου.»·

Or. en

Τροπολογία 33
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 46 α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Παράρτημα  V – άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

46α) Το άρθρο 6 του Παραρτήματος V 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
Εκτός από την ετήσια άδεια, δύναται να 
χορηγηθεί στον υπάλληλο, κατόπιν 
αιτήσεώς του, ειδική άδεια. Ιδιαίτερα, οι 
περιπτώσεις που προβλέπονται 
κατωτέρω παρέχουν δικαίωμα τέτοιας 
αδείας εντός των ακολούθων ορίων:
– γάμος του υπαλλήλου: 4 ημέρες,
– μετακόμιση του υπαλλήλου: μέχρι 2 
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ημέρες,
– σοβαρή ασθένεια του συζύγου: μέχρι 3 
ημέρες,
– θάνατος του συζύγου: 4 ημέρες,
– σοβαρή ασθένεια ανιόντος: μέχρι 2 
ημέρες,
– θάνατος ανιόντος: 2 ημέρες,
– γάμος τέκνου: 2 ημέρες,
– γέννηση τέκνου: δέκα ημέρες, 
λαμβανόμενες στη διάρκεια των 
δεκατεσσάρων εβδομάδων που 
ακολουθούν τη γέννηση,
– γέννηση τέκνου με αναπηρία ή σοβαρή 
ασθένεια: είκοσι 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,
– σοβαρή ασθένεια τέκνου: μέχρι 2 
ημέρες,
– ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια τέκνου 
πιστοποιούμενη από ιατρό ή 
νοσοκομειακή περίθαλψη τέκνου 
ηλικίας το πολύ δώδεκα ετών: μέχρι 
πέντε ημέρες,
– θάνατος τέκνου: 4 ημέρες,
– 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 
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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 οργάνων της 
Ένωσης 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.
Εξάλλου, το όργανο μπορεί να χορηγεί 
ειδική άδεια σε περίπτωση 
επαγγελματικής επιμόρφωσης μέσα στα 
όρια που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
επαγγελματικής επιμόρφωσης το οποίο 
καθορίζεται από το όργανο, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 24α του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
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.»·

Or. en
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Τροπολογία 34
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 19
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Στο άρθρο 47, το στοιχείο α)
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

19. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 47
Εκτός από την περίπτωση θανάτου, η 
υπαλληλική σχέση του εκτάκτου 
υπαλλήλου λύεται:

«στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο 
υπάλληλος φτάνει στην ηλικία των 65 
ετών, ή, κατ’εξαίρεση, κατά την 
ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 52 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης· ή'

α) στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο 
υπάλληλος φτάνει στην ηλικία των 65 ετών 
ή, κατά περίπτωση, κατά την ημερομηνία 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50γ 
παράγραφος 2 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 εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η 
αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους 
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τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης δεόντως βεβαιωμένης με 
ιατρικό πιστοποιητικό, 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·
(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 εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η 
αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης δεόντως βεβαιωμένης με 
ιατρικό πιστοποιητικό, άδειας 
μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η 
προθεσμία αναστέλλεται, τηρουμένων 
των ανωτέρω ορίων· ή
(ii) στην περίπτωση που ο υπάλληλος 
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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 i) του 
παρόντος στοιχείου γ).»·

Or. en

Τροπολογία 35
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 19 α (νέα)
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 47 - στοιχείο β - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. Το στοιχείο β)(ii) του άρθρου 47 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(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 εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η 
αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης δεόντως βεβαιωμένης με 
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ιατρικό πιστοποιητικό, 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.»

Or. en

Τροπολογία 36
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 19 β (νέο)
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 47 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19β. Το στοιχείο γ)(i) του άρθρου 47 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(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 εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η 
αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης δεόντως βεβαιωμένης με 
ιατρικό πιστοποιητικό, άδειας 
μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η 
προθεσμία αναστέλλεται, τηρουμένων 
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των ανωτέρω ορίων· ή'·

Or. en

Τροπολογία 37
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 139 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α. Το στοιχείο δ) του άρθρου 139 
παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«δ) δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη 
αποτελεί τη βάση της επαγγελματικής 
σχέσης μεταξύ του βουλευτή και του 
διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού 
βοηθού του, στο τέλος της προθεσμίας 
καταγγελίας που καθορίζεται στη 
σύμβαση και παρέχει στον 
διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό ή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
ενεργεί κατ’ αίτηση του βουλευτή ή των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς επικουρία των 
οποίων προσελήφθη ο διαπιστευμένος 
κοινοβουλευτικός βοηθός, το δικαίωμα 
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 εγκυμοσύνης δεόντως 
βεβαιωμένης με ιατρικό πιστοποιητικό,
άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής 
άδειας, εφόσον αυτή η αναρρωτική 
άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
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πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, η προθεσμία 
αναστέλλεται, τηρουμένων των ανωτέρω 
ορίων·»·

Or. en

Τροπολογία 38
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 139 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α. Στο άρθρο 139, το στοιχείο δ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη 
αποτελεί τη βάση της επαγγελματικής 
σχέσης μεταξύ του βουλευτή και του 
διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού 
βοηθού του, στο τέλος της προθεσμίας
καταγγελίας που καθορίζεται στη 
σύμβαση και παρέχει στον 
διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό ή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
ενεργεί κατ’ αίτηση του βουλευτή ή των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς επικουρία των 
οποίων προσελήφθη ο διαπιστευμένος 
κοινοβουλευτικός βοηθός, το δικαίωμα 
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 εγκυμοσύνης δεόντως 
βεβαιωμένης με ιατρικό πιστοποιητικό,
άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής 
άδειας, εφόσον αυτή η αναρρωτική 
άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
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Εξάλλου, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης 
δεόντως βεβαιωμένης με ιατρικό 
πιστοποιητικό, άδειας μητρότητας ή 
αναρρωτικής άδειας, η προθεσμία 
αναστέλλεται, τηρουμένων των ανωτέρω 
ορίων·»·

Or. en


