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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες καθώς και έναν από τους στόχους της1. Η ενσωμάτωση 
της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες και τα 
όργανά της συνιστά σημαντική επιδίωξη της Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
αποτελούν υπόδειγμα σε θέματα ισότητας των φύλων και ισότιμης συμμετοχής ανδρών και 
γυναικών. Ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, που αναφέρεται επίσης 
στην στρατηγική Ευρώπη 2020, συνιστά καίριο στοιχείο για την ποιότητα της εργασίας και 
την αύξηση της απασχόλησης, χωρίς να εξαιρείται στο πλαίσιο αυτό η δημόσια διοίκηση της 
ΕΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για βασική προϋπόθεση της υλοποίησής της. Ο στόχος της 
απασχόλησης του 75% και των δύο φύλων μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον τεθούν σε 
εφαρμογή μέσα για το συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Η καλύτερη 
αξιοποίηση των δεξιοτήτων που προσφέρει η ΕΕ , η πλήρης εκμετάλλευση της 
δημιουργικότητας και καινοτομίας του εργατικού δυναμικού της, ενώ θα λαμβάνονται 
ταυτόχρονα υπόψη οι δυνατότητες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, αποτελεί ζήτημα 
καθοριστικής σπουδαιότητας, προκειμένου να μπορούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μελλοντικές προκλήσεις.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποβλέπει στη θέσπιση συνεκτικής 
δέσμης μέτρων που θα εξασφαλίζουν εξοικονομήσεις διοικητικών δαπανών και ένα σταθερό 
πλαίσιο στους μισθούς και την σταδιοδρομία. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης 
επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής που αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένων 
διαβουλεύσεων με ενδιαφερομένους και εμπλεκόμενους φορείς. Σε περιόδους 
δημοσιονομικής λιτότητας, η πρόταση αποσκοπεί στην αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των 
απαραίτητων εξοικονομήσεων και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης που θα 
μπορεί να προσελκύει και να διατηρεί επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που προτίθενται 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον προς το συμφέρον της 
Ευρώπης.

Το 2004, η ΕΕ αναμόρφωσε τον τομέα της δημόσιας διοίκησής της και θέσπισε έναν από 
τους πλέον σύγχρονους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό 
δημιουργήθηκε ένα νέο βασιζόμενο στις επιδόσεις και αξιοκρατικό σύστημα σταδιοδρομίας, 
μία νέα κατηγορία συμβασιούχων υπαλλήλων για εκτέλεση καθηκόντων με δευτερεύουσες 
αρμοδιότητες, αναμορφώθηκε το σύστημα συνταξιοδότησης, θεσπίσθηκαν νέες μέθοδοι 
εργασίας και ορισμένες προϋποθέσεις εργασίας που ευνοούν την οικογενειακή ζωή, όπως οι 
ρυθμίσεις για τη γονική άδεια, την οικογενειακή άδεια και το νέο δικαίωμα στη μερική 
απασχόληση.

Το ελαστικό ωράριο καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή το 1986, κα 
τροποποιήθηκε περαιτέρω το 1991. Ωστόσο, το ελαστικό ωράριο άρχισε να εφαρμόζεται 
πραγματικά στην Επιτροπή το 2007. Όσον αφορά την τηλεργασία, η Επιτροπή είχε 
καταρτίσει διάφορα πιλοτικά σχέδια για την εφαρμογή της. Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, η 

                                               
1 Βλέπε άρθρα 2 και 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΕ
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Επιτροπή ενέκρινε απόφαση για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις υπηρεσίες της κατά την 
περίοδο 2010–2015.
Παρά όλες αυτές τις προσπάθειες, η συντάκτρια πιστεύει ότι τόσο κατά τις τροποποιήσεις 
που επήλθαν το 2004 όσο και στη σημερινή πρόταση της Επιτροπής δεν έχει επιτευχθεί 
ικανοποιητικός συνδυασμός της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που αποτελεί 
πολυπόθητη προϋπόθεση για την ομαλή διαβίωση του προσωπικού, και συνεπώς για την 
αποτελεσματική λειτουργία και τον περαιτέρω  εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της 
ΕΕ.

Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου εστιάζουν σε μια διαχείριση που βασίζεται στα 
αποτελέσματα και σε επιδόσεις για την επίτευξη στόχων, ενώ παρέχουν στους εργαζομένους 
μεγαλύτερη ελευθερία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ωστόσο, οι προαιρετικές 
αυτές ρυθμίσεις εργασίας δεν διατίθενται σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στη 
δημόσια διοίκηση της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, η συντάκτρια προτείνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να 
επιτρέπουν ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου, ακόμα και σε διευθυντικές θέσεις. Η 
εξισορρόπηση εργασιακών και ιδιωτικών αρμοδιοτήτων είναι στόχος κάθε μέλους του 
προσωπικού και δεν υπάρχει συνεπώς αντικειμενικός λόγος που να αιτιολογεί την εξαίρεση 
διευθυντικών στελεχών τα οποία αναμένεται να δίδουν τον καλό παράδειγμα. Μία τέτοια 
εξαίρεση θα ήταν αντίθετη προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλου του προσωπικού. 
Επιπλέον, θα μπορούσε δικαιολογημένα να υποστηριχθεί ότι ο αριθμός των αιτήσεων που 
υποβάλλουν υποψήφιες για την πρόσληψη σε διευθυντικές θέσεις θα περιοριζόταν σε 
περίπτωση που οι εν λόγω υποψήφιες δεν θα είχαν πλέον το δικαίωμα με ρυθμίσεις 
ελαστικού ωραρίου κατά το διορισμό τους σε διευθυντική θέση. Αντίθετα, οι γυναίκες θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τόσο για διοικητικές θέσεις 
ανώτερης όσο και μεσαίας βαθμίδας.

Επιπλέον, η αρμόδια για τους αρμόδια αρχή κάθε θεσμικού οργάνου θα παρέχει τη 
δυνατότητα τηλεργασίας ως προαιρετική ρύθμιση, δεδομένου ότι αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
επωφελής. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της καταγράφονται τα ακόλουθα: υψηλός βαθμός 
αυτονομίας, μεγαλύτερη χειραφέτηση, λιγότερο άγχος, περισσότερα κίνητρα για καλύτερες 
επιδόσεις και λιγότερος χρόνος μετακίνησης που συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης. 
Θεωρείται επίσης σκοπιμότερη ρύθμιση από πλευράς μείωσης των δαπανών, διατήρησης 
προσωπικού και καλύτερου συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Όσον αφορά τον κατάλογο ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να επωφελούνται 
από καθεστώς μερικής απασχόλησης, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι 
οι μόνοι γονείς θα πρέπει επίσης να δικαιούνται να υπάγονται στο καθεστώς αυτό, 
ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, και να περιλαμβάνονται συνεπώς στο σχετικό 
κατάλογο.

Η ενεργός συμμετοχή των ανδρών σε μέτρα συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι τόσο οι άνδρες όσο οι γυναίκες μπορούν να επωφελούνται από 
φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές απασχόλησης και από την ισότιμη κατανομή μη 
αμειβόμενης εργασίας καθώς και αρμοδιοτήτων στο νοικοκυριό. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση στερεοτύπων φύλου, όπως στην περίπτωση της 
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γονικής άδειας. Οι ανεπαρκείς διατάξεις για τη γονική άδεια συνεπάγονται μειονεκτήματα 
στην σταδιοδρομία. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζουν σήμερα κυρίως οι γυναίκες. Για το 
λόγο αυτό η συντάκτρια προτείνει να αλλάξει η προσέγγιση που ακολουθείται για τη γονική 
άδεια. Προτείνει επίσης την αύξηση της αποζημίωσης γονικής άδειας προκειμένου να 
ενθαρρύνονται και οι δύο γονείς να μετέχουν ενεργά στα μέτρα συνδυασμού επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένα πλαίσιο για την πρόσληψη 
προσωπικού υψηλού επιπέδου 
παραγωγικότητας και ακεραιότητας, το 
οποίο να επιλέγεται από την ευρύτερη 
δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των 
πολιτών των κρατών μελών, και να 
παρέχεται στο προσωπικό αυτό η 
δυνατότητα να ασκεί τα καθήκοντά του 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και 
αποδοτικά.

(2) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένα πλαίσιο για την πρόσληψη 
προσωπικού υψηλού επιπέδου 
παραγωγικότητας και ακεραιότητας, το 
οποίο να επιλέγεται από την ευρύτερη 
δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των 
πολιτών των κρατών μελών, μεριμνώντας 
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων, και να παρέχεται στο προσωπικό 
αυτό η δυνατότητα να ασκεί τα καθήκοντά 
του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 
και αποδοτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες συνιστούν το 51% του πληθυσμού της Ευρώπης, 
στόχος της τροπολογίας είναι να προστεθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ως 
αντικειμενικό κριτήριο στο πλαίσιο των προσλήψεων παράλληλα με τη γεωγραφική διάσταση 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, διατηρώντας 
παράλληλα τις αρχές που διέπουν τα προσόντα και τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης. 
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Τροπολογία 2

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 και 
η πρόσβαση σε ρυθμίσεις τηλεργασίας
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία μιας 
σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης που εξασφαλίζουν συνθήκες 
εργασίας φιλικές προς την οικογένεια και
πραγματική 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. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεργασία αποτελεί τάση εκσυγχρονισμού σε οργανώσεις και θεσμικά όργανα και εστιάζεται 
περισσότερο στη διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων και σε επιδόσεις που προσανατολίζονται σε 
στόχους και επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην απασχόληση, συμβάλλοντας στο συνδυασμό της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της καταγράφονται τα 
ακόλουθα: υψηλός βαθμός αυτονομίας, μεγαλύτερη χειραφέτηση, λιγότερο άγχος, περισσότερα 
κίνητρα για καλύτερες επιδόσεις και λιγότερος χρόνος μετακίνησης που συμβάλλει στη μείωση 
της ρύπανσης. Είναι επίσης σκοπιμότερη από πλευράς μείωσης των δαπανών και διατήρησης 
προσωπικού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 1 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1ε 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
'1. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι έχουν 
πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής φύσεως, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων 
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συνδυασμού της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, όπως 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, που 
παρέχονται από τα θεσμικά όργανα και σε 
υπηρεσίες που παρέχουν οι υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας που αναφέρονται 
στο άρθρο 9. Οι πρώην υπάλληλοι έχουν 
δικαίωμα σε περιορισμένα ειδικά μέτρα 
κοινωνικής φύσεως’.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να περιληφθεί ειδική μνεία για μέτρα συνδυασμού της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, προκειμένου 
να εξασφαλισθούν ευνοϊκές για την οικογένεια συνθήκες εργασίας ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική λειτουργία και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Staff Regulations
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσληψη πρέπει να εξασφαλίζει στο 
θεσμικό όργανο τη συνεργασία υπαλλήλων 
που κατέχουν τα πιο υψηλά προσόντα 
ικανότητας, απόδοσης και ακεραιότητας 
και επιλέγονται από την ευρύτερη δυνατή 
γεωγραφική βάση μεταξύ των υπηκόων 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Καμία θέση δεν προορίζεται 
αποκλειστικά για τους υπηκόους 
ορισμένου κράτους μέλους.

Η πρόσληψη πρέπει να εξασφαλίζει στο 
θεσμικό όργανο τη συνεργασία υπαλλήλων 
που κατέχουν τα πιο υψηλά προσόντα 
ικανότητας, απόδοσης και ακεραιότητας 
και επιλέγονται από την ευρύτερη δυνατή 
γεωγραφική βάση μεταξύ των υπηκόων 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μεριμνώντας για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων. Καμία 
θέση δεν προορίζεται αποκλειστικά για 
τους υπηκόους ορισμένου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες συνιστούν το 51% του πληθυσμού της Ευρώπης, 
στόχος της τροπολογίας είναι να προστεθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ως 
αντικειμενικό κριτήριο στο πλαίσιο των προσλήψεων παράλληλα με τη γεωγραφική διάσταση 
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών διατηρώντας 
παράλληλα τις αρχές που διέπουν τα προσόντα και τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

'4. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου δύναται να 
θεσπίσει ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου. Οι 
υπάλληλοι στους οποίους εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 44 δεύτερο εδάφιο 
διαχειρίζονται το ωράριό τους χωρίς να 
καταφεύγουν σε τέτοιες ρυθμίσεις.»·

'4. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου θεσπίζει ρυθμίσεις 
ελαστικού ωραρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής και 
διευκολύνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
ενώ παράλληλα τηρούν το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας. Όλα τα θεσμικά όργανα και οι 
φορείς της ΕΕ θα πρέπει να προβλέπουν το σύστημα ρυθμίσεων ελαστικού ωραρίου εργασίας.  
Η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αφορά κάθε μέλος του προσωπικού 
και δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την εξαίρεση των διευθυντικών 
στελεχών που αναμένονται να δίνουν το παράδειγμα. Μία τέτοια εξαίρεση θα ήταν αντίθετη 
προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλου του προσωπικού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 42α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Η πέμπτη πρόταση της δεύτερης 
παραγράφου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
‘Κατά τη διάρκεια της γονικής τους 
άδειας, οι υπάλληλοι δικαιούνται 
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μηνιαίου επιδόματος που ανέρχεται στο 
60% του βασικού μηνιαίου μισθού τους, 
με ανώτατο όριο το ποσό των 2.552,40 
ευρώ, ή στο 50% του ποσού αυτού εάν, 
στην περίπτωση εργασίας με μειωμένο 
ωράριο, αλλά δεν δύνανται να ασκούν 
καμία άλλη αμειβόμενη δραστηριότητα’ 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 42α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) Η πρώτη πρόταση της τρίτης 
παράγραφο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
‘Το επίδομα που υπολογίζεται με τον 
τρόπο που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο ανέρχεται τουλάχιστον σε
1.592,50 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’.

Or. en
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Τροπολογία 8

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:

'4α. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου θεσπίζει ειδικές 
ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε υπάλληλο 
που επιστρέφει από άδεια μητρότητας να 
θηλάζει το βρέφος της προβλέποντας, 
προς το σκοπό αυτό, κατ' εξαίρεση άδεια 
τουλάχιστον δύο ωρών την ημέρα’·

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε περίπτωση που υπάλληλος που επιστρέφει από άδεια μητρότητας επιθυμεί να θηλάζει το 
βρέφος της, δικαιούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή προκειμένου να απαλλάσσεται 
από τα καθήκοντά της για τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ β (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

'4β. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου καθιερώνει την 
τηλεργασία ως προαιρετική ρύθμιση 
εργασίας’·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρμόδια για τους αρμόδια αρχή κάθε θεσμικού οργάνου θα παρέχει τη δυνατότητα 
τηλεργασίας ως προαιρετική ρύθμιση δεδομένου ότι αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής. Μεταξύ 
των πλεονεκτημάτων της καταγράφονται τα ακόλουθα: υψηλός βαθμός αυτονομίας, μεγαλύτερη 
χειραφέτηση, λιγότερο άγχος, περισσότερα κίνητρα για καλύτερες επιδόσεις και λιγότερος 
χρόνος μετακίνησης που συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης. Θεωρείται επίσης σκοπιμότερη 
ρύθμιση από πλευράς μείωσης των δαπανών, διατήρησης προσωπικού και καλύτερου 
συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 22 – στοιχείο -α (νέο)
Άρθρο 55α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Μετά το στοιχείο β) προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
'(βα) για να παρέχει φροντίδα σε τέκνο 
εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που είναι 
μόνος γονέας, ανεξάρτητα από την ηλικία 
του παιδιού’·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μόνοι γονείς πρέπει να δικαιούνται να εντάσσονται σε ρύθμιση μερικής απασχόλησης 
ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, πράγμα που συμφωνεί με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την κατάσταση των μόνων μητέρων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26α. Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:
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(α) Στην πρώτη παράγραφο, οι λέξεις 
«γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης» 
αντικαθίστανται από τη λέξη 
«υπάλληλοι»·

(β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

‘Ο υπάλληλος του οποίου η σύζυγος ή η 
σύντροφος είναι σε κατάσταση λοχείας 
δικαιούται συνεχή περίοδο άδειας 
πατρότητας δύο εβδομάδων σε ισότιμη 
βάση – εκτός από τη διάρκειά της – με 
την άδεια μητρότητας, μετά τον τοκετό 
της συζύγου ή συντρόφου του υπαλλήλου 
ή κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας’·

Or. en

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

46α. Στο άρθρο 6 του παραρτήματος V 
απαλείφεται η όγδοη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η ειδική αυτή άδεια των 10 ημερών που λαμβάνεται μετά τη γέννηση του παιδιού 
αντικαθίσταται από ειδική διάταξη για την άδεια πατρότητας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 49 – στοιχείο -α (νέο)
Παράρτημα VII – Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Το σημείο (iv) του στοιχείου γ) της 
παραγράφου 2 του άρθρο 1 του 
Παραρτήματος VII διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση
Η διάταξη αυτή δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος καταχωρισμένων συντρόφων που μπορούν να 
συνάψουν νόμιμο γάμο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά, δεδομένου ότι η νομοθεσία 
επιτρέπει επίσης τη σύναψη καταχωρισμένης συμβίωσης, επιλέγουν τη δεύτερη δυνατότητα.


