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P5_TA(2004)0111 

Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποιημένη 

πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών  

(COM(2003) 721 - C5-0575/2003 - 2002/0100(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης - ανανεωμένη διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002) 213)1 και 

την τροποποιημένη πρόταση (COM(2003) 721)2, 

 έχοντας υπόψη τη θέση του της 19ης Ιουνίου 20033, 

 έχοντας κληθεί εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 283 

της Συνθήκης ΕΚ (C5-0575/2003), 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 71, παράγραφος 3, του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς 

(A5-0078/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 

4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το 

κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

5. ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το 

Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της 

Επιτροπής· 

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 33. 
2   Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
3  P5_TA(2003)0290. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία 13 

Αιτιολογική σκέψη 35  

(35) Το συνολικό επίπεδο αποδοχών και 

συντάξεων για τους μόνιμους υπαλλήλους 

και το λοιπό προσωπικό πρέπει να είναι 

τέτοιο που να εξακολουθεί να προσελκύει 

και να συγκρατεί τους καλύτερους 

υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη σε μια 

ανεξάρτητη και μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια 

διοίκηση. 

(35) Το συνολικό επίπεδο αποδοχών και 

συντάξεων για τους μόνιμους υπαλλήλους 

και το λοιπό προσωπικό πρέπει να είναι 

τέτοιο που να εξακολουθεί να προσελκύει 

και να συγκρατεί τους καλύτερους 

υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη σε μια 

ανεξάρτητη και μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια 

διοίκηση. Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα ώστε η συνδυασμένη επίπτωση 

της εφαρμογής της μεθόδου, της ειδικής 

εισφοράς και της αναλογιστικής 

ισορροπίας να μην οδηγούν σε αρνητικό 

αποτέλεσμα επί των μισθών. 

Τροπολογία 14 

Αιτιολογική σκέψη 38α (νέα) 

  (38α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 

μεταρρύθμιση συνεπάγεται σημαντικές 

δημοσιονομικές επιπτώσεις και ότι, 

αφετέρου, προβλέπει πολυάριθμες 

διαδικασίες δημοσιονομικής φύσεως, 

επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως ο ρόλος των αρχών 

του προϋπολογισμού. 

 

Τροπολογία 1 

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 

[...]. 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 

1 Μαΐου 2004. 

Τροπολογία 15 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7 

Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο α), τρίτη παύλα (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

- αν δικαιολογείται από το συμφέρον της 

υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή 

επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου. 

- αν δικαιολογείται δεόντως από το 

συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική 

κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα 
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ισοδύναμου επιπέδου. 

Τροπολογία 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7 

Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β), δεύτερη παύλα (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

- όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της 

υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση 

ισοδύναμου επιπέδου. 

- όταν δικαιολογείται δεόντως από το 

συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική 

κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου. 

 

Τροπολογία 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7 

Άρθρο 5, παράγραφος 6 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

6. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 

και 2 και μέχρι τον συνολικό μέγιστο 

αριθμό των 90 θέσεων εργασίας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 

δημιουργήσει μια ομάδα καθηκόντων για 

τους κλητήρες του, η οποία περιλαμβάνει 

τέσσερις βαθμούς που ισοδυναμούν με 

τους βαθμούς AST 1 έως 4. 

Διαγράφεται 

Τροπολογία 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7 

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

2. Για να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία της 

μέσης σταδιοδρομίας στη διάρθρωση 

σταδιοδρομιών πριν από την 1η Μαΐου 2004 

(παλαιά διάρθρωση σταδιοδρομιών) και 

μετά την 1η Μαΐου 2004 (νέα διάρθρωση 

σταδιοδρομιών) και με την επιφύλαξη της 

αρχής της προαγωγής βάσει της αξίας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 45 του ΚΥΚ, ο εν 

λόγω πίνακας εξασφαλίζει ότι για κάθε 

όργανο ο αριθμός κενών θέσεων σε κάθε 

βαθμό του πίνακα θέσεων κατά την 1η 

Ιανουαρίου αντιστοιχεί στον αριθμό των 

υπαλλήλων του κατώτερου βαθμού που 

υπηρετούσαν την 1η Ιανουαρίου του 

προηγούμενου έτους, πολλαπλασιαζόμενο 

επί τα ποσοστά που προβλέπονται στο 

παράρτημα Ι, σημείο Β, για τον βαθμό αυτό. 

Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με βάση 

μια μέση περίοδο πέντε ετών από την [1η 

Μαΐου 2004]. 

2. Σε αυτή τη βάση αναφοράς και στο 

πλαίσιο της πολιτικής προσωπικού κάθε 

θεσμικού οργάνου, για να εξασφαλιστεί η 

ισοδυναμία της μέσης σταδιοδρομίας στη 

διάρθρωση σταδιοδρομιών πριν από την 1η 

Μαΐου 2004 (παλαιά διάρθρωση 

σταδιοδρομιών) και μετά την 1η Μαΐου 

2004 (νέα διάρθρωση σταδιοδρομιών) και 

με την επιφύλαξη της αρχής της προαγωγής 

βάσει της αξίας, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 45 του ΚΥΚ, ο εν λόγω πίνακας 

εξασφαλίζει ότι για κάθε όργανο ο αριθμός 

κενών θέσεων σε κάθε βαθμό του πίνακα 

θέσεων κατά την 1η Ιανουαρίου αντιστοιχεί 

στον αριθμό των υπαλλήλων του κατώτερου 

βαθμού που υπηρετούσαν την 1η 

Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, 

πολλαπλασιαζόμενο επί τα ποσοστά που 

προβλέπονται στο παράρτημα Ι, σημείο Β, 

για τον βαθμό αυτό. Τα ποσοστά αυτά 

εφαρμόζονται με βάση μια μέση περίοδο 
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πέντε ετών από την [1η Μαΐου 2004]. 

 

Τροπολογία 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 25 

Άρθρο 22β, παράγραφος 1, στοιχείο β) (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

β) ο υπάλληλος έχει προηγουμένως 

κοινοποιήσει τις ίδιες πληροφορίες στην 

OLAF ή στο όργανο στο οποίο υπηρετεί και 

έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία που 

καθόρισε η OLAF ή το όργανο αυτό, 

λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας 

της υπόθεσης, για την εκ μέρους τους λήψη 

των επιβαλλόμενων μέτρων. Ο υπάλληλος 

ενημερώνεται δεόντως για την εν λόγω 

προθεσμία. 

β) ο υπάλληλος έχει προηγουμένως 

κοινοποιήσει τις ίδιες πληροφορίες στην 

OLAF ή στο όργανο στο οποίο υπηρετεί και 

έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία που 

καθόρισε η OLAF ή το όργανο αυτό για την 

εκ μέρους τους λήψη των επιβαλλόμενων 

μέτρων. Η εν λόγω προθεσμία ανέρχεται σε 

ένα μήνα για το όργανο και σε 60 ημέρες 

για την OLAF. Μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη, εάν το δικαιολογεί η 

πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Ο 

υπάλληλος ενημερώνεται δεόντως για την εν 

λόγω προθεσμία και για την απόφαση του 

οργάνου ή της OLAF ως προς τη συνέχεια 

που θα δοθεί. 

 

Τροπολογία 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 33, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (γ) 

Άρθρο 29, παράγραφοι 3 και 4 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

(3) Τα όργανα οργανώνουν εσωτερικούς 

διαγωνισμούς για κάθε ομάδα καθηκόντων 

βάσει προσόντων ή εξετάσεων ή 

ταυτόχρονα βάσει προσόντων και 

εξετάσεων για το ενδιαφερόμενο όργανο, οι 

οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο 

AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή 

υψηλότερο. 

(3) Τα όργανα οργανώνουν εσωτερικούς 

διαγωνισμούς για κάθε ομάδα καθηκόντων 

βάσει προσόντων ή εξετάσεων ή 

ταυτόχρονα βάσει προσόντων και 

εξετάσεων για το ενδιαφερόμενο όργανο, οι 

οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο 

AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή 

υψηλότερο. 

Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι ανοικτοί στους 

έκτακτους υπαλλήλους του εν λόγω οργάνου 

οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται 

στο Λοιπό Προσωπικό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Τα όργανα απαιτούν από τους 

έκτακτους υπαλλήλους ως ελάχιστα 

προσόντα για τους διαγωνισμούς αυτούς 

τουλάχιστον δέκα έτη προϋπηρεσίας με την 

ιδιότητα του έκτακτου υπαλλήλου, και 

πρόσληψη στη θέση αυτή βάσει διαδικασίας 

επιλογής που να εξασφαλίζει την εφαρμογή 

των ίδιων προτύπων με εκείνα που 

εφαρμόζονται για την επιλογή των μόνιμων 

Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι ανοικτοί μόνο 

στους έκτακτους υπαλλήλους του εν λόγω 

οργάνου οι οποίοι έχουν προσληφθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο γ), του 

Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο Λοιπό 

Προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα όργανα απαιτούν από τους έκτακτους 

υπαλλήλους ως ελάχιστα προσόντα για τους 

διαγωνισμούς αυτούς τουλάχιστον δέκα έτη 

προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του έκτακτου 

υπαλλήλου, και πρόσληψη στη θέση αυτή 

βάσει διαδικασίας επιλογής που να 

εξασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων 

προτύπων με εκείνα που εφαρμόζονται για 
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υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 12 

παράγραφος 3 σημείο α) του παρόντος 

Καθεστώτος. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 

29 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αρμόδια για 

τους διορισμούς αρχή του οργάνου που 

προσέλαβε τον έκτακτο υπάλληλο, πριν την 

πλήρωση κενής θέσης εργασίας στο εν λόγω 

όργανο, εξετάζει τις περιπτώσεις μετάθεσης 

μόνιμων υπαλλήλων παράλληλα με τους 

επιτυχείς υποψηφίους αυτών των 

εσωτερικών διαγωνισμών. 

την επιλογή των μόνιμων υπαλλήλων, 

σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, 

στοιχείο α), του παρόντος Καθεστώτος. 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, 

παράγραφος 1, στοιχείο α), η αρμόδια για 

τους διορισμούς αρχή του οργάνου που 

προσέλαβε τον έκτακτο υπάλληλο, πριν την 

πλήρωση κενής θέσης εργασίας στο εν λόγω 

όργανο, εξετάζει τις περιπτώσεις μετάθεσης 

μόνιμων υπαλλήλων παράλληλα με τους 

επιτυχείς υποψηφίους αυτών των 

εσωτερικών διαγωνισμών. 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει 

τουλάχιστον δύο εσωτερικούς 

διαγωνισμούς ανά πενταετία βάσει 

προσόντων για κάθε ομάδα καθηκόντων, οι 

οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο 

AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή 

υψηλότερο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 3. 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει 

έναν εσωτερικό διαγωνισμό άπαξ ανά 

πενταετία βάσει προσόντων και εξετάσεων 

για κάθε ομάδα καθηκόντων, οι οποίοι 

αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο AST 6 ή 

υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή 

υψηλότερο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 3. 

Τροπολογία 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 60 

Άρθρο 66α, παράγραφος 2, στοιχείο β) (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

β) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 283 της 

Συνθήκης ΕΚ μετά από διαβούλευση με τα 

λοιπά ενδιαφερόμενα όργανα, μπορεί, 

ενδεχομένως, στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 

15 παράγραφος 2 του παραρτήματος ΧΙ 

του ΚΥΚ, να αναπροσαρμόσει το ποσοστό 

της ειδικής εισφοράς που αναφέρεται στο 

στοιχείο α), βάσει έκθεσης και πρότασης 

της Επιτροπής. 

Διαγράφεται 

 

Τροπολογία 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 85 

Παράρτημα I , Πίνακας A, στήλες 3 και 4, τελευταίες τρεις γραμμές (Κανονισμός Υπηρεσιακής 

Κατάστασης) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  

AST 3 Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: Κατώτερος 

βοηθός γραφείου· κατώτερος υπάλληλος 

τεκμηρίωσης· κατώτερος τεχνίτης, 

κατώτερος τεχνικός πληροφορικής 
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AST 2 Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: Υπάλληλος 

αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός 

πληροφορικής. 

AST 1 Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: Υπάλληλος 

αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός 

πληροφορικής. 

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου 

AST 3 (α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: 

Κατώτερος βοηθός γραφείου· κατώτερος 

υπάλληλος τεκμηρίωσης· κατώτερος 

τεχνίτης, κατώτερος τεχνικός πληροφορικής 

(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας* 

AST 2 (α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: 

Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός 

βοηθός· βοηθός πληροφορικής. 

(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας* 

AST 1 (α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως: 

Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός 

βοηθός· βοηθός πληροφορικής. 

(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας* 
________________ 

* Ο αριθμός των θέσεων κοινοβουλευτικών 

κλητήρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 

υπερβαίνει τις 85. 

 

Τροπολογία 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 92, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ζ) 

Παράρτημα VII, άρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός Υπηρεσιακής 

Κατάστασης) 

2. Η επιστροφή των εξόδων 

πραγματοποιείται βάσει της συνήθους 

συντομότερης και οικονομικότερης 

σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του 

τόπου τοποθετήσεως και του τόπου 

προσλήψεως ή του τόπου καταγωγής, και 

βάσει της τιμής εισιτηρίου πρώτης θέσης. 

2. Η επιστροφή των εξόδων 

πραγματοποιείται βάσει της συνήθους 

συντομότερης και οικονομικότερης 

σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του 

τόπου τοποθετήσεως και του τόπου 

προσλήψεως ή του τόπου καταγωγής, και 

βάσει της τιμής εισιτηρίου πρώτης θέσης ή 

με πλοίο σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

σιδηροδρομική σύνδεση, ή με αεροπλάνο 

σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
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σιδηροδρομική ή ατμοπλοϊκή σύνδεση. 

 (Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο 

σύνολο του προς εξέταση νομοθετικού 

κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές 

προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.) 

Τροπολογία 20/αναθ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 92, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (η) και (θ) 

Παράρτημα VII, άρθρο 8, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός Υπηρεσιακής 

Κατάστασης) 

Η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε: Η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε: 

0 ευρώ ανά χλμ. για το τμήμα αποστάσεως 

μεταξύ 0 και 200 χλμ. 

0 ευρώ ανά χλμ. για το τμήμα αποστάσεως 

μεταξύ 0 και 200 χλμ. 

[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 201 και 1000 χλμ. 

[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 201 και 1000 χλμ. 

[0,5195] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 1001 και 2000 

χλμ. 

[0,5195] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 1001 και 2000 

χλμ. 

[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 2001 και 3000 χλμ. 

[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 2001 και 3000 

χλμ. 

[0,1039] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως μεταξύ 3001 και 4000 χλμ 

[0,1039] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα 

αποστάσεως άνω των 3000 χλμ. χωρίς 

χιλιομετρικό περιορισμό. 

0 ευρώ ανά χλμ. για την άνω των 4000 χλμ. 

απόσταση. 

 

 

Τροπολογία 7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 93, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (η), ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙΙ 

Παράρτημα VIII, άρθρο 9, δεύτερη παράγραφος (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει 

αντικειμενικών και συγκεκριμένων 

κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που 

καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών 

διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς 

αρχή δύναται να αποφασίσει να μην 

εφαρμόσει την προαναφερόμενη μείωση 

στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους, σε 

ποσοστό 10% κατ’ ανώτατο όριο του 

συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων 

των οργάνων που συνταξιοδοτήθηκαν το 

προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί 

να κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 8% και 12%, 

χωρίς να υπερβαίνει συνολικό ποσοστό 20% 

σε διάστημα διετίας και χωρίς να θίγεται η 

Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει 

αντικειμενικών και συγκεκριμένων 

κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που 

καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών 

διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς 

αρχή δύναται να αποφασίσει να μην 

εφαρμόσει την προαναφερόμενη μείωση 

στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους. Ο 

συνολικός αριθμός μονίμων και εκτάκτων 

υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται χωρίς 

μείωση της σύνταξής τους κάθε χρόνο δεν 

υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού 

αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων 

που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο 

έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 
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δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο 

πενταετίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του 

μέτρου αυτού. Όπου αυτό αρμόζει, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον 

καθορισμό, ύστερα από την πενταετία, του 

ανώτατου ετήσιου ορίου σε ποσοστό 5 έως 

10 % του συνολικού αριθμού των 

υπαλλήλων όλων των οργάνων, βάσει του 

άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.  

κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 8% και 12%, 

χωρίς να υπερβαίνει συνολικό ποσοστό 20% 

σε διάστημα διετίας και χωρίς να θίγεται η 

δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο 

πενταετίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του 

μέτρου αυτού. Όπου αυτό αρμόζει, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον 

καθορισμό, ύστερα από την πενταετία, του 

ανώτατου ετήσιου ορίου σε ποσοστό 5 έως 

10 % του συνολικού αριθμού των 

υπαλλήλων όλων των οργάνων, βάσει του 

άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.  

 

Τροπολογία 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 94 

 Παράρτημα IX, Τμήμα 1, άρθρο 2, παράγραφος 2 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

2. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το πέρας 

της έρευνας και του κοινοποιεί, κατόπιν 

αιτήσεώς του, τα συμπεράσματα της 

έκθεσης που συντάχθηκε για την έρευνα και 

όλα τα έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με 

τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν 

εναντίον του, με την επιφύλαξη της 

προστασίας των νομίμων συμφερόντων 

τρίτων. 

2. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το πέρας 

της έρευνας και του κοινοποιεί τα 

συμπεράσματα της έκθεσης που συντάχθηκε 

για την έρευνα και, κατόπιν αιτήσεώς του, 

όλα τα έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με 

τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν 

εναντίον του, με την επιφύλαξη της 

προστασίας των νομίμων συμφερόντων 

τρίτων. 

Τροπολογία 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 2α (νέο) 

Άρθρο 2, στοιχείο γ) (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό) 

  2α. Στο άρθρο 2, στοιχείο γ), διαγράφονται 

οι λέξεις "και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται 

στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων"· 

 

Τροπολογία 9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 17 

Άρθρο 39, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό) 

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του 

παραρτήματος VIII ισχύει υπό τις 

ακόλουθες συνθήκες: 

Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει 

αντικειμενικών και συγκεκριμένων 

Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του 

παραρτήματος VIII ισχύει υπό τις 

ακόλουθες συνθήκες: 

Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει 

αντικειμενικών και συγκεκριμένων 
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κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που 

καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών 

διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς 

αρχή δύναται να αποφασίσει να μην 

εφαρμόσει μείωση στη σύνταξη έκτακτου 

υπαλλήλου, σε μέγιστο ποσοστό 20% των 

έκτακτων υπαλλήλων σε όλα τα όργανα, 

που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο 

έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 

κυμαίνεται ετησίως, χωρίς όμως να 

υπερβαίνει το 20% σε διάστημα πενταετίας 

και χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική 

πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η 

Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου 

αυτού. Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή 

υποβάλει πρόταση καθορισμού, μετά από 

πέντε έτη, του μέγιστου ετήσιου ποσοστού 

μεταξύ 10% και 20% όλων των έκτακτων 

υπαλλήλων σε όλα τα όργανα, οι οποίοι 

συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος, 

βάσει του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ. 

κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που 

καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών 

διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς 

αρχή δύναται να αποφασίσει να μην 

εφαρμόσει μείωση στη σύνταξη έκτακτου 

υπαλλήλου, σε μέγιστο αριθμό οκτώ 

εκτάκτων υπαλλήλων σε κάθε έτος. Ο 

αριθμός αυτός μπορεί να κυμαίνεται 

ετησίως, χωρίς όμως να υπερβαίνει κατά 

μέσο όρο τους δέκα κάθε δύο χρόνια και 

χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική 

πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η 

Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου 

αυτού. Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή 

υποβάλει πρόταση αλλαγής, μετά από πέντε 

έτη, του μέγιστου ετήσιου αριθμού, βάσει 

του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ. 

 

Τροπολογία 19/αναθ. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 31 

Τίτλος IV, άρθρο 85 (Καθεστώς που εφαρμόζεται για το λοιπό προσωπικό) 

1. Η σύμβαση πρόσληψης συμβασιούχων 

υπαλλήλων επιφορτισμένων με μη βασικά 

καθήκοντα μπορεί να συναφθεί για ορισμένο 

χρόνο τουλάχιστον τριών μηνών και πέντε 

ετών το πολύ. Μπορεί να ανανεωθεί το πολύ 

για μια φορά για ορισμένη περίοδο όχι άνω 

των πέντε ετών. Η αρχική σύμβαση και η 

πρώτη ανανέωση πρέπει να είναι 

συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών 

για την ομάδα καθηκόντων Ι και 

τουλάχιστον 9 μηνών για τις άλλες ομάδες 

καθηκόντων. Τυχόν μεταγενέστερη 

ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο για αόριστο 

χρόνο.  

1. Η σύμβαση πρόσληψης συμβασιούχων 

υπαλλήλων επιφορτισμένων με μη βασικά 

καθήκοντα μπορεί να συναφθεί για ορισμένο 

χρόνο τουλάχιστον τριών μηνών και πέντε 

ετών το πολύ. Μπορεί να ανανεωθεί. Αν η 

συνολική διάρκεια της αρχικής σύμβασης 

και των διαδοχικών ανανεώσεων 

υπερβαίνει τα πέντε έτη, τυχόν 

μεταγενέστερη ανανέωση μπορεί να γίνει 

μόνο για αόριστο χρόνο.  

Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύμβαση 

συμβασιούχου υπαλλήλου επιφορτισμένου 

με επικουρικά καθήκοντα δεν 

προσμετρώνται, όταν πρόκειται για την 

σύναψη ή την ανανέωση συμβάσεων 

Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύμβαση 

συμβασιούχου υπαλλήλου επιφορτισμένου 

με επικουρικά καθήκοντα δεν 

προσμετρώνται, όταν πρόκειται για την 

σύναψη ή την ανανέωση συμβάσεων 
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δυνάμει του παρόντος άρθρου. δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

2. Κατά παρέκκλιση της τελευταίας 

πρότασης του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1, η αρμόδια για τους 

διορισμούς αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι 

μόνο η τέταρτη ανανέωση μιας σύμβασης 

για μέλος της ομάδας καθηκόντων Ι θα 

ισχύει για αόριστο χρόνο, υπό την 

προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια 

απασχόλησής του για ορισμένη περίοδο δεν 

υπερβαίνει τα δέκα έτη. 

 

 

Τροπολογία 10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 40 

Παράρτημα I, άρθρο 1 (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό) 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 50 του Κανονισμού Υπηρεσιακής 

Κατάστασης εφαρμόζεται κατ’ αναλογία 

στους έκτακτους υπαλλήλους, των οποίων 

ο βαθμός και τα καθήκοντα είναι 

ισοδύναμα προς εκείνα των ανωτέρων 

στελεχών κατά την έννοια του άρθρου 29 

παράγραφος 2 του ΚΥΚ και οι οποίοι έχουν 

προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, 

στοιχείο γ), του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για να 

υπηρετούν σε μια πολιτική ομάδα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Διαγράφεται 

 


