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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12.11.2008
σχετικά µε το καθεστώς των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε απόσπαση ή επαγγελµατική
κατάρτιση στις υπηρεσίες της Επιτροπής

Το αυθεντικό κείµενο της παρούσας απόφασης είναι το γαλλικό, όπως εγκρίθηκε από
την Επιτροπή
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EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12.11.2008
σχετικά µε το καθεστώς των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε απόσπαση ή επαγγελµατική
κατάρτιση στις υπηρεσίες της Επιτροπής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το υψηλό επίπεδο των
επαγγελµατικών γνώσεων και της πείρας των αποσπασµένων εθνικών
εµπειρογνωµόνων (ΑΕΕ), ιδίως στους τοµείς στους οποίους είναι δυσχερής η
εξεύρεση της αναγκαίας πραγµατογνωµοσύνης.

(2)

Είναι εξόχως επιθυµητή η προώθηση της ανταλλαγής επαγγελµατικής πείρας και
γνώσεων στο πεδίο των ευρωπαϊκών πολιτικών µέσω της προσωρινής απόσπασης
εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη στις υπηρεσίες της Επιτροπής, έστω και για
µικρά διαστήµατα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να διευκολύνεται η αξιοποίηση
εµπειρογνωµόνων των δηµόσιων διοικήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (στο εξής: «ΕΖΕΣ»), των υποψηφίων για ένταξη
χωρών οι οποίες έχουν συνάψει συµφωνία µε την Επιτροπή σε θέµατα προσωπικού ή
των δηµοσίων διακυβερνητικών οργανισµών (στο εξής: "∆ΚΟ").

(3)

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπονοµευτεί η ανεξαρτησία του οργάνου από ιδιωτικά
συµφέροντα, πρέπει να οριστεί ότι οι ΑΕΕ προέρχονται από µια εθνική, περιφερειακή
ή τοπική δηµόσια υπηρεσία ή από ένα ∆ΚΟ. Πρέπει να απαγορεύεται η απόσπαση
ΑΕΕ από άλλους εργοδότες πλην των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δηµόσιων
διοικήσεων ή των ∆ΚΟ, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και αφού σε κάθε περίπτωση
επαληθεύεται ότι ο εργοδότης του ΑΕΕ υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα και είναι ένα
ανεξάρτητο πανεπιστήµιο ή ερευνητικός οργανισµός που δεν επιδιώκει το κέρδος µε
στόχο την αναδιανοµή του.

(4)

Για να αποτραπεί κάθε σύγκρουση συµφερόντων, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των ΑΕΕ που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτοί
ασκούν τα καθήκοντά τους µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα της Επιτροπής.
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(5)

Λόγω του ειδικού καθεστώτος τους, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ΑΕΕ που ενεργούν
αυτόνοµα δεν αναλαµβάνουν την άσκηση καθηκόντων που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες της Επιτροπής ς, εκτός εάν έχουν ειδική γραπτή εντολή από το Γενικό
∆ιευθυντή της υπηρεσίας στην οποία είναι αποσπασµένοι.

(6)

Είναι επιθυµητό να ενοποιηθούν οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς των ΑΕΕ,
διατηρώντας τον ειδικό χαρακτήρα τους και επιδιώκοντας παράλληλα την
απλούστευσή τους και, όσον αφορά ιδίως τους όρους εργασίας ή τη χορήγηση
αποζηµίωσης διαµονής, προσεγγίζοντας τις διατάξεις αυτές µε τις διατάξεις του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο οι ΑΕΕ να εξοµοιώνονται µε αυτούς.

(7)

Πρέπει να διευκολύνεται η αναπροσαρµογή των αποζηµιώσεων διαµονής µε βάση τις
µεταβολές των βασικών µισθών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο.

(8)

Λόγω της σηµασίας της επαγγελµατικής κατάρτισης των υπαλλήλων των κρατών
µελών και, κατά περίπτωση, των χωρών της ΕΖΕΣ, των υποψηφίων για ένταξη χωρών
και των ∆ΚΟ στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις µεθόδους εργασίας της Επιτροπής,
πρέπει να θεσπιστεί ένα ειδικό νοµικό και διοικητικό πλαίσιο για την υποδοχή και την
επαγγελµατική κατάρτιση αυτών των υπαλλήλων που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί
εµπειρογνώµονες σε επαγγελµατική κατάρτιση» (ΕΕΕΚ).

(9)

Οι µόνιµες αντιπροσωπείες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής:
«ΜΑ») συµβάλλουν καθοριστικά στην εφαρµογή του παρόντος καθεστώτος και, από
αυτή την άποψη, πρέπει να και είναι προνοµιακοί συνοµιλητές της Επιτροπής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Κεφάλαιο I
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
1.
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Το παρόν καθεστώς εφαρµόζεται στους αποσπασµένους εθνικούς εµπειρογνώµονες
στην Επιτροπή (στο εξής: ΑΕΕ ή αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες).
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Οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες είναι άτοµα που τίθενται στη διάθεση
της Επιτροπής από µια εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια διοίκηση ή από ένα
∆ΚΟ, στους οποίους προσφεύγει η Επιτροπή προκειµένου να αξιοποιήσει την
πραγµατογνωµοσύνη τους σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.
Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, η δηµόσια διοίκηση είναι το σύνολο των
κεντρικών, οµοσπονδιακών και τοπικών διοικητικών υπηρεσιών ενός κράτους,
δηλαδή τα υπουργεία, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και τα κοινοβούλια, τα δικαστήρια,
οι κεντρικές τράπεζες, οι διοικητικές υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης καθώς και οι αποκεντρωµένες διοικητικές υπηρεσίες αυτού του
κράτους και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησής του.
Τα πρόσωπα που καλύπτονται από το παρόν καθεστώς πρέπει να απασχολούνται
από τον εργοδότη τους βάσει κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή σύµβασης επί
τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν την απόσπαση τους και παραµένουν στην υπηρεσία
αυτού του εργοδότη κατά την περίοδο της απόσπασής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εργοδότης του ΑΕΕ δεσµεύεται να συνεχίσει να καταβάλλει
τους µισθούς του, να διατηρεί την υπηρεσιακή ή συµβατική σχέση καθόλη τη
διάρκεια της απόσπασής του και να ενηµερώνει τη Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού
και ∆ιοίκησης για κάθε σχετική µεταβολή της κατάστασης του ΑΕΕ. Εξακολουθεί
επίσης να καλύπτει το σύνολο των κοινωνικών δικαιωµάτων του ΑΕΕ, και ιδίως τις
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές. Η διακοπή ή η τροποποίηση της
υπηρεσιακής ή της συµβατικής σχέσης µπορεί να οδηγήσει, χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση, στον τερµατισµό της απόσπασης του ΑΕΕ από την Επιτροπή, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 10, παράγραφος 2 στοιχείο γ).
2.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, όταν το συµφέρον της
Επιτροπής δικαιολογεί την προσωρινή συµβολή ειδικών γνώσεων, ο Γενικός
∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να επιτρέψει κατά περίπτωση την
απόσπαση ενός ΑΕΕ από έναν εργοδότη εκτός της δηµόσιας διοίκησης ενός κράτους
ή ενός ∆ΚΟ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του ΑΕΕ:
–

είναι ανεξάρτητο πανεπιστήµιο ή ερευνητικός οργανισµός που δεν αποβλέπει
στην αποκόµιση κερδών µε στόχο την αναδιανοµή τους·

–

ή υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα.

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, για να θεωρηθεί ότι υπάγεται στο
δηµόσιο τοµέα, ο εργοδότης του ΑΕΕ πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των
ακόλουθων κριτηρίων:

EL

–

να είναι προσαρτηµένος σε µια δηµόσια διοίκηση, σύµφωνα µε τον ορισµό της
παραγράφου 1, και ιδίως να έχει συσταθεί µε νοµοθετική ή κανονιστική πράξη·

–

το µεγαλύτερο µέρος των πόρων του να προέρχονται από δηµόσιες
χρηµατοδοτήσεις·

–

το µερίδιο των ενδεχόµενων δραστηριοτήτων του στην αγορά σε ανταγωνισµό
µε άλλες ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αντιπροσωπεύει λιγότερο
από το ήµισυ των δραστηριοτήτων του.
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Κατ' εξαίρεση και όταν το δικαιολογεί το συµφέρον της υπηρεσίας, ο αρµόδιος για
θέµατα προσωπικού Επίτροπος µπορεί να επιτρέψει την απόσπαση ενός ΑΕΕ από
έναν εργοδότη ο οποίος δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω κριτήρια.
Ενηµερώνει τακτικά το σώµα των Επιτρόπων για τη χρήση αυτής της διαδικασίας.
Για τους σκοπούς αυτούς, η αρµόδια ΜΑ και, κατά περίπτωση, η Γραµµατεία της
ΕΖΕΣ, οι ∆ΚΟ και οι διπλωµατικές αποστολές των οικείων τρίτων χωρών παρέχουν
στη Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι
ώστε ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης να είναι σε θέση να
εκτιµήσει εάν πληρούνται τα διάφορα κριτήρια και να λάβει την απόφασή του
έχοντας πλήρη γνώση των πραγµάτων.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης προσδιορίζει, µε βάση τις ανάγκες,
τους τρόπους εφαρµογής των διαφόρων κριτηρίων και τους διαβιβάζει στις ΜΑ, στη
Γραµµατεία της ΕΖΕΣ και στους οικείους ∆ΚΟ ή µιας χώρας η οποία συµµετέχει µε
απόφαση του Συµβουλίου σε κοινοτικό πρόγραµµα.
3.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και
∆ιοίκησης χορηγεί σχετική παρέκκλιση, , οι ΑΕΕ πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός
κράτους µέλους της Ε.Ε., της ΕΖΕΣ ή µιας χώρας µε την οποία το Συµβούλιο έχει
λάβει απόφαση να αρχίσει διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και η οποία έχει συνάψει
ειδική συµφωνία µε την Επιτροπή για θέµατα απόσπασης προσωπικού.

4.

Κατά την έγκριση µιας απόσπασης, η Επιτροπή µεριµνά ώστε να υπάρχει
γεωγραφική ισορροπία, ισορροπία µεταξύ ανδρών και γυναικών και να τηρείται η
αρχή της ισότητας των ευκαιριών, σύµφωνα µε τις αρχές των άρθρων 1 δ) και 27 του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης παρακολουθεί το θέµα και, σε
περίπτωση σοβαρής έλλειψης ισορροπίας σε συνολικό επίπεδο ή στο επίπεδο µιας
Γενικής ∆ιεύθυνσης (στο εξής: «Γ∆»), λαµβάνει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα
για να εξασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ΑΕΕ.

5.

Εξυπακούεται ότι κάθε αναφορά στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος σε πρόσωπο
γένους αρσενικού καλύπτει και το θηλυκό γένος και αντιστρόφως, εκτός εάν από τα
συµφραζόµενα συνάγεται σαφώς το αντίθετο.
Άρθρο 2
Άνευ εξόδων αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες

1.

EL

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, «άνευ εξόδων ΑΕΕ» είναι οι ΑΕΕ για
τους οποίους η Επιτροπή δεν πληρώνει καµία από τις προβλεπόµενες στα κεφάλαια
ΙΙΙ και VI αποζηµιώσεις και δεν καλύπτει κανένα από τα έξοδα που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση, µε εξαίρεση αυτά που συνδέονται µε την άσκηση των
καθηκόντων τους κατά το διάστηµα της απόσπασής τους.
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2.

Οι άνευ εξόδων ΑΕΕ µπορεί να είναι αποσπασµένοι από τη δηµόσια διοίκηση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, των κρατών-µελών της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ,
µιας χώρας µε την οποία το Συµβούλιο αποφάσισε να αρχίσει διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης και η οποία έχει συνάψει ειδική συµφωνία µε την Επιτροπή για
θέµατα απόσπασης προσωπικού ή από ένα ∆ΚΟ, στο πλαίσιο συµφωνίας ή/και ς
προγράµµατος ανταλλαγών της Επιτροπής.

3.

Επιπλέον, ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να επιτρέψει
κατά περίπτωση την απόσπαση ενός ΑΕΕ χωρίς έξοδα, αφού λάβει υπόψη την
προέλευση των ΑΕΕ, την ενδιαφερόµενη Γ∆, τη γεωγραφική ισορροπία και τα
προβλεπόµενα καθήκοντα.

4.

Οι άνευ εξόδων ΑΕΕ λαµβάνονται υπόψη στην ετήσια απόφαση της Επιτροπής για
την τελική κατανοµή των ανθρώπινων πόρων και τις αποκεντρωµένες διοικητικές
δαπάνες.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία επιλογής

1.

Οι ΑΕΕ επιλέγονται µε ανοικτή και διαφανή διαδικασία, οι λεπτοµέρειες της οποίας
ορίζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης.

2.

Πριν από την απόσπαση, οι γενικές διευθύνσεις πρέπει να έχουν λάβει άδεια να
χρησιµοποιήσουν ΑΕΕ στο πλαίσιο της ΕΣΠ/ΠΣΠ και της ετήσιας απόφασης της
Επιτροπής για την τελική κατανοµή των ανθρώπινων πόρων και των
αποκεντρωµένων διοικητικών δαπανών.

3.

Οι υποψηφιότητες κοινοποιούνται από τις ΜΑ και, όταν το προβλέπει η προκήρυξη,
από τη Γραµµατεία της ΕΖΕΣ, τις διπλωµατικές αποστολές τρίτων χωρών οι οποίες
µπορούν να συµµετάσχουν στις αποσπάσεις και τις διοικήσεις των ∆ΚΟ.

4.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 25 και 27, η απόσπαση εγκρίνεται
από το Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης και υλοποιείται µε ανταλλαγή
επιστολών µεταξύ του εν λόγω Γενικού ∆ιευθυντή και της ΜΑ του οικείου κράτους
µέλους ή, κατά περίπτωση, της Γραµµατείας της ΕΖΕΣ, των διπλωµατικών
αποστολών τρίτων χωρών οι οποίες συµµετέχουν στις αποσπάσεις και των ∆ΚΟ.
Άρθρο 4
∆ιάρκεια της απόσπασης

1.

EL

Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι µηνών και
µεγαλύτερη των δύο ετών. Η απόσπαση µπορεί να ανανεωθεί µία ή περισσότερες
φορές για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη συνολικά. Κατ'
εξαίρεση, µε αίτηση της ενδιαφερόµενης Γ∆ και όταν αυτό δικαιολογείται από το
συµφέρον της υπηρεσίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί
να επιτρέψει µία ή περισσότερες παρατάσεις της απόσπασης για ανώτατο διάστηµα
δύο πρόσθετων ετών από το τέλος της τετραετούς περιόδου.
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Σε περίπτωση που ένας ΑΕΕ έχει αποσπαστεί ως εθνικός εµπειρογνώµονας σε
επαγγελµατική κατάρτιση κατά την έννοια του άρθρου 30 την εξαετία πριν από την
απόσπαση του ως ΑΕΕ, η περίοδος επαγγελµατικής κατάρτισης αφαιρείται από την
προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο ανώτατη διάρκεια των έξι ετών.
2.

Η αρχική διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται στην προβλεπόµενη στο άρθρο 3
παράγραφος 4 αλληλογραφία. Για κάθε παράταση της περιόδου απόσπασης
απαιτείται νέα ανταλλαγή επιστολών.

3.

Ένας ΑΕΕ ο οποίος είχε στο παρελθόν αποσπαστεί στην Επιτροπή µπορεί να
αποσπαστεί εκ νέου στο όργανο αυτό, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες περί
της µέγιστης διάρκειας παρουσίας αποσπασµένων εµπειρογνωµόνων στις υπηρεσίες
της Επιτροπής, και πάντοτε υπό τους ακόλουθους όρους:
α)

ο ΑΕΕ εξακολουθεί να πληροί τους όρους επιλεξιµότητας για απόσπαση·

β)

έχουν µεσολαβήσει τουλάχιστον έξι έτη από τη λήξη της προηγούµενης
περιόδου απόσπασης µέχρι την έναρξη της νέας· εάν, µετά την τελευταία
απόσπαση, ο ΑΕΕ υπέγραψε σύµβαση απασχόλησης µε την Επιτροπή, η
διάρκεια αυτής της σύµβασης ή της απόσπασης λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό των προαναφερόµενων έξι ετών.

∆εν απαιτείται η αναφερόµενη στο στοιχείο β) ελάχιστη περίοδος των έξι ετών, όταν
η διάρκεια των προηγούµενων αποσπάσεων ήταν µικρότερη των 4 ετών, αλλά σε
αυτή την περίπτωση, η νέα απόσπαση δεν πρέπει να υπερβαίνει το υπολειπόµενο
τµήµα της τετραετούς περιόδου, µε την επιφύλαξη της προβλεπόµενης στην
παράγραφο 1 δυνατότητας παράτασης µέχρι δύο έτη.
Άρθρο 5
Τόπος της απόσπασης
Οι ΑΕΕ µπορούν να αποσπαστούν σε όλους τους τόπους όπου απασχολούνται υπάλληλοι της
Επιτροπής.
Άρθρο 6
Καθήκοντα
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1.

Οι ΑΕΕ παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες στους µόνιµους υπαλλήλους ή τους
προσωρινούς υπαλλήλους της Επιτροπής. ∆εν µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα
µεσαίων ή ανώτερων στελεχών ούτε να αντικαταστήσουν τον προϊστάµενό τους.

2.

Οι ΑΕΕ συµµετέχουν σε αποστολές ή εξωτερικές συναντήσεις µόνον εάν
συνοδεύουν µόνιµο ή έκτακτο υπάλληλο της Επιτροπής ή µόνοι τους µε την ιδιότητα
του παρατηρητή ή για ενηµερωτικούς σκοπούς.

3.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, ο Γενικός
∆ιευθυντής της αρµόδιας υπηρεσίας µπορεί να εξουσιοδοτήσει ειδικά τον ΑΕΕ να
συµµετάσχει µόνος σε µία ή περισσότερες αποστολές ή εξωτερικές συνεδριάσεις,
αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει καµία εν δυνάµει σύγκρουση συµφερόντων.
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Σε αυτή την περίπτωση, ο Γενικός ∆ιευθυντής της αρµόδιας υπηρεσίας χορηγεί στον
ΑΕΕ σαφή και συγκεκριµένη γραπτή εντολή για τη θέση που πρέπει να τηρήσει
κατά τις εν λόγω αποστολές ή συνεδριάσεις.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής µπορεί να µεταβιβάσει τη δυνατότητά του να εγκρίνει
παρέκκλιση στο εσωτερικό της Γενικής ∆ιεύθυνσής του.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ο ΑΕΕ να εκπροσωπήσει ο ίδιος την Επιτροπή όταν
πρόκειται να αναλάβει δεσµεύσεις (οικονοµικές ή άλλες) ή να διαπραγµατευθεί για
λογαριασµό της.
Ο ΑΕΕ µπορεί, ωστόσο, να εκπροσωπήσει την Επιτροπή στις δικαστικές διαδικασίες
µαζί µε ένα µόνιµο υπάλληλο.
4.

Η Επιτροπή διατηρεί την αποκλειστική αρµοδιότητα να εγκρίνει τα αποτελέσµατα
των καθηκόντων που εκτέλεσε ο ΑΕΕ και να υπογράφει τα επίσηµα έγγραφα που
προέκυψαν από αυτά.

5.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, ο εργοδότης του ΑΕΕ και ο ΑΕΕ οφείλουν να
εξασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µε τα καθήκοντα του
ΑΕΕ κατά τη τ διάρκεια της απόσπασής του στην Επιτροπή.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία στην οποία πρόκειται να αποσπαστεί ο ΑΕΕ
ενηµερώνει τον ΑΕΕ και τον εργοδότη του πριν την έναρξη της απόσπασης σχετικά
µε τα προβλεπόµενα καθήκοντα και τους ζητεί να επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι δεν
γνωρίζουν να υφίσταται λόγος για να µην ανατεθούν αυτά τα καθήκοντα στον ΑΕΕ.
Εξάλλου, ο εργοδότης και ο ΑΕΕ δεσµεύονται να δηλώσουν στο Γενικό ∆ιευθυντή
της υπηρεσίας στην οποία αποσπάται ο ΑΕΕ κάθε µεταβολή της κατάστασης που
επέρχεται κατά τη διάρκεια της απόσπασης και η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε
σύγκρουση συµφερόντων.
Η υπηρεσία στην οποία τοποθετείται ο ΑΕΕ τηρεί αρχείο αυτής της αλληλογραφίας
και το θέτει στη διάθεση του Γενικού ∆ιευθυντού Προσωπικού και ∆ιοίκησης, εάν
το ζητήσει.

6.

Εάν η Γενική ∆ιεύθυνση στην οποία πρόκειται να αποσπαστεί ο ΑΕΕ κρίνει ότι η
φύση των καθηκόντων του ΑΕΕ απαιτεί να λαµβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε
θέµατα ασφάλειας, πρέπει πριν από την πρόσληψη του ΑΕΕ να χορηγείται άδεια
πρόσβασης σε διαβαθµισµένες πληροφορίες. Η αρµόδια Γ∆ συµβουλεύεται, εφόσον
είναι απαραίτητο, την αρµόδια διεύθυνση ασφαλείας.

7.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ΑΕΕ µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 ή 5,
η Επιτροπή δικαιούται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να τερµατίσει την απόσπαση
του ΑΕΕ σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 10.
Άρθρο 7
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις

1.

EL

Στη διάρκεια της περιόδου απόσπασης:
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α)

Ο ΑΕΕ οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του και να συµπεριφέρεται µε
αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα των Κοινοτήτων χωρίς να ζητά ούτε να
λαµβάνει οδηγίες από καµία κυβέρνηση, αρχή, οργάνωση ή πρόσωπο εκτός
της Επιτροπής. Εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται µε αντικειµενικό και
αµερόληπτο τρόπο, τηρώντας το καθήκον αφοσίωσης στις Κοινότητες.

β)

Ο ΑΕΕ που προτίθεται να ασκήσει µια αµειβόµενη ή µη εξωτερική
δραστηριότητα ή να εκπληρώσει µια εντολή εκτός των Κοινοτήτων υπόκειται
στους κανόνες οι οποίοι ισχύουν στην Επιτροπή για τους υπαλλήλους όσον
αφορά την προηγούµενη εξουσιοδότηση1. Πριν εκδώσει την άδεια, η αρµόδια
υπηρεσία συµβουλεύεται τον εργοδότη του ΑΕΕ.

γ)

Ο ΑΕΕ αποφεύγει κάθε πράξη και συµπεριφορά που θα µπορούσε να πλήξει
το κύρος του λειτουργήµατός του καθώς και κάθε µορφή ηθικής ή
σεξουαλικής παρενόχλησης2.

δ)

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο ΑΕΕ δεν χειρίζεται καµία υπόθεση
στην οποία έχει, άµεσα ή έµµεσα, προσωπικό συµφέρον, ιδίως οικογενειακό ή
οικονοµικό, που θα µπορούσε να υπονοµεύσει την ανεξαρτησία του. Εάν κατά
την άσκηση των καθηκόντων του τύχει να χειριστεί παρόµοια υπόθεση,
ενηµερώνει αµέσως τον προϊστάµενό του ο οποίος λαµβάνει όλα τα αναγκαία
µέτρα και µπορεί να απαλλάξει τον ΑΕΕ από το χειρισµό αυτής της υπόθεσης.
Ο ΑΕΕ δεν µπορεί να διατηρεί ούτε να αποκτά, άµεσα ή έµµεσα, συµµετοχή
σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής ή σχετίζονται µε
αυτήν, της οποίας η φύση και η σηµασία θα µπορούσαν να διακυβεύσουν την
ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ΑΕΕ δηλώνει κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα που ασκεί επαγγελµατικά ο
σύντροφός του, σύµφωνα µε τον ορισµό του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης.

1
2

EL

ε)

Ο ΑΕΕ δεν αποκαλύπτει χωρίς εξουσιοδότηση πληροφορίες που περιέρχονται
στην αντίληψή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκτός εάν οι
πληροφορίες αυτές έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί ή γίνει προσιτές στο κοινό.

στ)

Ο ΑΕΕ έχει το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης επιδεικνύοντας τον προσήκοντα
σεβασµό στις αρχές της αφοσίωσης και της αµεροληψίας.

Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 12 β) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και οι
διατάξεις εφαρµογής του.
Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 12 α) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και οι
διατάξεις εφαρµογής του.
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Ο ΑΕΕ ο οποίος προτίθεται να δηµοσιεύσει ή να αναθέσει τη δηµοσίευση,
µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους, οποιουδήποτε κειµένου αναφερόµενου στη
δραστηριότητα των Κοινοτήτων ενηµερώνει σχετικά εκ των προτέρων τον
προϊστάµενό του. Εάν ο προϊστάµενός του µπορεί να αποδείξει ότι η σχετική
δηµοσίευση ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόµιµα συµφέροντα των
Κοινοτήτων, ενηµερώνει εγγράφως τον ΑΕΕ για την απόφασή του εντός 30
εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της πληροφορίας. Εάν καµία απόφαση δεν
κοινοποιηθεί εντός αυτής της προθεσµίας, θεωρείται ότι ο προϊστάµενος δεν
έχει αντιρρήσεις.
ζ)

Όλα τα δικαιώµατα από τις εργασίες που πραγµατοποιεί ο ΑΕΕ κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του περιέρχονται στην κυριότητα της Κοινότητας·

η)

Ο ΑΕΕ έχει υποχρέωση να διαµένει στον τόπο απόσπασής του ή σε τέτοια
απόσταση από αυτόν που να µην παρεµποδίζεται στην άσκηση των
καθηκόντων του·

(θ)

Με βάση τις επαγγελµατικές γνώσεις και την πείρα του, ο ΑΕΕ υποχρεούται
να επικουρεί και να συµβουλεύει τους ιεραρχικά προϊσταµένους του στην
υπηρεσία της Επιτροπής όπου έχει αποσπαστεί και να είναι υπόλογος σε
αυτούς για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

2.

Η µη συµµόρφωση µε κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις στη διάρκεια της
απόσπασης παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωµα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να θέσει
τέλος στην απόσπαση του ΑΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 10.

3.

Με τη λήξη της απόσπασης, ο ΑΕΕ εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να ενεργεί
µε αφοσίωση, ακεραιότητα και διακριτικότητα κατά την άσκηση των νέων
καθηκόντων που του ανατίθενται και την αποδοχή ορισµένων θέσεων ή
πλεονεκτηµάτων.
Άρθρο 8
Επαγγελµατική πείρα και γλωσσικές γνώσεις

EL

1.

Για να αποσπαστεί στην Επιτροπή, ένας εθνικός εµπειρογνώµονας πρέπει να
διαθέτει τριετή τουλάχιστον επαγγελµατική πείρα στην εκτέλεση διοικητικών,
δικαστικών, επιστηµονικών, τεχνικών, συµβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε
βαθµό ισοδύναµο µε εκείνο των οµάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αν και η οµάδα
καθηκόντων AST λαµβάνεται υπόψη µόνον για θέσεις εργασίας υψηλού βαθµού
ειδίκευσης), όπως ορίζει ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των µονίµων
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο
λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.

Ο ΑΕΕ οφείλει να αποδείξει ότι γνωρίζει σε βάθος µία γλώσσα των Κοινοτήτων και
ικανοποιητικά µια δεύτερη γλώσσα των Κοινοτήτων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο
για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι ΑΕΕ που προέρχονται από τρίτες χώρες
οφείλουν να γνωρίζουν σε βάθος µία κοινοτική γλώσσα απαραίτητη για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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Άρθρο 9
Αναστολή της απόσπασης
1.

2.

Με γραπτή αίτηση του ΑΕΕ ή του εργοδότη του και µε τη σύµφωνη γνώµη του
τελευταίου, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει αναστολή των περιόδων απόσπασης και
να καθορίσει τους σχετικούς όρους. Στη διάρκεια των αναστολών αυτών:
α)

δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 17 αποζηµιώσεις διαµονής·

β)

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 έξοδα ταξιδιού επιστρέφονται µόνο εάν η
αναστολή πραγµατοποιείται µετά από αίτηση της Επιτροπής.

Η περίοδος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της απόσπασης, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 4.
Άρθρο 10
Λήξη της απόσπασης

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η απόσπαση µπορεί να
τερµατιστεί µε αίτηση της Επιτροπής ή του εργοδότη του ΑΕΕ µετά από τρίµηνη
προειδοποίηση ή εάν το ζητήσει ο ΑΕΕ τρεις µήνες νωρίτερα και συµφωνήσουν η
Επιτροπή και ο εργοδότης.

2.

Σε έκτακτες περιστάσεις, η απόσπαση µπορεί να τερµατιστεί χωρίς προειδοποίηση:
α)

από τον εργοδότη του ΑΕΕ, όταν δικαιολογείται για λόγους υπηρεσιακού
συµφέροντος·

β)

από την Επιτροπή και τον εργοδότη οι οποίοι ενεργούν από κοινού, µετά από
αίτηση που υποβάλλει ο ΑΕΕ και στα δύο µέρη για λόγους προσωπικού ή
επαγγελµατικού συµφέροντος·

γ)

από την Επιτροπή, σε περίπτωση αθέτησης εκ µέρους του ΑΕΕ ή/και του
εργοδότη του των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη παρούσα απόφαση. Η
Επιτροπή κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στον ΑΕΕ και τον εργοδότη
του.

Κεφάλαιο II
Όροι εργασίας
Άρθρο 11
Κοινωνική ασφάλιση

EL
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1.

Πριν την απόσπαση, η εθνική δηµόσια υπηρεσία ή ο ∆ΚΟ όπου υπάγεται ο προς
απόσπαση ΑΕΕ βεβαιώνει την Επιτροπή ότι ο ΑΕΕ εξακολουθεί να υπάγεται κατά
τη διάρκεια της απόσπασής του στη νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που
εφαρµόζεται για την εν λόγω δηµόσια υπηρεσία και ότι αναλαµβάνει το βάρος των
εξόδων στο εξωτερικό. Προς τούτο, ο εργοδότης του ΑΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή
το πιστοποιητικό αποσπάσεως που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου3.
Για τους ΑΕΕ που είναι αποσπασµένοι σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής σε τρίτη
χώρα, η εθνική δηµόσια διοίκηση ή ο ∆ΚΟ όπου υπάγεται ο ΑΕΕ καθορίζει ανώτατα
όρια επιστροφής ιατρικών εξόδων επαρκή για να καλύπτουν τις ιατρικές δαπάνες σε
αυτή τη χώρα και τα ενδεχόµενα έξοδα επαναπατρισµού για ιατρικούς λόγους.

2.

Ήδη από την πρώτη ηµέρα της απόσπασής τους, οι ΑΕΕ καλύπτονται από την
Επιτροπή έναντι των κινδύνων ατυχηµάτων. Η Επιτροπή τους χορηγεί αντίγραφο
των ισχυουσών διατάξεων την ηµέρα κατά την οποία οι ΑΕΕ παρουσιάζονται στην
αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης για τη
διεκπεραίωση των διατυπώσεων της απόσπασης.

3.

Ο ΑΕΕ που δεν µπορεί να καλυφθεί από δηµόσιο καθεστώς ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να καλύψει αυτούς τους κινδύνους.
Ο ΑΕΕ συνεισφέρει το ήµισυ των σχετικών ασφαλίστρων και η συνεισφορά του
παρακρατείται κάθε µήνα από την αποζηµίωση διαµονής του άρθρου 17.
Άρθρο 12
Ωράριο εργασίας

1.

Ο ΑΕΕ υπόκειται στους ισχύοντες στην Επιτροπή κανόνες για το ωράριο εργασίας 4.

2.

Ο ΑΕΕ εργάζεται µε πλήρη απασχόληση για όλη τη διάρκεια της απόσπασης. Κατ'
εξαίρεση, µε δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση της αρµόδιας Γ∆, ο Γενικός ∆ιευθυντής
Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να επιτρέψει τη µερική απασχόληση ενός ΑΕΕ,
υπό τον όρο ότι συµφωνεί ο εργοδότης του ΑΕΕ και ότι η µερική απασχόληση δεν
παρεµποδίζει τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας.
Άρθρο 13
Αναρρωτικές άδειες

1.

Ο ΑΕΕ υπόκειται στις ισχύουσες στην Επιτροπή διατάξεις για τις άδειες για λόγους
ασθενείας ή ατυχήµατος5.

2.

Αν η αναρρωτική άδεια υπερβεί τους τρεις µήνες ή το χρόνο που έχει ήδη εργαστεί ο
ΑΕΕ - λαµβάνεται υπόψη µόνο η µεγαλύτερη από τις δύο περιόδους,- αναστέλλεται
αυτοµάτως η καταβολή των αναφερόµενων στο άρθρο 17 αποζηµιώσεων.

3
4
5
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ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1
Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 55, 56 και 56 γ) του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και
και οι διατάξεις εφαρµογής τους.
Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 59 και 60 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και οι
διατάξεις εφαρµογής τους.
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Η αναρρωτική άδεια δεν µπορεί να παραταθεί µετά τη λήξη της απόσπασης του
ΑΕΕ.
3.

Ο ΑΕΕ που πέφτει θύµα ατυχήµατος, το οποίο συνδέεται µε την εργασία του και
συµβαίνει κατά την περίοδο της απόσπασής του, εξακολουθεί να εισπράττει το
σύνολο της αποζηµίωσης διαµονής για όσο διάστηµα είναι ανίκανος προς εργασία.
Η καταβολή αυτών των αποζηµιώσεων δεν µπορεί, ωστόσο, να παραταθεί µετά τη
λήξη της περιόδου απόσπασης.
Άρθρο 14
Ετήσια και ειδική άδεια

1.

Ο ΑΕΕ υπόκειται στις ισχύουσες στην Επιτροπή διατάξεις περί ετήσιων και ειδικών
αδειών οι οποίες εφαρµόζονται στους µονίµους υπαλλήλους, εκτός από τις διατάξεις
που συνδέονται µε το βαθµό6.

2.

Η άδεια πρέπει να εγκρίνεται προηγουµένως από την υπηρεσία στην οποία είναι
αποσπασµένος ο ΑΕΕ. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας κατά την έννοια του
άρθρου 60 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης, δεν καταβάλλονται οι
αποζηµιώσεις διαµονής.

3.

Με δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση του εργοδότη του ΑΕΕ, η Επιτροπή µπορεί να
χορηγήσει στον ΑΕΕ ειδική άδεια έως δύο ηµέρες σε διάστηµα δώδεκα µηνών για
να επισκεφθεί τον εργοδότη του.

4.

Καµία επιστροφή δεν χορηγείται για ηµέρες ετήσιας άδειας που δεν έχουν ληφθεί
µέχρι το τέλος της περιόδου απόσπασης.
Άρθρο 15
Άδεια µητρότητας

1.

Ο ΑΕΕ υπόκειται στις ισχύουσες στην Επιτροπή διατάξεις περί αδειών µητρότητας7.
Κατά την άδεια µητρότητας εισπράττει την προβλεπόµενη στο άρθρο 17
αποζηµίωση διαµονής.

2.

Όταν η νοµοθεσία της χώρας του εργοδότη του ΑΕΕ προβλέπει µεγαλύτερη άδεια
µητρότητας, η απόσπαση διακόπτεται µε αίτηση του ΑΕΕ για το διάστηµα που
υπερβαίνει την περίοδο της άδειας που χορηγεί η Επιτροπή.
Κατά τη λήξη της απόσπασης µπορεί να προστεθεί περίοδος ίση µε τη διάρκεια της
διακοπής της, εάν αυτό είναι προς το συµφέρον της Επιτροπής.

3.

6
7
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Ο ΑΕΕ δύναται να ζητήσει διακοπή της απόσπασης για να καλυφθεί το σύνολο των
επιτρεπόµενων περιόδων άδειας µητρότητας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται το
δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 2.

Εφαρµόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 57, 59 α) και το παράρτηµα V του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης και οι διατάξεις εφαρµογής τους.
Εφαρµόζονται κατ' αναλογία το άρθρο 58 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και οι διατάξεις
εφαρµογής του.
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Άρθρο 16
∆ιαχείριση και παρακολούθηση
Για τους ΑΕΕ που είναι αποσπασµένοι σε άλλους τόπους εκτός από τις Βρυξέλλες και το
Λουξεµβούργο, οι καθηµερινές εργασίες διοικητικής και δηµοσιονοµικής διαχείρισης, όπως ο
υπολογισµός και η πληρωµή των εξόδων διαµονής και ταξιδιού, ασκούνται από τη Γ∆ ή την
υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασµένος ο ΑΕΕ.
Αντίγραφο της διοικητικής κατάστασης των εν λόγω ΑΕΕ και κάθε µεταβολής της και τα
στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν, αποστέλλονται κάθε µήνα στην αρµόδια διοικητική
µονάδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης.

Κεφάλαιο III
Αποζηµιώσεις και έξοδα
Άρθρο 17
Αποζηµίωση διαµονής
1.

Ο ΑΕΕ δικαιούται, για όλο το διάστηµα της απόσπασής του, ηµερήσια αποζηµίωση
διαµονής και µηνιαία αποζηµίωση διαµονής.
Την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή η παρούσα απόφαση:
–

η ηµερήσια αποζηµίωση διαµονής είναι 119,39 ευρώ για τις Βρυξέλλες
και το Λουξεµβούργο.

–

η µηνιαία αποζηµίωση διαµονής καταβάλλεται µε βάση τον κατωτέρω
πίνακα:

Απόσταση µεταξύ του τόπου διαµονής και Ποσό σε ευρώ
του τόπου της απόσπασης (σε χιλιόµετρα)

2.

8
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0 – 150

0

> 150

76,74

> 300

136,42

> 500

221,71

> 800

358,14

> 1300

562,80

> 2000

673,67

Οι ανωτέρω αποζηµιώσεις διαµονής χορηγούνται µε βάση τα ίδια κριτήρια µε αυτά
της αποζηµίωσης αποδηµίας των υπαλλήλων8

Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 4 του παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης και οι διατάξεις εφαρµογής του.
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3.

Στην περίπτωση των άνευ εξόδων ΑΕΕ, η αναφερόµενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4
αλληλογραφία προβλέπει ότι δεν καταβάλλονται αποζηµιώσεις διαµονής.

4.

Οι αποζηµιώσεις διαµονής των ΑΕΕ οι οποίοι είναι αποσπασµένοι σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε. πλην του Βελγίου και του Λουξεµβούργου προσαρµόζονται µε το
συντελεστή αναπροσαρµογής που καθορίζει το Συµβούλιο κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 64 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης.

5.

Οι αποφασιζόµενες από το Συµβούλιο αναπροσαρµογές των αποδοχών κατ'
εφαρµογή του άρθρου 65 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρµόζονται
αυτόµατα στις αποζηµιώσεις διαµονής τον επόµενο µήνα από την έγκρισή τους. Η
Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης µεριµνά για την εκτέλεση αυτής της
διάταξης και διασφαλίζει τη δηµοσίευση του νέου ποσού των αποζηµιώσεων
διαµονής στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής.

6.

Οι αποζηµιώσεις αυτές έχουν στόχο να καλύψουν, σε κατ’ αποκοπή βάση, τα έξοδα
διαµονής των ΑΕΕ στον τόπο της απόσπασής τους· δεν πρέπει σε καµία περίπτωση
να θεωρούνται αποδοχές που καταβάλλει η Επιτροπή.
Πριν την απόσπαση, ο εργοδότης πιστοποιεί στη Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και
∆ιοίκησης ότι, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, θα διατηρηθεί το επίπεδο των
αποδοχών που εισπράττει ο ΑΕΕ τη στιγµή της απόσπασής του.
Ο ΑΕΕ ενηµερώνει τον Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης για κάθε
αποζηµίωση της ίδιας φύσης που εισπράττει από άλλες πηγές. Το ποσό αυτής της
αποζηµίωσης αφαιρείται από τις αποζηµιώσεις διαµονής που καταβάλλει η
Επιτροπή. Η Επιτροπή, µε δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση του εργοδότη, µπορεί να
αποφασίσει να µην προβεί σε αυτή τη µείωση.

7.

Οι αποζηµιώσεις διαµονής οφείλονται για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος,
περιλαµβανοµένων των περιόδων αποστολής, των ετήσιων αδειών, ειδικών αδειών
και αργιών που παραχωρεί η Επιτροπή.

8.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων, ο ΑΕΕ δικαιούται προκαταβολή του ισόποσου
αποζηµίωσης διαµονής 75 ηµερών. Η πληρωµή αυτή συνεπάγεται απώλεια κάθε
δικαιώµατος νέας αποζηµίωσης διαµονής κατά την περίοδο στην οποία αντιστοιχεί.
Αυτό το κατ’ αποκοπή ποσό καταβάλλεται το αργότερο την 25η ηµέρα του µηνός,
όταν ο ΑΕΕ αναλαµβάνει καθήκοντα την πρώτη ηµέρα του ίδιου µηνός. Για τους
ΑΕΕ που αναλαµβάνουν καθήκοντα την 16η ηµέρα του µηνός, το κατ’ αποκοπή
ποσό καταβάλλεται το αργότερο την 10η ηµέρα του εποµένου µηνός. Εάν η
απόσπαση λήξει στη διάρκεια των πρώτων 75 ηµερών, ο ΑΕΕ υποχρεούται να
επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στο υπολειπόµενο µέρος της περιόδου αυτής.

9.

Οι αποζηµιώσεις διαµονής καταβάλλονται το αργότερο την 25η ηµέρα κάθε µήνα.
Άρθρο 18
Τόπος καταγωγής

EL
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1.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, «τόπος καταγωγής» είναι ο τόπος στον
οποίο ο ΑΕΕ ασκούσε τα καθήκοντά του για τον εργοδότη του τη στιγµή της
απόσπασής του. O τόπος απόσπασης είναι ο τόπος στον οποίο βρίσκεται η υπηρεσία
της Επιτροπής στην οποία είναι αποσπασµένος ο ΑΕΕ. Και οι δύο αυτοί τόποι
αναφέρονται στην προβλεπόµενη στο άρθρο 1 παράγραφος 4 αλληλογραφία.

2.

Εάν κατά τους έξι µήνες πριν την απόσπασή του στην Επιτροπή ως ΑΕΕ ο εθνικός
εµπειρογνώµονας εργάζεται ήδη ή κατοικεί σε άλλο τόπο από αυτόν στον οποίο
βρίσκεται η έδρα του εργοδότη του, ως τόπος καταγωγής θεωρείται ο πλησιέστερος
προς τον τόπο της απόσπασης.
Άρθρο 19
Έξοδα ταξιδίου

1.

Κατά την ανάληψη και την παύση των καθηκόντων τους, οι ΑΕΕ δικαιούνται
επιστροφή των εξόδων ταξιδιού ανάµεσα στον τόπο καταγωγής και τον τόπο της
απόσπασής τους, όπως ορίζει το άρθρο 18, εκτός από τους άνευ εξόδων ΑΕΕ.

2.

Τα έξοδα ταξιδιού επιστρέφονται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες και όρους
που ισχύουν στην Επιτροπή9.

3.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο ΑΕΕ που αποδεικνύει ότι µε τη λήξη της
απόσπασής του θα τοποθετηθεί σε άλλο τόπο από τον τόπο καταγωγής του έχει
δικαίωµα επιστροφής των εξόδων µετάβασης στο νέο τόπο, µε τους όρους που
ορίζονται στην παράγραφο 2. Αυτό το επιστρεφόµενο ποσό δεν µπορεί, ωστόσο, να
υπερβεί το ποσό που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση επανόδου του ΑΕΕ στον τόπο
καταγωγής του.

4.

Η Επιτροπή δεν επιστρέφει καµία από τις αναφερόµενες στις προηγούµενες
παραγράφους δαπάνες όταν αυτές έχουν βαρύνει τον εργοδότη ή οιονδήποτε άλλο.
Προς τούτο, η αρµόδια ΜΑ ή, κατά περίπτωση, η Γραµµατεία της ΕΖΕΣ, οι ∆ΚΟ, ή
οι διπλωµατικές αποστολές των οικείων τρίτων χωρών ενηµερώνουν σχετικά την
αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης.
Άρθρο 20
Αποστολές και έξοδα αποστολής

1.

Ο ΑΕΕ µπορεί να σταλεί σε αποστολή, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6.

2.

Τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες και όρους
που ισχύουν στην Επιτροπή10.
Άρθρο 21
Κατάρτιση

9
10
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Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του παραρτήµατος VII του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης και οι διατάξεις εφαρµογής τους.
Εφαρµόζονται κατ' αναλογία τα άρθρα 11 και 12 του παραρτήµατος VII του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης και οι διατάξεις εφαρµογής τους.
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Ο ΑΕΕ δικαιούται να συµµετέχει στα προγράµµατα κατάρτισης που οργανώνει η Επιτροπή,
εφόσον αυτό είναι προς το συµφέρον της Επιτροπής. Το συµφέρον του ΑΕΕ, ιδίως όσον
αφορά την επανένταξή του στην υπηρεσία στην οποία ανήκε, όταν λήξει η απόσπασή του,
µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση της συµµετοχής του σε πρόγραµµα κατάρτισης.
Άρθρο 22
∆ιοικητικές διατάξεις
1.

Ο ΑΕΕ παρουσιάζεται την πρώτη ηµέρα της απόσπασής του στην αρµόδια υπηρεσία
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης για τη διεκπεραίωση των
σχετικών διοικητικών διατυπώσεων. Αναλαµβάνει υπηρεσία την πρώτη ή τη δέκατη
έκτη ηµέρα του µηνός.

2.

Οι ΑΕΕ που αποσπώνται σε άλλο τόπο εκτός από τις Βρυξέλλες παρουσιάζονται
στην αρµόδια υπηρεσία της Επιτροπής στον τόπο της απόσπασής τους.

Κεφάλαιο IV
Ενστάσεις
Άρθρο 23
Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων δράσης υπό τους όρους και εντός των προθεσµιών που
προβλέπονται στο άρθρο 230 της Συνθήκης ΕΚ, κάθε ΑΕΕ µπορεί, µετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, να υποβάλει στη µονάδα της Γ∆ Προσωπικού και ∆ιοίκησης, που είναι
αρµόδια για τις ενστάσεις και τις αιτήσεις βάσει του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης,
ένσταση κατά οιασδήποτε πράξης εις βάρος του που έχει εκδοθεί από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής δυνάµει της παρούσας απόφασης, εκτός από τις αποφάσεις που αποτελούν άµεση
συνέπεια αποφάσεων που λαµβάνονται από τον εργοδότη του ΑΕΕ.
Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο µηνών. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την ηµέρα
της κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόµενο και σε καµία περίπτωση µετά την
ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης από αυτόν. Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Προσωπικού και ∆ιοίκησης κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο την αιτιολογηµένη απόφασή του
εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης. Η παράλειψη
απάντησης µέχρι τη λήξη αυτής της προθεσµίας συνιστά σιωπηρή απορριπτική απόφαση.

Κεφάλαιο V
ΑΕΕ που αµείβονται από πιστώσεις έρευνας για «άµεσες δράσεις»
Άρθρο 24
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται και στους ΑΕΕ που αµείβονται µε πιστώσεις έρευνας για
«άµεσες δράσεις» οι οποίες χορηγούνται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών.

EL
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Άρθρο 25
Για τους αποσπασµένους στο Κοινό Κέντρο Ερευνών ΑΕΕ, οι εξουσίες που παραχωρούνται
βάσει της παρούσας απόφασης στο Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης ασκούνται
από κοινού από το Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης και τον αρµόδιο Γενικό
∆ιευθυντή ο οποίος µπορεί να τις µεταβιβάσει σε υφισταµένους υπαλλήλους του.

Κεφάλαιο VI
ΑΕΕ αποσπασµένοι σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής
Άρθρο 26
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στους αποσπασµένους σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής
ΑΕΕ.
Άρθρο 27
Όσον αφορά τους αποσπασµένους σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής ΑΕΕ, οι εξουσίες που
παραχωρούνται δυνάµει της παρούσας απόφασης στο Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και
∆ιοίκησης ασκούνται από κοινού από το Γενικό ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης και
το Γενικό ∆ιευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων ο οποίος εξουσιοδοτείται να µεταβιβάζει τις
εξουσίες αυτές σε υφιστάµενους υπαλλήλους του.
Άρθρο 28

EL

1.

Οι αναφερόµενες στο άρθρο 17 αποζηµιώσεις διαµονής καταβάλλονται σε ευρώ στο
Βέλγιο. Προσαρµόζονται µε το διορθωτικό συντελεστή που εφαρµόζεται στους
µισθούς των διορισµένων στο Βέλγιο υπαλλήλων.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν το ζητήσει ο ΑΕΕ, ο Γενικός ∆ιευθυντής
Εξωτερικών Σχέσεων µπορεί να επιτρέψει την καταβολή των αποζηµιώσεων
διαµονής στο νόµισµα του τόπου απόσπασης ή, σε δεόντως αιτιολογηµένες έκτακτες
περιπτώσεις, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της αγοραστικής του δύναµης, σε ένα
άλλο νόµισµα. Τότε, οι αποζηµιώσεις προσαρµόζονται µε το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παραρτήµατος Χ του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης και µετατρέπονται µε την αντίστοιχη τιµή συναλλάγµατος.

3.

Στους αποσπασµένους σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες ΑΕΕ
καταβάλλεται αποζηµίωση συνθηκών διαβίωσης, η οποία καθορίζεται µε τα ίδια
κριτήρια µε αυτά του άρθρου 10 του παραρτήµατος Χ του κανονισµού υπηρεσιακής
κατάστασης. Η ηµερήσια αποζηµίωση διαµονής που προβλέπεται στο άρθρο 17
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού αποτελεί το αναφερόµενο στο άρθρο 10
του παραρτήµατος Χ του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ποσό αναφοράς.
Καταλογίζεται στις πιστώσεις που διατίθενται στην Ενοποιηµένη Υπηρεσία
Εξωτερικών Σχέσεων (ΕΕΥ).

17

EL

ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άρθρο 29
Γενικές διατάξεις και ορισµός
1.

Οι εθνικοί εµπειρογνώµονες σε επαγγελµατική κατάρτιση (στο εξής: « ΕΕΕΚ »)
είναι υπάλληλοι των εθνικών διοικήσεων των κρατών µελών της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ
και, ανάλογα µε τις διαθέσιµες θέσεις, χωρών µε τις οποίες το Συµβούλιο αποφάσισε
να αρχίσει διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και οι οποίες έχουν συνάψει ειδική
συµφωνία µε την Επιτροπή για την απόσπαση προσωπικού και ∆ΚΟ, τους οποίους η
Επιτροπή δέχεται στις υπηρεσίες της µε σκοπό την επαγγελµατική τους κατάρτιση.

2.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 εφαρµόζονται κατ' αναλογία
στους ΕΕΕΚ.
Άρθρο 30
Ο στόχος της επαγγελµατικής κατάρτισης

1.

2.

Η επαγγελµατική κατάρτιση έχει στόχο:
–

να προσφέρει στους ΕΕΕΚ εµπειρία στις µεθόδους εργασίας και τις πολιτικές
της Επιτροπής·

–

να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία και γνώσεις για την
καθηµερινή λειτουργία των υπηρεσιών της Επιτροπής και να τους προσφέρει
τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό
περιβάλλον

–

να δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων να
δοκιµάσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, ιδίως στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητας.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
–

αξιοποιεί την προσφορά προσώπων που µπορούν να εισφέρουν µια νέα µατιά
και επίκαιρες γνώσεις που εµπλουτίζουν την καθηµερινή εργασία του οργάνου

–

δηµιουργεί ένα δίκτυο προσώπων που διαθέτουν άµεση εµπειρία για τις
διαδικασίες της.
Άρθρο 31
Επιλεξιµότητα

1.

EL

Οι διατάξεις του άρθρου 8 για την επαγγελµατική εµπειρία και τις γλωσσικές
γνώσεις εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους ΕΕΕΚ.
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2.

∆εν λαµβάνονται υπόψη οι υποψηφιότητες ατόµων που έχουν ήδη αποσπαστεί ως
ΑΕΕ ή είχαν σύµβαση απασχόλησης σε ένα κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό.
Άρθρο 32
Επιλογή υποψηφίων

1.

Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται από τις µόνιµες αντιπροσωπείες και, κατά
περίπτωση, τη Γραµµατεία της ΕΖΕΣ και τις δηµόσιες διοικήσεις των τρίτων χωρών
και τους ∆ΚΟ στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και
∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις µεθόδους που ορίζει αυτή η υπηρεσία.

2.

Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης, µετά από
διαβούλευση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αφού εξετάσει την κατάσταση,
αποφασίζει για κάθε περίοδο τον αριθµό των ΕΕΕΚ οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στις
Γενικές ∆ιευθύνσεις και τις διάφορες υπηρεσίες.
Άρθρο 33
∆ιάρκεια της επαγγελµατικής κατάρτισης

1.

Η διάρκεια των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης κυµαίνεται από τρεις
έως πέντε µήνες κατ’ ανώτατο.
Ένας ΕΕΕΚ δικαιούται µία µόνο περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης.

2.

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης οργανώνονται δύο φορές το έτος και
κατά κανόνα ολοκληρώνονται την 1η ή την 16η των µηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου.
Άρθρο 34
∆ιεξαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης

Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους κατάρτισης, οι ΕΕΕΚ είναι υπό την εποπτεία
ενός συµβούλου κατάρτισης. Ο σύµβουλος κατάρτισης οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια
υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης για κάθε σηµαντικό στοιχείο
κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής κατάρτισης (ιδίως τις απουσίες, τις αναρρωτικές άδειες,
τα ατυχήµατα ή τη διακοπή της κατάρτισης) που διαπιστώνει ή για το οποίο τον ενηµέρωσε ο
ΕΕΕΚ.
Οι ΕΕΕΚ οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες των συµβούλων κατάρτισης, των
προϊσταµένων τους στη Γενική ∆ιεύθυνση ή την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασµένοι
και τις οδηγίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προσωπικού και ∆ιοίκησης.
Οι ΕΕΕΚ επιτρέπεται να παρίστανται σε συνεδριάσεις, εκτός από τις εµπιστευτικές ή τις
περιορισµένης σύνθεσης συνεδριάσεις, να λαµβάνουν τα σχετικά έγγραφα και να
συµµετέχουν στις δραστηριότητες της υπηρεσίας στην οποία είναι αποσπασµένοι .
Άρθρο 35
Αναστολή της επαγγελµατικής κατάρτισης

EL
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Με γραπτή αίτηση του ΕΕΕΚ ή του εργοδότη του και µε τη σύµφωνη γνώµη του τελευταίου,
η Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να επιτρέψει την αναστολή της
επαγγελµατικής κατάρτισης για πολύ περιορισµένο διάστηµα ή την πρόωρη διακοπή της. Ο
ΕΕΕΚ µπορεί να επανέλθει και να ολοκληρώσει το υπολειπόµενο µέρος της επαγγελµατικής
κατάρτισης, αποκλειστικά µέχρι τη λήξη της ίδιας περιόδου. Απαγορεύεται κάθε παράταση.
Άρθρο 36
Ειδικές περιπτώσεις
1.

Η διαχείριση των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα ιδιαίτερα γραφεία
των Επιτρόπων ασκείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Προσωπικού και ∆ιοίκησης.
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 32 και 33, οι ηµεροµηνίες, η διάρκεια και οι
διαδικασίες καθορίζονται σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του κάθε ιδιαίτερου
γραφείου. Η µέγιστη διάρκεια της επαγγελµατικής κατάρτισης δεν µπορεί, ωστόσο,
να υπερβεί τους έξι µήνες.

2.

Κατ' εξαίρεση, ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να
επιτρέψει την απόσπαση του ΕΕΕΚ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 32
και 33, ιδίως σε περίπτωση ειδικής συµφωνίας την οποία συνάπτει η Επιτροπή για
την απόσπαση προσωπικού.
Άρθρο 37
Συνθήκες εργασίας και αποδοχές

1.

2.

Οι διατάξεις των ακόλουθων άρθρων εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους ΕΕΕΚ:
–

άρθρο 6 σχετικά µε τα καθήκοντα·

–

άρθρο 7 σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις·

–

άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση

–

άρθρο 12 παράγραφος 1 σχετικά µε το ωράριο εργασίας

–

άρθρο 13 σχετικά µε τις αναρρωτικές άδειες·

–

άρθρο 15 σχετικά µε τις ετήσιες άδειες και τις ειδικές άδειες·

–

άρθρο 20 σχετικά µε τις αποστολές και τα έξοδα αποστολής.

Οι ΕΕΕΚ λογίζονται ως άνευ εξόδων ΑΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 2.
Εξακολουθούν να αµείβονται από τον εργοδότη τους χωρίς η Επιτροπή να
καταβάλει καµία χρηµατοδότηση.
Η Επιτροπή δεν αποδέχεται καµία αίτηση υποτροφίας, αµοιβής, επιστροφής εξόδων
ταξιδιού ή άλλων εξόδων, εκτός από την επιστροφή των εξόδων για τις αποστολές
που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους κατάρτισης.
Άρθρο 38
Εκθέσεις και πιστοποίηση

EL
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Οι ΕΕΕΚ που ολοκληρώνουν την απαιτούµενη περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης οφείλουν
να συµπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που ζητούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Προσωπικού και ∆ιοίκησης στο τέλος της κατάρτισης. Οι σύµβουλοι κατάρτισης πρέπει
επίσης να συµπληρώνουν την αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης.
Με τη επιφύλαξη της κατάρτισης των προαναφερόµενων εκθέσεων, οι ΕΕΕΚ που έχουν
ολοκληρώσει την περίοδο της πρακτικής άσκησής τους λαµβάνουν, στη λήξη αυτής της
περιόδου, βεβαίωση που αναφέρει τις ηµεροµηνίες της επαγγελµατικής τους κατάρτισης και
την υπηρεσία στην οποία αυτή πραγµατοποιήθηκε.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
1.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Προσωπικού και ∆ιοίκησης µπορεί να µεταβιβάσει τις
εξουσίες που του ανατίθενται µε την παρούσα απόφαση σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα της επιλογής του εντός της Γ∆ Προσωπικού και ∆ιοίκησης.

2.

Οι ΜΑ, η Γραµµατεία της ΕΖΕΣ, οι ∆ΚΟ και οι διπλωµατικές αποστολές των
οικείων τρίτων χωρών είναι οι προνοµιούχοι συνοµιλητές της Γ∆ Προσωπικού και
∆ιοίκησης καθόλη τη διάρκεια της απόσπασης των ΑΕΕ. Για το σκοπό αυτό, κάθε
αλληλογραφία και ανταλλαγές µε τον εργοδότη του ΑΕΕ, ιδίως όσες αναφέρονται
στην παρούσα απόφαση, πραγµατοποιούνται µέσω της ΜΑ του κράτους µέλους, της
Γραµµατείας της ΕΖΕΣ, των ∆ΚΟ και των διπλωµατικών αποστολών των οικείων
τρίτων χωρών.
Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος

1.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 εφαρµόζεται
από την 31η ∆εκεµβρίου 2008.

2.
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Από την ηµέρα που τίθεται σε ισχύ εφαρµόζεται:
–

στους ΑΕΕ και τους ΕΕΕΚ που αναλαµβάνουν καθήκοντα·

–

στους ΑΕΕ που βρίσκονται ήδη σε απόσπαση, µε εξαίρεση τα άρθρα 17 και 19
που εφαρµόζονται αποκλειστικά µε αίτηση των ενδιαφεροµένων, αντί των
διατάξεων των άρθρων 17 έως 22 της απόφασης της Επιτροπής της 1η Ιουνίου
200611 για τη θέσπιση του καθεστώτος που διέπει την απόσπαση των εθνικών
εµπειρογνωµόνων στις υπηρεσίες της Επιτροπής, η απόσπαση των οποίων

C(2006) 2033 της 1.6.2006
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παρατείνεται βάσει του άρθρου 4, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 3 και 4.
3.

Οι ευρισκόµενοι σε απόσπαση ΑΕΕ οι οποίοι ζητούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
άρθρου 17 δεν εισπράττουν την αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου
µηνιαία αποζηµίωση διαµονής, εφόσον κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία
υπάγονταν στις διατάξεις του άρθρου 22 της προαναφερθείσας απόφασης της
Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση του καθεστώτος που διέπει την
απόσπαση των εθνικών εµπειρογνωµόνων στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αντίθετα,
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 22 κατά την παύση των καθηκόντων τους.

4.

Οι ευρισκόµενοι σε απόσπαση ΑΕΕ οι οποίοι δεν επιθυµούν να υπαχθούν στις
διατάξεις των άρθρων 17 και 19 εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις των
άρθρων 17 έως 22 της προαναφερόµενης απόφασης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου
2006 για τη θέσπιση του καθεστώτος που διέπει την απόσπαση των εθνικών
εµπειρογνωµόνων στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

5.

Καταργείται η προαναφερόµενη απόφαση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2006 για
τη θέσπιση του καθεστώτος που διέπει την απόσπαση εθνικών εµπειρογνωµόνων
στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Εντούτοις, οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 22 της
ίδιας απόφασης εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 2 έως 4.

6.

∆εν εφαρµόζονται πλέον οι διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής της 28ης
Απριλίου 2004 σχετικά µε τη θέσπιση των διατάξεων εφαρµογής σε θέµατα αδειών12
όσον αφορά τους ΑΕΕ.

Βρυξέλλες,12.11.2008

Για την Επιτροπή
Siim Kallas
Μέλος της Επιτροπής
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