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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ 

29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, 
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 017 ΤΗΣ 24ΗΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ1  

Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (στο εξής: κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία)2, και 
ιδίως το άρθρο 114 στοιχείο γ), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέα,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς αποτελούν το αποκεντρωμένο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εδρεύουν στα κράτη μέλη και, από τη στιγμή του 
διορισμού τους σε θέση Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα έως την 
παύση τους, είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος 
των αντίστοιχων κρατών μελών που τους πρότειναν. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 6 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς διορίζονται ειδικοί 
σύμβουλοι σύμφωνα με τα άρθρα 5, 123 και 124 του καθεστώτος που εφαρμόζεται 
στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΛΠ)3. Ως εκ τούτου, 

                                                           
1  Το ενοποιημένο κείμενο της απόφασης του συλλογικού οργάνου 001/2020 εκπονείται μόνο για 

ενημερωτικούς σκοπούς και για την καλύτερη κατανόηση των κανόνων σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Οι αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης 017/2021 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο της ενοποιημένης έκδοσης. 

2  ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ 1. 

3  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 31, Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 του Συμβουλίου περί καθορισμού της 
υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής 
Ενεργείας (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385). 
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σύμφωνα με το άρθρο 124 ΚΛΠ, τα άρθρα 1γ, 1δ, 11, 11α, 12 και 12α, το άρθρο 16 
πρώτο εδάφιο, τα άρθρα 17 και 17α, 19, 22, 22α και 22β, το άρθρο 23 και το άρθρο 
25 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων, καθώς και τα άρθρα 90 και 91 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τις προσφυγές, εφαρμόζονται 
κατ᾿  αναλογία στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. 

(3) Το άρθρο 114 στοιχείο γ) του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβλέπει 
ότι το συλλογικό όργανο θεσπίζει κανόνες για τους όρους εργασίας, τα κριτήρια 
επιδόσεων, την επαγγελματική ανεπάρκεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, καθώς και κανόνες για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· 

Εξέδωσε τους ακόλουθους κανόνες: 

 

Κεφάλαιο I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1  
 Πεδίο εφαρμογής 

Το άρθρο 124 ΚΛΠ θεσπίζει τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς.  
Προκειμένου να συμπληρωθούν οι κανόνες που προβλέπονται στο ΚΛΠ, οι παρόντες 
κανόνες καθορίζουν πρόσθετους όρους απασχόλησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 2 
 Ανανέωση συμβάσεων για θητεία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, οι συμβάσεις ειδικών συμβούλων που προβλέπονται 
στο άρθρο 123 ΚΛΠ, δυνάμει των οποίων προσλαμβάνονται επίσημα οι Ευρωπαίοι/-ες 
εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς, ανανεώνονται αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες 
προκειμένου οι εν λόγω εισαγγελείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους 
που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία. 

 

Άρθρο 3  
 Γλώσσες 

Οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς προσλαμβάνονται με την προϋπόθεση 
ότι διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της γλώσσας εργασίας για τις επιχειρησιακές και 
διοικητικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία γλώσσα αποφασίζεται 



 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 001/2020 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  |  11 AVENUE JOHN F. KENNEDY, 1855 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   3 

σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία. 

 

Κεφάλαιο II 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 4 
Εξωτερικές δραστηριότητες 

1. Κατ’ αναλογία με το άρθρο 12β του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, 
ένας/μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας που προτίθεται να ασκήσει 
εξωτερική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, ή να εκτελέσει υπηρεσία εκτός της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λαμβάνει προηγουμένως άδεια από τον/την Ευρωπαίο/-α 
γενικό/-ή εισαγγελέα. Άρνηση της αδείας χωρεί εάν η εν λόγω δραστηριότητα ή 
υπηρεσία είναι ικανή να παρεμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του/της 
Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα ή είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Κατ’ αναλογία με το άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, ένας/μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας που προτίθεται να 
ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα εκτός των καθηκόντων του/της ως εθνικού/-ής 
εισαγγελέα ή μέλους του οικείου δικαστικού σώματος εντός των δύο ετών από τη λήξη 
της θητείας του/της ως Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα, ενημερώνει 
σχετικά τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. Αν η σχετική δραστηριότητα 
συνδέεται με έρευνες τις οποίες πραγματοποίησε ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 
εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αν 
ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστη με τα νόμιμα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 
το συλλογικό όργανο δύναται, σε συνάρτηση με το συμφέρον της υπηρεσίας, είτε να 
απαγορεύσει στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής είτε να την εγκρίνει υπό τους όρους που το ίδιο κρίνει 
ενδεδειγμένους. Το συλλογικό όργανο κοινοποιεί την απόφασή του εντός προθεσμίας 
30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν έχει κοινοποιηθεί 
απόφαση μέχρι τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηρή 
αποδοχή. 

 

Άρθρο 5 
Πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων 

1. Το αργότερο δύο μήνες μετά την ανάληψη υπηρεσίας, ο/η Ευρωπαίος/-α 
εντεταλμένος/-η εισαγγελέας υποβάλλει δήλωση συμφερόντων, η οποία περιλαμβάνει:  

α) τις προηγούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες τα τελευταία πέντε 
έτη· 

β) οποιαδήποτε εθελοντική δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε 
σύγκρουση συμφερόντων·  
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γ) την επαγγελματική δραστηριότητα του/της συζύγου, καταχωρισμένου/-
ης συντρόφου ή μόνιμου/-ης συντρόφου.  

2. Σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των συμφερόντων του/της, ο/η 
Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση εντός 
τριών μηνών.  

3. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αποστέλλονται 
στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα και αποθηκεύονται με ασφάλεια. Ο/Η 
εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α Εισαγγελέας έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις 
δηλώσεις των αντίστοιχων Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.  Οι δηλώσεις 
μπορούν να κοινοποιούνται στο συλλογικό όργανο κατόπιν αιτήματός του/της.  

4. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το συλλογικό όργανο 
καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή κατάλληλων και αναλογικών μέτρων. 

 

Άρθρο 6  
Δημοσιοποίηση πληροφοριών σε νομικές διαδικασίες 

Δυνάμει του άρθρου 124 ΚΛΠ, το άρθρο 19 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. 
Ωστόσο, το άρθρο 19 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δεν ερμηνεύεται ως 
εφαρμοστέο στην περίπτωση δημοσιοποίησης πληροφοριών σε νομικές διαδικασίες 
από Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

 

Άρθρο 7  
 Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής 

1. Κατ’ αναλογία με το άρθρο 24 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέχει βοήθεια σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, 
ιδίως σε περίπτωση δίωξης των δραστών απειλών, προσβολών, εξυβρίσεων ή 
αποπειρών εναντίον του προσώπου και της περιουσίας είτε του/της ιδίου/-ας είτε των 
μελών της οικογένειάς του/της, λόγω της ιδιότητας ή των καθηκόντων του/της. 

2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επανορθώνει αλληλεγγύως τις ζημίες που έχουν 
προκληθεί στην περίπτωση αυτή στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, 
στο μέτρο που ο/η τελευταίος/-α δεν είναι, εκ δόλου ή βαρείας αμελείας, υπαίτιος/-α 
των ζημιών αυτών και εφόσον δεν έχει δυνηθεί να επιτύχει επανόρθωση από τον 
δράστη. 

 

Κεφάλαιο III 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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Άρθρο 8  
 Καθεστώς χρόνου εργασίας 

1. Κατ’ αναλογία με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς βρίσκονται πάντα στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Οι ώρες της εργάσιμης ημέρας καθορίζονται με βάση το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στους/στις εθνικούς/-ές εισαγγελείς στο συμμετέχον κράτος μέλος του/της 
αντίστοιχου/-ης Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα.  

3. Για τις υπερωρίες και για τη διαθεσιμότητα εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, 
όπως απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες 
εισαγγελείς δικαιούνται επίδομα υπηρεσίας κατ’ αποκοπή 400 ευρώ τον μήνα. 

 

Άρθρο 9 
Άδεια και αργίες 

1. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σχετικά με την ετήσια 
άδεια διέπονται από τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν 
για τους/τις εισαγγελείς που εργάζονται στις εθνικές υπηρεσίες στις οποίες παραμένουν 
μέλη.  

2. Οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς επωφελούνται από τους εθνικούς 
κανόνες για τις δημόσιες αργίες που ισχύουν για τους/τις εισαγγελείς που εργάζονται 
στις εθνικές υπηρεσίες των οποίων παραμένουν μέλη. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συνέχεια της 
υπηρεσίας, οι αιτήσεις για άδεια εγκρίνονται από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 
εισαγγελέα, ο/η οποίος/-α δύναται να αναθέσει αυτό το καθήκον στον/στην 
εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α Εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 10 
Άδεια ασθενείας 

1. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων σχετικά με την άδεια 
ασθενείας καθορίζονται από τους εθνικούς κανόνες.  

2. Όσο ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας βρίσκεται σε άδεια 
ασθενείας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταβάλλει τα οικονομικά δικαιώματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που 
προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες, εκτός εάν τα δικαιώματα αυτά καλύπτονται 
από το εθνικό σύστημα ασφάλισης ασθενείας. 

 



 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 001/2020 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  |  11 AVENUE JOHN F. KENNEDY, 1855 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   6 

Άρθρο 11 
Άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και γονική άδεια 

1. Οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς επωφελούνται από τους εθνικούς 
κανόνες σχετικά με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια. 

2. Όσο ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας βρίσκεται σε άδεια 
μητρότητας, άδεια πατρότητας ή γονική άδεια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταβάλλει τα 
οικονομικά δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 υπό τους ίδιους 
όρους με αυτούς που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες, εκτός εάν τα 
δικαιώματα αυτά καλύπτονται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Κεφάλαιο IV 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Άρθρο 12  
 Εξέλιξη σταδιοδρομίας και είσοδος σε επίπεδο 

1. Η σταδιοδρομία ενός/μιας Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα 
εξελίσσεται βάσει κλίμακας που αποτελείται από 8 επίπεδα. 

2. Κάθε τρία χρόνια, ένας/μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας προχωρά 
στο επόμενο επίπεδο, εκτός εάν το συλλογικό όργανο έχει διαπιστώσει ότι οι επιδόσεις 
του/της δεν είναι ικανοποιητικές σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις προηγούμενες 
αξιολογήσεις. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας προσλαμβάνεται συνήθως στο 
επίπεδο 1. Στην περίπτωση που ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας 
διαθέτει σχετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, επωφελείται από ένα επιπλέον 
επίπεδο για κάθε περίοδο πέντε πλήρων ετών σχετικής εργασιακής εμπειρίας. Η εν λόγω 
ταξινόμηση κατά την ανάληψη υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το επίπεδο 3.  

 

Άρθρο 13  
Αξιολόγηση 

1. Οι επαγγελματικές επιδόσεις κάθε Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα 
αποτελεί αντικείμενο έκθεσης αξιολόγησης κάθε δεύτερο έτος και, αντίστοιχα, στο 
τέλος της σύμβασής του/της. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει αν οι επιδόσεις είναι 
ικανοποιητικές ή όχι. Η έκθεση μπορεί να διαβιβαστεί στις εθνικές αρχές για σκοπούς 
εσωτερικής εκτίμησης στο πλαίσιο των εθνικών αξιολογήσεων, κατόπιν αιτήματός τους. 

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εγκρίνεται από επιτροπή 
αξιολόγησης που διορίζεται από το συλλογικό όργανο κατόπιν πρότασης του/της 
Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα. 

3. Η διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται με 
ξεχωριστή απόφαση του συλλογικού οργάνου. 
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Κεφάλαιο V 

ΑΜΟΙΒΗ  

Άρθρο 14 
Αμοιβή 

1. Για τη δραστηριότητά τους, οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς 
δικαιούνται τα ακόλουθα: 

α) βασικές μηνιαίες αποδοχές, που για κάθε επίπεδο είναι οι εξής: 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

5 697,61 

(+ 6 %) 

 

 

6 039,47 

(+ 6%) 

 

 

6 401,84 

(+ 6 %) 

 

 

6 785,95 

(+ 6 %) 

 

 

7 193,11 

(+ 6 %) 

 

 

7 624,70 

(+ 6 %) 

 

 

8 082,18 

(+ 6 %) 

 

 

8 567,11 

β) το επίδομα υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3· 

γ) κατά περίπτωση, τη συμπληρωματική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 16, όπως 
καθορίζεται κατά τη στιγμή της πρόσληψης.  

2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί 
καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια. 

 

Άρθρο 15  
Διορθωτικός συντελεστής και ετήσια ενημέρωση 

Τα άρθρα 64 και 65 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία.  

 

Άρθρο 16  
 Συμπληρωματική ενίσχυση 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, εάν η συνολική καθαρή αμοιβή 
του/της είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στην περίπτωση που παρέμενε μόνο 
εθνικός/-ή εισαγγελέας, μπορεί να υποβάλει αίτηση, καταθέτοντας τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά, στον/στη διοικητικό/ή διευθυντή/-ύντρια για να λάβει επιπλέον 
συμπληρωματική ενίσχυση που εξασφαλίζει ότι η συνολική καθαρή αμοιβή θα είναι ίση 
με την καθαρή εθνική αμοιβή. 
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται από 
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελείται από τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 6 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, η συμπληρωματική ενίσχυση δεν καλύπτει καμία εισφορά στο εθνικό 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξης και ασφαλιστικής κάλυψης.   

 

Άρθρο 17 
Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

1. Όλα τα ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως επιστρέφονται εάν ο/η 
ενδιαφερόμενος/-η είχε επίγνωση του γεγονότος ότι η πληρωμή ήταν αδικαιολόγητη ή 
αν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ήταν σαφώς τέτοιο ώστε ο/η ενδιαφερόμενος/-η 
να μην είναι δυνατόν να το αγνοεί. 

2. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός πέντε ετών από 
την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε το ποσό. Εάν ο/-η ενδιαφερόμενος/-η 
παραπλάνησε εσκεμμένα τη διοίκηση με σκοπό να επιτύχει την καταβολή του σχετικού 
ποσού, η αίτηση επιστροφής δεν καθίσταται άκυρη ακόμη και μετά το πέρας της 
προθεσμίας αυτής. 

 

Κεφάλαιο VI 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 18 
Πειθαρχικά μέτρα και διαδικασίες 

1.  Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας έχει πειθαρχική ευθύνη για 
οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης, είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας, με τις 
επαγγελματικές του/της υποχρεώσεις, όπως προβλέπουν ο κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το άρθρο 124 ΚΛΠ και οι παρόντες κανόνες.  

2. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας λάβει γνώση αποδεικτικών 
στοιχείων για παράλειψη υποχρεώσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1, δύναται να 
κινήσει διαδικασία διοικητικής έρευνας με σκοπό να εξακριβωθεί η παράλειψη. 

3. Τα παραπτώματα που ενδέχεται να εγείρουν πειθαρχικά μέτρα, καθώς και η 
πειθαρχική διαδικασία εναντίον Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, καθορίζονται 
σε χωριστή απόφαση (στο εξής: απόφαση για την πειθαρχική διαδικασία) που θα 
εκδοθεί από το συλλογικό όργανο, μετά από πρόταση του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-
ής εισαγγελέα. 

4. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας των Ευρωπαίων 
εντεταλμένων εισαγγελέων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 
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Άρθρο 19  
 Σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παραρτήματος IX του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, η διαδικασία που εφαρμόζεται στο πειθαρχικό συμβούλιο και 
η σύνθεσή του καθορίζονται στην απόφαση για την πειθαρχική διαδικασία.  

 

Άρθρο 20 
 Αναστολή 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παραρτήματος IX του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην απόφαση για αναστολή 
άσκησης καθηκόντων Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα.  

2. Η απόφαση αναστολής καθηκόντων Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης 
εισαγγελέα λαμβάνεται από το συλλογικό όργανο, κατόπιν πρότασης του πειθαρχικού 
συμβουλίου όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η πειθαρχική παραβίαση θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε πειθαρχικό μέτρο παύσης.  

 

Άρθρο 21 
 Πειθαρχικά μέτρα 

1. Τα πειθαρχικά μέτρα που ισχύουν για τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-
ες εισαγγελείς καθορίζονται στην απόφαση για την πειθαρχική διαδικασία. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 του παραρτήματος IX του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, κάθε πειθαρχικό μέτρο εναντίον Ευρωπαίου/-ας 
εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα λαμβάνεται από το συλλογικό όργανο, μόνο μετά από 
πρόταση του πειθαρχικού συμβουλίου και σύμφωνα με την απόφαση για την 
πειθαρχική διαδικασία. 

 

Κεφάλαιο VII 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Άρθρο 22 

Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς που εκτελούν καθήκοντα εθνικών εισαγγελέων 

1. Ένας/Μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να συνεχίσει να 
ασκεί καθήκοντα ως εθνικός/-ή εισαγγελέας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 
του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόνον εάν αυτό επιτρέπεται βάσει της 
συμφωνίας που επιτεύχθηκε —σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του 
κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία— μεταξύ του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-
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ής εισαγγελέα και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους του αντίστοιχου 
Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα. 

2. Όταν ένας/μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ενός κράτους μέλους 
ασκεί επίσης καθήκοντα ως εθνικός/-ή εισαγγελέας σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
καταβάλλει την αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 14 των παρόντων κανόνων και το κράτος 
μέλος αποζημιώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πραγματικό έργο που εκτελεί ως 
εθνικός/-ή εισαγγελέας. 

 

Άρθρο 23 
Ειδικοί όροι 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, ένας/μια Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας που συνεχίζει να ασκεί 
καθήκοντα ως εθνικός/-ή εισαγγελέας ενημερώνει τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 
Ευρωπαία Εισαγγελέα για κάθε κατάσταση που θα τον/την εμποδίσει να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του/της με την ιδιότητα του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης 
εισαγγελέα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να 
προκύψει. 

2. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 των παρόντων κανόνων ισχύει πλήρως για τους/τις 
Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς που συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα 
ως εθνικοί/-ές εισαγγελείς. 

3. Τα κριτήρια για την εκτίμηση, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, της πραγματικής 
εργασίας που εκτελείται από τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εξ ονόματος των εθνικών αρχών, καθώς και 
του ακριβούς τρόπου αποζημίωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το κράτος μέλος, 
καθορίζονται από συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της 
αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους. 

 

Άρθρο 23α4 
Εξαίρεση 

1. Κατ’ εξαίρεση, ένας/μία ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να 
εξουσιοδοτηθεί να ασκεί αποκλειστικά και μόνο καθήκοντα εθνικού/-ής εισαγγελέα για 
χρονικό διάστημα [εκτείνεται από έναν μήνα έως και δύο έτη], το οποίο πρέπει να 
ορίζεται στη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. 

2. Η σύμβαση του/της ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα που ασκεί 
αποκλειστικά και μόνο καθήκοντα εθνικού/-ής εισαγγελέα περιλαμβάνει αναφορά στην 
παρούσα ρύθμιση και ορίζει την προβλεπόμενη/μέγιστη διάρκεια της. 

                                                           
4  Το παρόν άρθρο προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 1 σημείο Ι της απόφασης του συλλογικού οργάνου 

017/2021, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2021. 



 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 001/2020 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  |  11 AVENUE JOHN F. KENNEDY, 1855 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   11 

3. Όταν ο/η ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ασκεί αποκλειστικά και 
μόνο καθήκοντα εθνικού/-ής εισαγγελέα συνεχίζει να αμείβεται από την αρμόδια εθνική 
αρχή με την ιδιότητά του/της ως εθνικού/-ής εισαγγελέα και σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες. 

4. Το διάστημα κατά το οποίο ο/η ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας 
ασκεί αποκλειστικά και μόνο καθήκοντα εθνικού/-ής εισαγγελέα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 9 παράγραφος 
3, του άρθρου 10 παράγραφος 2, του άρθρου 11 παράγραφος 2, των άρθρων 12-17, του 
άρθρου 22, του άρθρου 23 παράγραφοι 2-3. 

5. Αν η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τροποποιηθεί ανά 
πάσα στιγμή σε σχέση με τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς που διορίστηκαν 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι εν λόγω ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς 
διορίζονται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της παρούσας απόφασης ή σύμφωνα με 
τα αντίστοιχα άρθρα 22-23. Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1 υπολογίζεται από την ημερομηνία της αντίστοιχης τροποποίησης της 
σύμβασης του/της ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα. 

 

Κεφάλαιο VIII 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 24 
Λύση της σύμβασης 

1. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας επιθυμεί πρόωρη λύση, η 
περίοδος προειδοποίησης είναι τρεις μήνες. Το συλλογικό όργανο δύναται να μειώσει 
την περίοδο προειδοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημερώνει αμέσως το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για να εξασφαλίσει την έγκαιρη αντικατάσταση του/της 
Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 
του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

2. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς 
προειδοποίηση, εάν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας δεν είναι σε θέση 
να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του/της αφού παρέλθουν έξι μήνες από τη 
στιγμή που έλαβε άδεια ασθενείας σύμφωνα με το άρθρο 10. Η λύση κοινοποιείται 
αμέσως στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, καθώς και στην αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

3. Μετά την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας, η σύμβαση μπορεί να λυθεί 
χωρίς προειδοποίηση. 

4. Η σύμβαση καταγγέλλεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς προειδοποίηση, 
αν το συλλογικό όργανο, βάσει αιτιολογημένης πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας 
γενικού/-ής εισαγγελέα, διαπιστώσει ότι ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας 
δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού για την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του/της για λόγους 
διαφορετικούς από αυτούς που καλύπτει η παράγραφος 3. 
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Κεφάλαιο IX5 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 25 
Έναρξη ισχύος 

Οι παρόντες κανόνες αρχίζουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισής τους από το 
συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

 

Λουξεμβούργο, 29 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Για το συλλογικό όργανο 

 

 

Laura Codruța KÖVESI 

Ευρωπαία γενική εισαγγελέας 

                                                           
5  Ο παρών τίτλος ενσωματώθηκε δυνάμει του άρθρου 1 σημείο ΙΙ της απόφασης του συλλογικού 

οργάνου 017/2021, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου 2021. 
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