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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1877/2012 του/της R. F., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος άλλων κρατών μελών λόγω της 
απαίτησης οι αποδοχές των υπαλλήλων της ΕΕ να καταβάλλονται σε βελγικό 
τραπεζικό λογαριασμό

1. Περίληψη της αναφοράς

Παραπέμποντας στην απαίτηση που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής 
καταστάσεως, σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν 
τους μισθούς σε βελγικό τραπεζικό λογαριασμό, ο αναφέρων/η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η 
εν λόγω διάταξη είναι παρωχημένη και εισάγει διακρίσεις εις βάρος άλλων κρατών μελών 
ενώ παραβλέπει την κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό της ΕΕ που εργάζεται σε τρίτες 
χώρες, για παράδειγμα, τους συμβασιούχους υπαλλήλους που εργάζονται σε αντιπροσωπείες 
της ΕΕ και οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ή εργαστεί ποτέ στο Βέλγιο. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα ζητεί την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως 
της ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή των μισθών σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
άλλων κρατών μελών της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Στην ισχύουσα επί του παρόντος εκδοχή, στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII, 
ο  ΚΥΚ ορίζει ότι η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών, δηλαδή, ειδικότερα, η καταβολή των 
μισθών, θα πρέπει να γίνεται σε κάθε υπάλληλο στον τόπο και στο νόμισμα της χώρας όπου 
εκτελεί τα καθήκοντά του. Κατά παρέκκλιση αυτής της διάταξης, η αμοιβή των μελών του 
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προσωπικού που εργάζονται σε τρίτες χώρες, θα καταβάλλεται σε ευρώ στο Βέλγιο, σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης.

Μολονότι η Επιτροπή ποτέ δεν ευνόησε τις τράπεζες ουδεμίας εκ των κρατών μελών, και έχει 
τραπεζικές σχέσεις για πληρωμές με τις τράπεζες σε όλα τα κράτη μέλη, έχει όντως 
προβληματιστεί για τον περιορισμό της ελευθερίας επιλογής που επιβάλλεται στους 
υπαλλήλους της σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΥΚ. Ειδικότερα, οι περιορισμοί 
αυτοί δεν συνάδουν με τους στόχους του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών (SEPA),
που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν ένα μόνο λογαριασμό για την εκτέλεση όλων των 
πράξεων πληρωμών τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επεδίωξε να διορθώσει τα υπάρχοντα προβλήματα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΚΥΚ του 2013.

Μετά από πρόταση της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα εκτεταμένες τροποποιήσεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 20141.

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε, έχει ως εξής:

«Η πληρωμή θα γίνεται σε κάθε υπάλληλο στον τόπο και στο νόμισμα της χώρας όπου ο 
υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του ή, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, σε ευρώ σε τράπεζα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρώτη πρόταση του άρθρου 11 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε, έχει ως εξής:

«Οι αποδοχές καθώς και τα επιδόματα που αναφέρονται στο άρθρο 10, καταβάλλονται σε 
ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ως αποτέλεσμα, από το 2014, τόσο τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται στο εσωτερικό 
όσο και τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται εκτός της ΕΕ, θα είναι πλέον σε θέση να 
επιλέξουν οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό της ΕΕ, όπου επιθυμούν να λάβουν την 
αμοιβή τους.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παρέχει 
μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα που επισημαίνεται από την αναφορά.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22 
Οκτώβρη του 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης


