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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0089/2009, του Thomas Hickmann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής Προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Culham, 
η οποία συνοδεύεται από 61 υπογραφές, σχετικά με τις συνθήκες αμοιβής στη 
Ευρωπαϊκό Σχολείο του Culham

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αποδοχές που λαμβάνουν οι διδάσκοντες στο Ευρωπαϊκό 
Σχολείο του Culham δεν είναι ανάλογες του κόστους ζωής. Τονίζει ότι το κόστος ζωής στο 
Culham είναι στο επίπεδο του Λονδίνου, αλλά ότι ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των αποδοχών στο Culham είναι χαμηλότερος από εκείνον που χρησιμοποιείται 
για τους απασχολούμενους της ΕΕ στο Λονδίνο. Δηλώνει επίσης ότι η Eurostat δεν έχει 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά της καθώς δεν έχει διενεργήσει έρευνα σχετικά με το κόστος 
ζωής και την αγοραστική δύναμη στο Culham από το 2000, και ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
το Λονδίνο ως βάση για τον υπολογισμό των αποδοχών των απασχολούμενων στη CEPOL 
(Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) στο γειτονικό Bramshill. Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι 
οι διδάσκοντες στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Culham συνιστούν ως εκ τούτου θύματα 
διακρίσεων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά
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Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αποδοχές που λαμβάνουν οι διδάσκοντες στο Ευρωπαϊκό 
Σχολείο του Culham δεν είναι ανάλογες του κόστους ζωής. Τονίζει ότι το κόστος ζωής στο 
Culham είναι στο επίπεδο του Λονδίνου, αλλά ότι ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό των αποδοχών στο Culham είναι χαμηλότερος από εκείνον που χρησιμοποιείται 
για τους απασχολούμενους της ΕΕ στο Λονδίνο.

Δηλώνει επίσης ότι η Eurostat δεν έχει ανταποκριθεί στα καθήκοντά της καθώς δεν έχει 
διενεργήσει έρευνα σχετικά με το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη στο Culham από 
το 2000, και ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί το Λονδίνο ως βάση για τον υπολογισμό των 
αποδοχών των απασχολούμενων στη CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) στο 
γειτονικό Bramshill.

Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι οι διδάσκοντες στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Culham 
συνιστούν ως εκ τούτου θύματα διακρίσεων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων:1

«Η αμοιβή των υπαλλήλων εκφράζεται σε ευρώ. Το ποσό των αποδοχών στρογγυλοποιείται 
προς τα πάνω στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ.

Καταβάλλεται στον τόπο και στο νόμισμα της χώρας όπου ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του. 
Οι αποδοχές που καταβάλλονται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ υπολογίζονται βάσει της 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ που ισχύει για τις αποδοχές των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι αποδοχές του υπαλλήλου ΣΤΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ βάσει διορθωτικού συντελεστή ανωτέρου, 
κατωτέρου ή ίσου προς το 100%, όπως ορίζεται και προσαρμόζεται για τους υπαλλήλους των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα ποσά που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης αντιστοιχούν σε διορθωτικό συντελεστή ύψους 100%».

Στο άρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αναφέρεται:

«Οι αποδοχές του υπαλλήλου που εκφράζονται σε ευρώ, προσαρμόζονται βάσει ενός 
συντελεστού αναπροσαρμογής ανωτέρου, κατωτέρου ή ίσου προς το 100%, ανάλογα με τις 
συνθήκες ζωής στους διαφόρους τόπους τοποθετήσεως, μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών 
κρατήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στους κανονισμούς εφαρμογής του.

Οι συντελεστές αυτοί ορίζονται από το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής, με την ειδική 
πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση των άρθρων 
148 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και 118 της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας. Ο συντελεστής 

                                               
1 Βλέπε παράρτημα.
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αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που απασχολούνται στις 
προσωρινές έδρες των Κοινοτήτων είναι την 1η Ιανουαρίου 1962, ίσος προς 100%».

Οι διδάσκοντες των Ευρωπαϊκών Σχολείων δεν είναι ούτε υπάλληλοι ούτε λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συνεπώς, δεν μπορούν να επικαλούνται διατάξεις του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι 
συντελεστές αναπροσαρμογής υπολογίζονται μόνο για τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό των Κοινοτήτων και αποτελεί απόφαση των Ευρωπαϊκών Σχολείων να τους 
εφαρμόζουν αναλογικά στους διδάσκοντές τους.

Οι συντελεστές αναπροσαρμογής υπολογίζονται από την Eurostat και εγκρίνονται ετησίως 
από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Η Eurostat, σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 3, σημείο γ, του παρατήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
διενεργεί άμεσες έρευνες που αφορούν τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό σε πολλούς 
τόπους υπηρεσίας. Οι έρευνες αυτές δεν διενεργούνται στους διδάσκοντες στα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία, καθώς δεν είναι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σε τόπους υπηρεσίας με μικρούς ή μετακινούμενους πληθυσμούς δεν είναι δυνατόν να 
διεξαχθούν έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών, καθώς για τις εν λόγω έρευνες 
απαιτείται η συμμετοχή συγκεκριμένου ελάχιστου αριθμού υπαλλήλων ώστε να ληφθούν 
αποτελέσματα που είναι στατιστικά αποδεκτά. Για τους εν λόγω τόπους υπηρεσίας, η ομάδα 
εργασίας του άρθρου 641 συμφώνησε να χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά συγκεντρωτικά στοιχεία, 
υπολογίζοντας τους πιθανούς διορθωτικούς συντελεστές χωρίς να μειώνει την ποιότητά τους. 
Η συγκεκριμένη τεχνική έχει εφαρμοστεί και σε άλλους τόπους υπηρεσίας με παρόμοιο 
αριθμό προσωπικού.

Όσον αφορά τους διαφορετικούς διορθωτικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για το 
Culham και το Bramshill, για κάθε τόπο υπηρεσίας χωρίς συγκεκριμένο διορθωτικό 
συντελεστή, χρησιμοποιείται ο διορθωτικός συντελεστής της πρωτεύουσας, που στην 
προκειμένη είναι το Λονδίνο. Συνεπώς, δεν είναι θεμιτό να γίνεται σύγκριση μεταξύ του 
Culham και του Bramshill (για το οποίο χρησιμοποιείται ο διορθωτικός συντελεστής του 
Λονδίνου) αντί να γίνεται σύγκριση με το ίδιο το Λονδίνο. Εάν οριζόταν ειδικός διορθωτικός 
συντελεστής για το Bramshill, θα ήταν πιθανό να είναι ίδιος με αυτόν του Culham.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του διορθωτικού συντελεστή που υπολογίζεται για το Λονδίνο 
και του συντελεστή που υπολογίζεται για το Culham μπορούν να αποδοθούν τόσο στη χρήση 
ειδικών ερευνών για τις τιμές των ενοικίων σε κάθε πόλη2 , οι οποίες επηρεάζουν κατά 
συνέπεια την αναλογία τιμών σε σύγκριση με τις Βρυξέλλες, όσο και στη διαφορετική 
διάρθρωση των δαπανών κατανάλωσης που ισχύει για τη στάθμιση των ισοτιμιών για 

                                               
1 Το άρθρο 13 του Παραρτήματος ΧΙ «Κανόνες εφαρμογής των άρθρων 64 και 65 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης» του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει: «Η Eurostat συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, και το αργότερο τον μήνα Σεπτέμβριο, ομάδα εργασίας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη και αποκαλείται “Ομάδα του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης”. Στη συνεδρίαση αυτή, εξετάζεται η στατιστική μεθοδολογία και η εφαρμογή της σχετικά με τον 
καθορισμό του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών και των οικονομικών ισοτιμιών».
2 Οι πιο πρόσφατες έρευνες για τις τιμές των ενοικίων πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2008.
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ολόκληρη την ομάδα των 80 βασικών κατηγοριών κατά τον υπολογισμό του συνολικού 
διορθωτικού συντελεστή1.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση στο Culham συμμορφώνεται και προς τις νομοθετικές 
διατάξεις υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων και προς τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότιμης μεταχείρισης. Επιπλέον, ο 
διορθωτικός συντελεστής του Culham εκφράζει το κόστος ζωής στον συγκεκριμένο τόπο 
υπηρεσίας.

                                               
1 Η πιο πρόσφατη έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών μεταξύ υπαλλήλων της ΕΕ με έδρα το Λονδίνο 
πραγματοποιήθηκε το 2003·η ευρωπαϊκή συγκεντρωτική διάρθρωση δαπανών ενημερώθηκε τελευταία φορά το 
2006.


