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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 287, 
παράγραφος 4, 

τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 2017/1939, της 12ης Οκτωβρίου 2017 
(εφεξής ο «κανονισμός της EPPO»), σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), 

την απόφαση 001/2020 του συλλογικού οργάνου της EPPO, 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τις συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων εντεταλμένων 
εισαγγελέων, 

το αίτημα γνωμοδότησης επί της πρότασης τροποποίησης των όρων απασχόλησης 
των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, με σκοπό την προσαρμογή των βασικών 
αποδοχών τους, το οποίο η EPPO απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
στις 22 Νοεμβρίου 2022, 

τη γνώμη 05/2022 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τροποποίηση των ίδιων όρων 
απασχόλησης. 

Εκτιμώντας τα εξής: 

1) Η EPPO δεν καταβάλλει στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 
εισαγγελείς το προβλεπόμενο για τους υπαλλήλους των ενωσιακών οργάνων 
επίδομα συντηρούμενου τέκνου, ωστόσο οι υπάλληλοι αυτοί απολαύουν των 
σχετικών φορολογικών εκπτώσεων που προβλέπει η ΕΕ επί του μισθού τους. 

2) Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε σε απόφασή του 
(υπόθεση T-484/18) παρεμπιπτόντως ότι οι υπάλληλοι της ΕΕ που δεν δικαιούνται 
και δεν λαμβάνουν επίδομα συντηρούμενου τέκνου από τον εργοδότη τους, το 
εκάστοτε όργανο της ΕΕ, δεν δικαιούνται τις αντίστοιχες φορολογικές εκπτώσεις 
επί του μισθού τους, τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός (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. 

3) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους τις συμβουλές 
της οικείας νομικής υπηρεσίας, ενημέρωσαν την EPPO τον Οκτώβριο του 2022 ότι 
οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς δεν δικαιούνται το προβλεπόμενο 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=el
https://ec.europa.eu/info/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-employment-european-delegated-prosecutors-2020-oct-13_el
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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για τους ενωσιακούς υπαλλήλους επίδομα συντηρούμενου τέκνου και ότι τα 
επιδόματα τέκνου που εισπράττουν από κράτος μέλος δεν τους παρέχουν 
δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
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Εισαγωγή 
01 Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος διορίζει τουλάχιστον δύο Ευρωπαίους/-ες 
εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς που εδρεύουν στη χώρα καταγωγής τους. Η EPPO 
προσλαμβάνει τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς ως ειδικούς 
συμβούλους σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
της ΕΕ. 

02 Η EPPO προτείνει τροποποίηση των όρων απασχόλησης των Ευρωπαίων 
εντεταλμένων εισαγγελέων: Η απόφαση 001/2020 του συλλογικού οργάνου της EPPO 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων 
εντεταλμένων εισαγγελέων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις 
αποφάσεις 017/2021 και 103/2021 του συλλογικού οργάνου της EPPO, βάσει των 
οποίων ο μισθός των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων ορίζεται στο 80 % του 
μισθού μόνιμου υπαλλήλου στον βαθμό AD9, τροποποιείται ως εξής: 

Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο α): «α) βασικές μηνιαίες αποδοχές για το 
επίπεδο 1 της κλίμακας που αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας, οι οποίες 
αντιστοιχούν στον βασικό μηνιαίο μισθό μόνιμου υπαλλήλου της ομάδας 
καθηκόντων AD, βαθμός 9, κλιμάκιο 1, όπως προβλέπεται στον πίνακα του 
άρθρου 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι βασικές μηνιαίες 
αποδοχές αυξάνονται κατά 6 % για κάθε επόμενο επίπεδο της ίδιας κλίμακας.» 

03 Η EPPO μάς ενημέρωσε ότι σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα της θέσης του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα στα 
κράτη μέλη. Η πρόταση αυτή αντικαθιστά την πρότασή της του Απριλίου του 2022 για 
την καταβολή επιδόματος τέκνου στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 
εισαγγελείς. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_el
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Consolidated_version_Decision_103.2021_on_Declaration_of_interests.pdf
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Γενικά σχόλια 
04 Βάσει του κανονισμού της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη. Ο 
κανονισμός αυτός ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς 
διορίζονται ειδικοί σύμβουλοι. Βάσει του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού της ΕΕ (άρθρο 123), το οποίο εφαρμόζεται στους/στις ειδικούς 
συμβούλους, η EPPO δύναται να καθορίζει το ύψος του μισθού των Ευρωπαίων 
εντεταλμένων εισαγγελέων, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών και λοιπών 
νομικών περιορισμών. Ως εκ τούτου, δεν σχολιάζουμε την κλίμακα και τη φύση της 
προτεινόμενης αύξησης των αποδοχών. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Ειδικά σχόλια 

Απαιτήσεις από άποψη προϋπολογισμού 

05 Η προτεινόμενη τροποποίηση στις αποδοχές των Ευρωπαίων εντεταλμένων 
εισαγγελέων θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του βασικού μηνιαίου μισθού τους 
κατά 25 %. Η EPPO εκτιμά ότι, για το 2023, η αύξηση αυτή θα κοστίσει από 
2,4 εκατομμύρια ευρώ έως 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για σημαντική αύξηση 
σε σχέση με την προηγούμενη τροποποίηση που είχε προτείνει η EPPO, η οποία 
αφορούσε τη χορήγηση στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς με 
τέκνα των προβλεπόμενων για τους ενωσιακούς υπαλλήλους επιδομάτων 
συντηρούμενου τέκνου. Το κόστος της είχε εκτιμηθεί από την EPPO 
σε 0,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο τρέχων προϋπολογισμός για τις αποδοχές των 
Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για το 2023, χωρίς να συνεκτιμάται ο 
αντίκτυπος της προτεινόμενης τροποποίησης, ανέρχεται σε 9,8 εκατομμύρια ευρώ 
(ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΡΡΟ ανέρχεται σε 65,5 εκατομμύρια ευρώ). 

06 Βάσει των σχολίων που διατυπώσαμε στη γνώμη 05/2022, τα εν λόγω πρόσθετα 
έξοδα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των μελλοντικών ετήσιων συζητήσεων 
περί προϋπολογισμού. 

07 Επισημαίνουμε ότι στη γνωμοδότησή τους της 11ης Ιανουαρίου 2023 σχετικά με 
την πρόταση της EPPO, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δήλωσαν ότι μπορούν να δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους μόνο εάν η προτεινόμενη διαρθρωτική αύξηση δεν συνεπάγεται 
πρόσθετες οικονομικές συνεισφορές από μέρους της Ένωσης. 

Φορολογική έκπτωση 

08 Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (υπόθεση T-484/18), και όπως αναγνωρίζουν η EPPO και η Επιτροπή, δεν 
υπάρχει νομική βάση για τη χορήγηση φορολογικής έκπτωσης σε επίπεδο ΕΕ 
στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. Η EPPO πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκτησης από τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 
εισαγγελείς του ποσού που αντιστοιχεί στη φορολογική έκπτωση σε επίπεδο ΕΕ που 
χορηγήθηκε την τελευταία διετία, βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 1, της 
απόφασης 001/2020 του συλλογικού οργάνου, το οποίο ορίζει ότι κάθε ποσό που 
καταβάλλεται αχρεωστήτως επιστρέφεται εάν ο/η ενδιαφερόμενος/-η είχε επίγνωση 
του γεγονότος ότι η πληρωμή ήταν αδικαιολόγητη ή αν το αχρεωστήτως καταβληθέν 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_el
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ποσό ήταν σαφώς τέτοιο ώστε ο/η ενδιαφερόμενος/-η να μην είναι δυνατόν να το 
αγνοεί. 

  



9 

Τελικές παρατηρήσεις 
09 Η EPPO έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με τις αποδοχές των Ευρωπαίων
εντεταλμένων εισαγγελέων. Η προτεινόμενη αύξηση στις αποδοχές των Ευρωπαίων 
εντεταλμένων εισαγγελέων θα συνεπαγόταν σημαντικό πρόσθετο κόστος για την 
EPPO, και πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο μελλοντικών προϋπολογισμών. Η EPPO πρέπει επίσης να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάκτησης από τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς 
του ποσού που αντιστοιχεί στη φορολογική έκπτωση που τους παρασχέθηκε τα 
τελευταία δύο έτη. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα V, του οποίου προεδρεύει ο Jan Gregor, 
Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 
της 24ης Ιανουαρίου 2023. 

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Tony Murphy 
Πρόεδρος 
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