
ΤΜΗΜΑ X — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΈΣΟΔΑ — ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

4 ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 37 678 000 34 778 000 35 037 058,77

5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 250 000 p.m. 259 418 856,38

6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΗΣ p.m. p.m. 0,00

7 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ p.m. p.m. p.m.

9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 0,00

Σύνολο 37 928 000 34 778 000 294 455 915,15

ΤΊΤΛΟΣ 4 — ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

4 0 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23 860 000 22 022 000 18 511 534,27

4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50

Τίτλος 4 — Σύνολο 37 678 000 34 778 000 35 037 058,77

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 — ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

4 0 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των  
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού 21 795 000 20 113 000 15 773 939,51 72,37 %

4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των  
μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων  
εν ενεργεία 2 065 000 1 909 000 2 737 594,76 132,57 %

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο 23 860 000 22 022 000 18 511 534,27 77,58 %

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού  
προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

21 795 000 20 113 000 15 773 939,51



Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

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 (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και  
λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

2 065 000 1 909 000 2 737 594,76

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4 1 0 Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του  
συνταξιοδοτικού συστήματος 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50 119,59 %

4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από  
το προσωπικό p.m. p.m. 0,00

4 1 2 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων  
υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο 13 818 000 12 756 000 16 525 524,50 119,59 %

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

13 818 000 12 756 000 16 525 524,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 4 και 
το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII.



Άρθρο 4 1 2 — Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς  
λόγους 

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 107, καθώς και το άρθρο 11 
παράγραφος 2 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIIΙ.

ΤΊΤΛΟΣ 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ p.m. p.m. 0,00

5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ p.m. p.m. 0,00

5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή 
ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΤΟΚΟΥΣ 250 000 p.m. 604 713,19

5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ p.m. p.m. 0,00

5 7 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ p.m. p.m. 258 814 143,19

5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ p.m. p.m. 0,00

5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ p.m. p.m. 0,00

Τίτλος 5 — Σύνολο 250 000 p.m. 259 418 856,38

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ

5 0 0 Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών

5 0 0 0 Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς — Έσοδα με ειδικό 
προορισμό p.m. p.m. 0,00

5 0 0 1 Προϊόν πωλήσεως λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα με 
ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

5 0 0 2 Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα 
όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 5 0 0 — Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00

5 0 2 Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00



Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πωλήσεως κινητών αγαθών

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πωλήσεως μέσων μεταφοράς — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πωλήσεως λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια υλικού σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό 
προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πωλήσεως δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

5 1 0 Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού p.m. p.m. 0,00

5 1 1 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και  
επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 5 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεως επίπλων και υλικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων  
εκμίσθωσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 2 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή 
ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή 
ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα  
δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους που εισπράττονται  
στους λογαριασμούς του οργάνου 250 000 p.m. 604 713,19 241,89 %

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο 250 000 p.m. 604 713,19 241,89 %



Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους  
τόκους που εισπράττονται στους λογαριασμούς του οργάνου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

250 000 p.m. 604 713,19

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών  
και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών,  
συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων  
αποστολής που καταβλήθηκαν για λογαριασμό άλλων  
οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς — 
Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες  
που παρασχέθηκαν τη αιτήσει τους — Έσοδα με ειδικό  
προορισμό p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών υπέρ άλλων οργάνων  
ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που καταβλήθηκαν για  
λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για υπηρεσίες ή εργασίες που παρασχέθηκαν τη αιτήσει  
τους — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 7 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 7 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως  
καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 6 256 360,39

5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως  
οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και  
τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με  
ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου — Έσοδα με ειδικό  
προορισμό p.m. p.m. 0,00

5 7 2 Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για  
λογαριασμό άλλου οργάνου — Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

5 7 3 Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη  
διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα με ειδικό  
προορισμό p.m. p.m. 713,11

5 7 4 Έσοδα προερχόμενα από τη συνεισφορά της Επιτροπής  
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)  
για προσωπικό της Επιτροπής που εργάζεται στις  
αντιπροσωπείες της Ένωσης — Έσοδα με ειδικό  
προορισμό p.m. p.m. 252 557 069,69

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο p.m. p.m. 258 814 143,19

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με  
ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 6 256 360,39

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι  
επιχορηγήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό  
του κάθε οργάνου — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.



Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου — Έσοδα  
με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 3 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου —  
Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 713,11

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 4 — Έσοδα προερχόμενα από τη συνεισφορά της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία  
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για προσωπικό της Επιτροπής που εργάζεται στις αντιπροσωπείες της  
Ένωσης — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 252 557 069,69

Παρατηρήσεις

Αυτά τα έσοδα προέρχονται από συνεισφορά της Επιτροπής στην ΕΥΕΔ για την κάλυψη των δαπανών του προσωπικού της 
Επιτροπής το οποίο εργάζεται στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και του προσωπικού της Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε έσοδο θα χρησιμοποιηθεί για να χορηγηθούν 
συμπληρωματικές πιστώσεις στη θέση 3 0 0 5 στην κατάσταση δαπανών στο παρόν τμήμα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 8 — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

5 8 0 Διάφορες αποζημιώσεις p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00



Άρθρο 5 8 0 — Διάφορες αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 9 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

5 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5 9 0 Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 5 9 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 5 9 0 — Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

ΤΊΤΛΟΣ 6 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΗΣ 

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

6 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ p.m. p.m. 0,00

6 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ p.m. p.m. 0,00

6 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. p.m. 0,00

Τίτλος 6 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 1 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

6 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

6 1 2 Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση  
εργασιών κατόπιν αίτησης και έναντι αμοιβής — Έσοδα  
με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 6 1 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00



Άρθρο 6 1 2 — Επιστροφή δαπανών που έγιναν ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατόπιν αίτησης και  
έναντι αμοιβής — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 3 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

6 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 3 1 Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν — 
Έσοδα με ειδικό προορισμό

6 3 1 1 Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία-
πλαίσιο με την Ισλανδία και την Νορβηγία — Έσοδα με 
ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 6 3 1 — Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 6 3 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 6 3 1 — Εισφορά στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Θέση 6 3 1 1 — Εισφορά στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία-πλαίσιο με την Ισλανδία και την Νορβηγία 
— Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που 
έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη 
σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 
10.7.1999, σ. 31).

Εισφορές στα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η συμφωνία της 18ης Μαΐου 1999 που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω 
χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36), 
και ιδίως το άρθρο 12 της συμφωνίας.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 6 — ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

6 6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 6 0 Λοιπές εισφορές και επιστροφές

6 6 0 0 Λοιπές εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — 
Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 6 6 0 — Μερικό σύνολο p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 6 6 0 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Λοιπές εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα με ειδικό προορισμό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα με ειδικό προορισμό και οδηγούν στο 
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα 
αντίστοιχα έσοδα.

ΤΊΤΛΟΣ 7 — ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

7 0 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ p.m. p.m. p.m.

Τίτλος 7 — Σύνολο p.m. p.m. p.m.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7 0 — ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

7 0 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

7 0 0 Τόκοι υπερημερίας

7 0 0 0 Τόκοι λόγω καθυστερημένης εγγραφής στους λογαριασμούς 
των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών p.m. p.m. p.m.

7 0 0 1 Άλλοι τόκοι υπερημερίας p.m. p.m. p.m.

Άρθρο 7 0 0 — Μερικό σύνολο p.m. p.m. p.m.

Κεφάλαιο 7 0 — Σύνολο p.m. p.m. p.m.



Άρθρο 7 0 0 — Τόκοι υπερημερίας

Θέση 7 0 0 0 — Τόκοι λόγω καθυστερημένης εγγραφής στους λογαριασμούς των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), και ιδίως το 
άρθρο 71 παράγραφος 4.

Θέση 7 0 0 1 — Άλλοι τόκοι υπερημερίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), και ιδίως το 
άρθρο 71 παράγραφος 4.

ΤΊΤΛΟΣ 9 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 0,00

Τίτλος 9 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Κεφάλαιο 
Άρθρο Θέση

Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0 Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 0,00

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο p.m. p.m. 0,00

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Προϋπολογισμός 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,00



ΈΞΟΔΑ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος Ονομασία Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 148 479 815 148 479 815 142 872 462 142 872 462 134 769 518,35

2 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 52 733 755 52 733 755 44 458 963 44 558 963 47 569 250,11

10 0 2 500 000
46 958 963

2 500 000
47 058 963

3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 315 422 000 315 422 000 297 573 000 297 573 000 519 693 710,65

10 0 1 272 000
298 845 000

1 272 000
298 845 000

10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m. p.m. 3 772 000 3 772 000 0,—

Σύνολο 516 635 570 516 635 570 488 676 425 488 776 425 702 032 479,11
Of which Reserves: 10 0 3 772 000 3 772 000

ΤΊΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

1 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98

1 2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85

1 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92

1 4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 5 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60

1 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00

Τίτλος 1 — Σύνολο 148 479 815 142 872 462 134 769 518,35

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 1 — ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

1 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το μόνιμο  
και λοιπό προσωπικό

1 1 0 0 Βασικοί μισθοί 5.20 92 023 000 87 971 000 83 712 239,38 90,97 %

1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
συνδεόμενα με τα καθήκοντα 5.20 748 000 1 136 000 486 663,83 65,06 %

1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 5.20 23 039 000 22 690 000 21 649 223,67 93,97 %

1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη 5.20 4 144 000 3 733 000 3 492 677,10 84,28 %

1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές των 
αποδοχών 5.20 p.m. 202 000 0,—

Άρθρο 1 1 0 — Μερικό σύνολο 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98 91,15 %

Κεφάλαιο 1 1 — Σύνολο 119 954 000 115 732 000 109 340 803,98 91,15 %



Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού της ΕΥΕΔ για το οικονομικό έτος.

Εφαρμόστηκε κατ’ αποκοπή μείωση 6,2% στους μισθούς, τις χορηγήσεις και τα επιδόματα για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν 
καλύπτονται καθ’ οιανδήποτε στιγμή όλες οι θέσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον πίνακα προσωπικού της ΕΥΕΔ.

Άρθρο 1 1 0 — Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το μόνιμο και λοιπό προσωπικό

Θέση 1 1 0 0 — Βασικοί μισθοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

92 023 000 87 971 000 83 712 239,38

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, αφενός, τον βασικό μισθό των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση η 
οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού και, αφετέρου, την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης. 

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θέση 1 1 0 1 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

748 000 1 136 000 486 663,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία 
προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

— αποζημιώσεις γραμματείας,

— αποζημιώσεις στέγης και κίνησης,

— κατ’ αποκοπή αποζημίωση για έξοδα κίνησης,

— αποζημιώσεις για συνεχή ή περιοδική υπηρεσία ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας και στην κατοικία,

— άλλες αποζημιώσεις και επιστροφές,

— υπερωρίες.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Θέση 1 1 0 2 — Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση 
του υπαλλήλου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

23 039 000 22 690 000 21 649 223,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία 
προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

— τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού,

— τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα,

— το επίδομα γονικής ή οικογενειακής αδείας,

— την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) 
σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

— τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 3 — Κοινωνική κάλυψη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

4 144 000 3 733 000 3 492 677,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται 
στον πίνακα προσωπικού:

— τους κινδύνους ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας και τις λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις,

— τον κίνδυνο ανεργίας  των εκτάκτων  υπαλλήλων καθώς και  τα ποσά που  καταβάλλονται  από το όργανο υπέρ αυτών για τη  
σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 1 0 4 — Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογές των αποδοχών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. 202 000 0,—



Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται 
στον πίνακα προσωπικού, τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στο μέρος των 
απολαβών που μεταφέρεται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 — ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

1 2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το  
εξωτερικό προσωπικό

1 2 0 0 Συμβασιούχοι υπάλληλοι 5.20 5 721 995 4 247 000 3 667 820,85 64,10 %

1 2 0 1 Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες 5.20 3 663 000 3 285 000 3 009 000,00 82,15 %

1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης 5.20 366 000 356 900 338 836,00 92,58 %

1 2 0 3 Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες 5.20 p.m. p.m. 0,—

1 2 0 4 Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι 5.20 80 000 500 000 100 000,00 125,00 %

1 2 0 5 Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες 5.20 7 512 000 7 237 000 7 031 598,00 93,60 %

Άρθρο 1 2 0 — Μερικό σύνολο 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85 81,57 %

1 2 2 Προσωρινή πίστωση 5.20 p.m. p.m. 0,—

Κεφάλαιο 1 2 — Σύνολο 17 342 995 15 625 900 14 147 254,85 81,57 %

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και άλλα δικαιώματα σχετικά με το εξωτερικό προσωπικό

Θέση 1 2 0 0 — Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

5 721 995 4 247 000 3 667 820,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων (κατά την έννοια του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα 
κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του 
προσωπικού.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Θέση 1 2 0 1 — Αποσπασμένοι μη στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

3 663 000 3 285 000 3 009 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και τα διοικητικά έξοδα των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, 
εκτός από εκείνους που υπηρετούν στο στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

Θέση 1 2 0 2 — Περίοδοι πρακτικής άσκησης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

366 000 356 900 338 836,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, 
οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου και αποσκοπούν στο να δώσουν μια γενική εικόνα των στόχων και των 
προβλημάτων της Ένωσης, να διασαφηνίσουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και να συμπληρώσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις 
με την εργασιακή εμπειρία στις υπηρεσίες της ΕΥΕΔ.

Καλύπτει τη χορήγηση υποτροφιών και άλλες δαπάνες που συνδέονται με αυτές (συμπλήρωμα για συντηρούμενα άτομα ή για 
ασκούμενους, για άτομα με αναπηρίες, για ασφάλιση ατυχημάτων και ασθένειας κ.λπ.), την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού που 
απορρέουν από περίοδο άσκησης, ιδίως στην αρχή και στο τέλος αυτής, καθώς και τις δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων που 
συνδέονται με το πρόγραμμα των περιόδων άσκησης, όπως π.χ. επισκέψεις, έξοδα υποδοχής και δεξίωσης. Επίσης καλύπτει τις 
δαπάνες αξιολόγησης με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος περιόδων άσκησης και εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης.

H επιλογή των ασκουμένων πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, εξασφαλίζοντας ισόρροπη γεωγραφική 
κατανομή.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 2 0 3 — Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν συνδέονται με το όργανο και ιδίως:

— το προσωρινό προσωπικό για διάφορες υπηρεσίες,

— συμπληρωματικό προσωπικό για συνεδριάσεις,

— εμπειρογνώμονες στον τομέα των συνθηκών εργασίας.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.



Θέση 1 2 0 4 — Προσωπικό οργανισμών και ειδικοί σύμβουλοι

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

80 000 500 000 100 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τις αποδοχές του προσωπικού οργανισμών, έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών 
συμβούλων, και στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ, τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς 
και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 5 — Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

7 512 000 7 237 000 7 031 598,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των στρατιωτικών εθνικών 
εμπειρογνωμόνων στους οποίους ανατίθενται εργασίες στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ ως στρατιωτικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

Άρθρο 1 2 2 — Προσωρινή πίστωση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που αποφασίζει το 
Συμβούλιο εντός του οικονομικού έτους.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον αφού προηγουμένως μεταφερθεί στα 
προσήκοντα κονδύλια του παρόντος κεφαλαίου.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 3 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

1 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

1 3 0 0 Προσλήψεις 5.20 100 000 112 000 249 789,00 249,79 %

1 3 0 1 Κατάρτιση 5.20 1 217 000 1 217 000 817 359,92 67,16 %

1 3 0 2 Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, τη 
μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων 5.20 800 000 1 030 828 992 601,00 124,08 %

Άρθρο 1 3 0 — Μερικό σύνολο 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92 97,30 %

Κεφάλαιο 1 3 — Σύνολο 2 117 000 2 359 828 2 059 749,92 97,30 %

Άρθρο 1 3 0 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 3 0 0 — Προσλήψεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

100 000 112 000 249 789,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ καθώς και τα έξοδα ταξιδίου  
και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

— τα έξοδα διοργάνωσης διαδικασιών επιλογής εκτάκτων, επικουρικών και τοπικών υπαλλήλων.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33, 
καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 
25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 
53), και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του 
Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των 
Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη 
λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Θέση 1 3 0 1 — Κατάρτιση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

1 217 000 1 217 000 817 359,92



Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τις δαπάνες για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση και εκ νέου κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων γλωσσών  
που  διοργανώνονται  σε διοργανική  βάση,  των αμοιβών  για  τα  μαθήματα,  του  κόστους  των  εκπαιδευτών  και  των  δαπανών 
υλικοτεχνικής στήριξης, όπως η ενοικίαση αιθουσών και εξοπλισμού, καθώς και διάφορα συναφή έξοδα όπως τα αναψυκτικά και 
το φαγητό, τα έξοδα συμμετοχής σε μαθήματα, διασκέψεις και συνέδρια στο πλαίσιο της εντολής του στρατιωτικού επιτελείου  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— τα έξοδα εγγραφής σε σεμινάρια και διαλέξεις.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Θέση 1 3 0 2 — Δικαιώματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων 

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

800 000 1 030 828 992 601,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τα έξοδα ταξιδίου των μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας  
τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της αποχώρησης ή της μετάθεσής τους που συνεπάγεται αλλαγή του  
τόπου τοποθέτησης,

— τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει  το όργανο στους μόνιμους, έκτακτους και  
συμβασιούχους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη 
μετάθεσή  τους  σε  νέο  τόπο  υπηρεσίας  καθώς  και  κατά  την  οριστική  λήξη  καθηκόντων  η  οποία  ακολουθείται  από 
επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο,

— τις  ημερήσιες  αποζημιώσεις  που  οφείλει  το  όργανο  στους  μόνιμους,  έκτακτους  και  συμβασιούχους  υπαλλήλους  που 
αποδεικνύουν  ότι  λόγω  της  ανάληψης  των  καθηκόντων  τους  ή  λόγω  τοποθέτησής  τους  σε  νέο  τόπο  υπηρεσίας  είναι 
υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία,

— την αποζημίωση απόλυσης δόκιμου υπαλλήλου σε περίπτωση έκδηλης ανεπάρκειας,

— την αποζημίωση λύσης της σύμβασης εκτάκτου ή συμβασιούχου υπαλλήλου από το όργανο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται:

— στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του οργάνου,

— στους  υπαλλήλους  που  κατέχουν  θέσεις  βαθμών  AD 14  έως  AD 16 οι  οποίοι  απομακρύνονται  από  τη  θέση  τους  προς  το 
συμφέρον της υπηρεσίας.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

1 4 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 4 0 Αποστολές 5.20 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60 104,63 %

Κεφάλαιο 1 4 — Σύνολο 7 723 305 7 723 305 8 080 904,60 104,63 %

Άρθρο 1 4 0 — Αποστολές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

7 723 305 7 723 305 8 080 904,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν από τον Ύπατο Εκπρόσωπο,

— τα έξοδα αποστολής και μετακίνησης των μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων και των ειδικών συμβούλων της 
ΕΥΕΔ,  και  τα  έξοδα  μεταφοράς  των  υπαλλήλων,  την  πληρωμή  των  ημερήσιων  αποζημιώσεων  αποστολής,  καθώς  και  τα 
παρεπόμενα έξοδα ή ειδικά έξοδα για την εκτέλεση αποστολής,

— τα έξοδα αποστολής που απορρέουν από την εντολή του στρατιωτικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— τα έξοδα αποστολής των εθνικών εμπειρογνωμόνων που είναι αποσπασμένοι στην ΕΥΕΔ,

— τα έξοδα αποστολής των ειδικών συμβούλων και των ειδικών απεσταλμένων του Ύπατου Εκπροσώπου,

— τα έξοδα αποστολής επιτυχόντων υποψηφίων που καλούνται για κατάρτιση πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος 
VII.

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με τους κανόνες 
που ισχύουν για τις αποστολές του προσωπικού της ΕΥΕΔ.

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 23ης Μαρτίου 2011, 
για τη θέσπιση των κανόνων που ισχύουν για τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 5 — ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

1 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 5 0 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού

1 5 0 0 Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του 
προσωπικού 5.20 388 000 438 000 136 172,00 35,10 %



1 5 0 1 Ιατρική Υπηρεσία 5.20 450 000 464 000 509 039,00 113,12 %

1 5 0 2 Εστιατόρια και κυλικεία 5.20 p.m. 24 914 0,—

1 5 0 3 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 5.20 504 515 504 515 495 594,00 98,23 %

Άρθρο 1 5 0 — Μερικό σύνολο 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00 84,98 %

Κεφάλαιο 1 5 — Σύνολο 1 342 515 1 431 429 1 140 805,00 84,98 %

Άρθρο 1 5 0 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού

Θέση 1 5 0 0 — Κοινωνικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

388 000 438 000 136 172,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— παρεμβάσεις υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση,

— δαπάνες για κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού.

— μερική επιστροφή στο προσωπικό των δαπανών για τη χρησιμοποίηση δημόσιων μέσων μεταφοράς για την προσέλευση στην 
εργασία. Το μέτρο αυτό συνιστά κίνητρο για τη χρησιμοποίηση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Η πίστωση αυτή προορίζεται, στο πλαίσιο μιας πολιτικής υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τις ακόλουθες κατηγορίες 
προσώπων:

— τους υπαλλήλους εν ενεργεία,

— τους (τις) συζύγους υπαλλήλων εν ενεργεία,

— όλα τα συντηρούμενα τέκνα υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Καλύπτει την επιστροφή, εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αφού εξαντληθούν τα ενδεχόμενα δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο στη χώρα κατοικίας ή προέλευσης, άλλων ειδικών εξόδων εκτός των ιατρικών, που 
αναγνωρίζονται ως αναγκαία, απορρέουν από την αναπηρία και είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 24 και 76.

Θέση 1 5 0 1 — Ιατρική Υπηρεσία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

450 000 464 000 509 039,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:

— τα έξοδα λειτουργίας του μικρού ιατρείου, τα έξοδα αναλώσιμου υλικού, μέριμνας και φαρμάκων του βρεφονηπιακού σταθμού,  
τα έξοδα σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις καθώς και τα έξοδα που πρέπει να προβλεφθούν για τις επιτροπές κρίσης αναπηριών 
και για την επιστροφή των εξόδων κατασκευής γυαλιών,

— τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.



Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του 
παραρτήματος II.

Θέση 1 5 0 2 — Εστιατόρια και κυλικεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. 24 914 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει την αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει ο εκμεταλλευόμενος τα εστιατόρια και κυλικεία.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 1 5 0 3 — Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

504 515 504 515 495 594,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή της ΕΥΕΔ στα έξοδα του βρεφονηπιακού σταθμού και άλλων παιδικών 
σταθμών (το ποσό αυτό καταβάλλεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο).

Τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά των γονέων και τις εισφορές των οργάνων τα οποία απασχολούν τους γονείς συνιστούν 
έσοδα με ειδικό προορισμό.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΤΊΤΛΟΣ 2 — ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΔΡΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 5 21 277 500 21 277 500 16 649 000 16 649 000 21 699 107,00

2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 5 25 630 250 25 630 250 21 646 546 21 646 546 22 492 634,37

10 0 2 500 000
24 146 546

2 500 000
24 146 546

2 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 5 826 005 5 826 005 6 163 417 6 263 417 3 377 508,74

Τίτλος 2 — Σύνολο 52 733 755 52 733 755 44 458 963 44 558 963 47 569 250,11
10 0

Σύνολο + αποθεματικό
2 500 000

46 958 963
2 500 000

47 058 963



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

2 0 0 Ακίνητα

2 0 0 0 Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης 5.20 6 616 000 5 901 000 14 142 723,00 213,77 %

2 0 0 1 Απόκτηση ακινήτων 5.20 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 2 Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας 5.20 491 000 200 000 645 432,00 131,45 %

Άρθρο 2 0 0 — Μερικό σύνολο 7 107 000 6 101 000 14 788 155,00 208,08 %

2 0 1 Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση 5.20 4 152 000 3 444 000 1 857 340,00 44,73 %

2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 5.20 1 318 000 1 449 000 856 687,00 65,00 %

2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων 5.20 8 456 000 5 379 000 3 979 463,00 47,06 %

2 0 1 3 Ασφαλίσεις 5.20 74 500 72 000 37 162,00 49,88 %

2 0 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 5.20 170 000 204 000 180 300,00 106,06 %

Άρθρο 2 0 1 — Μερικό σύνολο 14 170 500 10 548 000 6 910 952,00 48,77 %

Κεφάλαιο 2 0 — Σύνολο 21 277 500 16 649 000 21 699 107,00 101,98 %

Άρθρο 2 0 0 — Ακίνητα

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα και τέλη εμφύτευσης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

6 616 000 5 901 000 14 142 723,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των μισθωμάτων και των φόρων των σχετικών με τα ακίνητα στις Βρυξέλλες 
που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών, αποθήκης και χώρων στάθμευσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των τελών εμφύτευσης των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει 
συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
p.m.

Θέση 2 0 0 1 — Απόκτηση ακινήτων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. 

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.



Θέση 2 0 0 2 — Εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

491 000 200 000 645 432,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης, και ιδίως:

— μελέτες προσαρμογής και επέκτασης των κτιρίων του οργάνου,

— εργασίες σχετικά με τη διαρρύθμιση των κτιρίων με σκοπό τη σωματική και υλική ασφάλεια προσώπων και αγαθών,

— διαρρύθμιση και μετατροπή των χώρων σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες,

— προσαρμογή των χώρων και των τεχνικών εγκαταστάσεων στις ισχύουσες απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).

Άρθρο 2 0 1 — Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

Θέση 2 0 1 0 — Καθαριότητα και συντήρηση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

4 152 000 3 444 000 1 857 340,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ακόλουθα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης:

— καθαρισμός  γραφείων,  εργαστηρίων  και  καταστημάτων  (συμπεριλαμβάνονται  οι  κουρτίνες,  οι  ταπετσαρίες,  οι  τάπητες,  οι  
περσίδες κ.λπ.),

— ανανέωση των φθαρμένων κουρτινών, ταπετσαριών και ταπήτων,

— εργασίες βαφής,

— διάφορες εργασίες συντήρησης,

— εργασίες επιδιόρθωσης των τεχνικών εγκαταστάσεων,

— τεχνικός εξοπλισμός,

— συμβόλαια συντήρησης για τον τεχνικό εξοπλισμό (κλιματισμός, θέρμανση, διαχείριση των απορριμμάτων, ανελκυστήρες).

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 1 — Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

1 318 000 1 449 000 856 687,00



Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 2 — Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

8 456 000 5 379 000 3 979 463,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φύλαξης και επιτήρηση των ακινήτων που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 3 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

74 500 72 000 37 162,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των ασφαλίστρων που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα 
κτίρια που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ και την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που καλύπτει τους επισκέπτες αυτών των κτιρίων.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 0 1 4 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

170 000 204 000 180 300,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες για τα ακίνητα (περιλαμβανομένων των κτιρίων Cortenberg 
και ER), οι οποίες δεν προβλέπονται στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως δε τα έξοδα για τη συλλογή των απορριμμάτων, 
για υλικό σηματοδότησης, για ελέγχους από ειδικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

2 1 0 0 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών 5.20 13 487 000 10 293 000 9 237 651,05 68,49 %

10 0 2 500 000
12 793 000



2 1 0 1 Ασφαλή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών 5.20 11 393 250 10 432 954 9 151 781,32 80,33 %

Άρθρο 2 1 0 — Μερικό σύνολο 24 880 250 20 725 954 18 389 432,37 73,91 %

10 0 2 500 000
23 225 954

2 1 1 Έπιπλα 5.20 200 000 370 592 3 681 134,00 1840,57 %

2 1 2 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 5.20 250 000 250 000 166 496,00 66,60 %

2 1 3 Μεταφορές 5.20 300 000 300 000 255 572,00 85,19 %

Κεφάλαιο 2 1 — Σύνολο 25 630 250 21 646 546 22 492 634,37 87,76 %
10 0

Σύνολο + αποθεματικό
2 500 000

24 146 546

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

2 1 0 0 13 487 000 10 293 000 9 237 651,05

10 0 2 500 000

Σύνολο 13 487 000 12 793 000 9 237 651,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για μη διαβαθμισμένη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, 
συγκεκριμένα τις δαπάνες που αφορούν:

— την αγορά ή τη μίσθωση υλικού ή λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής,

— την παροχή συνδρομής και εκπαίδευσης από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής για την  
εκμετάλλευση και υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής στους 
χρήστες,

— τη συντήρηση και τις επισκευές του εξοπλισμού και των λογισμικών των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής,

— τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας,

— το κόστος των συνδιαλέξεων και τα έξοδα τηλεματικής.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 1 0 1 — Ασφαλή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

11 393 250 10 432 954 9 151 781,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για ασφαλή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, συγκεκριμένα τις 
δαπάνες που αφορούν:

— την αγορά ή τη μίσθωση του υλικού ή του λογισμικού ασφαλών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής,

— την παροχή συνδρομής και εκπαίδευσης από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής για την  
εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής  
στους  χρήστες,  — τη συντήρηση  και  τις  επισκευές  ασφαλούς εξοπλισμού  και  λογισμικού  των συστημάτων  και  εφαρμογών 
πληροφορικής,

— τη συνδρομή σε ασφαλείς υπηρεσίες επικοινωνίας,

— το κόστος των ασφαλών συνδιαλέξεων και διαβιβάσεων δεδομένων. 



Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 1 — Έπιπλα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

200 000 370 592 3 681 134,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— την αγορά ή την ανανέωση επίπλων και ειδικών επίπλων,

— τη μίσθωση επίπλων κατά τις αποστολές και τις συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΥΕΔ,

— τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 2 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

250 000 250 000 166 496,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— την αγορά ή την ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν ιδίως την αρχειοθέτηση,  
την ασφάλεια, την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων, τα εστιατόρια και κυλικεία, καθώς και τα ακίνητα,

— την τεχνική βοήθεια και έλεγχο, ιδίως για την τεχνική υπηρεσία διασκέψεων και τα εστιατόρια και κυλικεία,

— τη μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και τα έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης του εν λόγω υλικού και  
τεχνικών εγκαταστάσεων.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 1 3 — Μεταφορές

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

300 000 300 000 255 572,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων:

— τη χρηματοδοτική μίσθωση ή απόκτηση υπηρεσιακών οχημάτων,

— τα έξοδα μίσθωσης αυτοκινήτων σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσφυγή στα μεταφορικά μέσα της ΕΥΕΔ, ιδίως στην 
περίπτωση αποστολών,

— τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων (αγορά καυσίμων, ελαστικών κ.λπ.).

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.



ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 2 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

2011/201
3

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

2 2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 2 0 Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

2 2 0 0 Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και 
συνεδρίων

5.2
0 700 000 700 000 1 200 000 1 200 000 495 000,00 70,71 %

2 2 0 1 Έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων 5.2
0 100 000 100 000 150 000 150 000 80 000,00 80,00 %

Άρθρο 2 2 0 — Μερικό σύνολο 800 000 800 000 1 350 000 1 350 000 575 000,00 71,88 %

2 2 1 Πληροφόρηση

2 2 1 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 5.2
0 681 500 681 500 580 000 580 000 681 421,81 99,99 %

2 2 1 1 Δορυφορικές εικόνες 5.2
0 500 000 500 000 200 000 200 000

2 2 1 2 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 5.2
0 105 000 105 000 105 000 105 000 20 489,28 19,51 %

2 2 1 3 Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις 5.2
0 150 000 150 000 150 000 150 000 33 867,31 22,58 %

Άρθρο 2 2 1 — Μερικό σύνολο 1 436 500 1 436 500 1 035 000 1 035 000 735 778,40 51,22 %

2 2 2 Γλωσσικές υπηρεσίες

2 2 2 0 Μετάφραση 5.2
0 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

2 2 2 1 Διερμηνεία 5.2
0 690 000 690 000 600 000 600 000 0,—

Άρθρο 2 2 2 — Μερικό σύνολο 690 000 690 000 600 000 600 000 0,—

2 2 3 Διάφορες δαπάνες

2 2 3 0 Είδη γραφείου 5.2
0 326 505 326 505 320 417 320 417 313 355,00 95,97 %

2 2 3 1 Γραμματοσήμανση 5.2
0 100 000 100 000 158 000 158 000 83 802,63 83,80 %

2 2 3 2 Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών 5.2
0 100 000 100 000 141 000 141 000 190 912,00

190,91 
%

2 2 3 3 Διοργανική συνεργασία 5.2
0 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 953 233,00 57,77 %

2 2 3 4 Μετακόμιση 5.2
0 150 000 150 000 150 000 150 000 118 726,00 79,15 %

2 2 3 5 Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.2
0 20 000 20 000 20 000 20 000 8 000,00 40,00 %

2 2 3 6 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 5.2
0 43 000 43 000 129 000 129 000 13 213,00 30,73 %

2 2 3 7 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 5.2
0 10 000 10 000 10 000 10 000 8 500,00 85,00 %

2 2 3 8 Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης 
της Διαμεσολάβησης 

5.2
0 500 000 500 000 400 000 500 000 376 988,71 75,40 %

2 2 3 9 Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την 
Ειρήνη

5.2
0 p.m. 200 000 200 000

Άρθρο 2 2 3 — Μερικό σύνολο 2 899 505 2 899 505 3 178 417 3 278 417 2 066 730,34 71,28 %

Κεφάλαιο 2 2 — Σύνολο 5 826 005 5 826 005 6 163 417 6 263 417 3 377 508,74 57,97 %



Άρθρο 2 2 0 — Διασκέψεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

Θέση 2 2 0 0 — Διοργάνωση συνεδριάσεων διασκέψεων και συνεδρίων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

700 000 1 200 000 495 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων για:

— τη διοργάνωση άτυπων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και άλλων άτυπων συνεδριάσεων, 

— τη διοργάνωση συνεδριάσεων πολιτικού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων,

— τη διοργάνωση διασκέψεων και συνεδρίων,

— εσωτερικές  συνεδριάσεις,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δαπανών  για  τα  γεύματα  και  τα  αναψυκτικά  που 
προσφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις,

— την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργάνου με τη μορφή εξόδων υποδοχής και παράστασης.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 0 1 — Έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

100 000 150 000 80 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σε 
συνεδριάσεις ή αναλαμβάνουν αποστολή από την ΕΥΕΔ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 2 1 — Πληροφόρηση

Θέση 2 2 1 0 — Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

681 500 580 000 681 421,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τα έξοδα πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών βάσεων δεδομένων τεκμηρίωσης και στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των  
γεωγραφικών δεδομένων, 

— τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, υπηρεσίες παροχής αναλύσεων σχετικά με το περιεχόμενό τους και άλλες επιγραμμικές  
δημοσιεύσεις  (online),  η  πίστωση  αυτή  καλύπτει  επίσης  την  ενδεχόμενη  καταβολή  δικαιωμάτων  του  δημιουργού  για  την  
αναπαραγωγή και διανομή των δημοσιεύσεων αυτών γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα,

— την απόκτηση βιβλίων και συγγραμμάτων σε χάρτινο ή/και ψηφιακό υπόθεμα για τη βιβλιοθήκη, 



— τις δαπάνες συνδρομών σε πρακτορεία τύπου, για ηλεκτρονική διαβίβαση,

— τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και λοιπά αναγκαία έξοδα συντήρησης βιβλίων και περιοδικών.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τη σύσταση του στρατιωτικού επιτελείου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7).

Θέση 2 2 1 1 — Δορυφορικές εικόνες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

500 000 200 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς δορυφορικών εικόνων για την ΕΥΕΔ με βασικό στόχο την πρόληψη και 
τη διαχείριση των κρίσεων.

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 1 2 — Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

105 000 105 000 20 489,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας και έκδοσης δημοσιεύσεων στις επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών, με παραδοσιακά (σε χαρτί ή σε φιλμ) ή ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα έξοδα διάδοσης των δημοσιεύσεων της ΕΥΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 1 3 — Ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

150 000 150 000 33 867,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— οπτικοακουστικές υπηρεσίες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις  
ενέργειες του Ύπατου Εκπροσώπου,

— την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ,

— τις δαπάνες εκλαΐκευσης και προώθησης των δημοσιεύσεων και δημόσιων εκδηλώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες  
του οργάνου, περιλαμβανομένων των εξόδων πλαισίωσης και συναφών υποδομών,

— τις δαπάνες πληροφόρησης στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

— τα  έξοδα  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων  πληροφόρησης  και  δημόσιων  σχέσεων,  συμπεριλαμβανομένων  διαφημιστικών 
στοιχείων.



Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Άρθρο 2 2 2 — Γλωσσικές υπηρεσίες

Θέση 2 2 2 0 — Μετάφραση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στην ΕΥΕΔ από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και από την Επιτροπή.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 2 1 — Διερμηνεία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

690 000 600 000 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχουν στην ΕΥΕΔ οι διερμηνείς της Επιτροπής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει την πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται στην ΕΥΕΔ από τους διερμηνείς της 
Επιτροπής με την ευκαιρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και της Στρατιωτικής Επιτροπής, καθώς και 
άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται ειδικά στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση αριθ. 111/2007 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/ Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφαλείας σχετικά με τη διερμηνεία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τις προπαρασκευαστικές τους 
επιτροπές και ομάδες.

Άρθρο 2 2 3 — Διάφορες δαπάνες

Θέση 2 2 3 0 — Είδη γραφείου

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

326 505 320 417 313 355,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— την απόκτηση χαρτιού,

— φωτοαντίγραφα και τέλη,

— γραφική ύλη και είδη γραφείου (τρέχον υλικό),



— έντυπα,

— υλικό για την αποστολή του ταχυδρομείου (φάκελοι, χαρτί περιτυλίγματος, πλακέτες για τη μηχανή χαρτοσήμανσης),

— υλικό για το εργαστήριο αναπαραγωγής εγγράφων (μελάνια, πλάκες offset, φιλμ και χημικά προϊόντα).

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 1 — Γραμματοσήμανση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

100 000 158 000 83 802,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη γραμματοσήμανση της αλληλογραφίας.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 2 — Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

100 000 141 000 190 912,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών και διαβουλεύσεων που ανατίθενται επί συμβάσει σε ειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες υψηλού επίπεδου.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 3 — Διοργανική συνεργασία

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

1 650 000 1 650 000 953 233,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με διοργανικές δραστηριότητες, κυρίως τα έξοδα για διοικητικό 
προσωπικό που ζητείται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με σκοπό τη διαχείριση του προσωπικού, των κτιρίων και των 
δραστηριοτήτων της ΕΥΕΔ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 4 — Μετακόμιση

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

150 000 150 000 118 726,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και μεταφοράς του υλικού.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.



Θέση 2 2 3 5 — Χρηματοοικονομικά έξοδα

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

20 000 20 000 8 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, και ιδίως τα τραπεζικά.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 6 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

43 000 129 000 13 213,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τη χρηματοδότηση της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από την ΕΥΕΔ βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου και του 
Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και των εξόδων πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που 
εκπροσωπούν την ΕΥΕΔ στα δικαστήρια,

— τα έξοδα παροχής συμβουλών των εξωτερικών δικηγόρων,

— τις αποζημιώσεις και τους τόκους κάθε είδους που ενδέχεται να επιβαρύνουν την ΕΥΕΔ.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 7 — Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

10 000 10 000 8 500,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

— τα έξοδα αγοράς των στολών υπηρεσίας για την υπηρεσία συνεδριάσεων και την υπηρεσία ασφαλείας, του εξοπλισμού εργασίας  
για το προσωπικό των εργαστηρίων και των εσωτερικών υπηρεσιών, καθώς και για την επιδιόρθωση και συντήρηση των στολών,

— τη  συμμετοχή  της  ΕΥΕΔ  στις  δαπάνες  ορισμένων  συνδέσμων,  η  δραστηριότητα  των  οποίων  συνδέεται  άμεσα  με  τις 
δραστηριότητες των οργάνων της Ένωσης,

— τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά στις προηγούμενες γραμμές του προϋπολογισμού,

— την αγορά στολών υπηρεσίας και εξαρτημάτων, ιδίως για το προσωπικό ασφαλείας των κτιρίων Cortenberg και ER.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 8 — Υπηρεσίες Πρόληψης Συγκρούσεων και Στήριξης της Διαμεσολάβησης 

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

500 000 500 000 400 000 500 000 376 988,71



Παρατηρήσεις

Το 2011 και το 2012, εφαρμόστηκε προπαρασκευαστική δράση για τη συγκρότηση ομάδας στήριξης της διαμεσολάβησης της ΕΕ 
(Mediation Support Group - MSG) για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η προπαρασκευαστική δράση πρέπει να 
θεωρείται πρώτο βήμα για την ενίσχυση και τη βιώσιμη στήριξη πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης χάρη στην κατ’ αρχήν αύξηση των 
εσωτερικών ικανοτήτων της Ένωσης χωρίς να αποκλείεται η στήριξη από εξωτερικούς και συμβασιούχους εμπειρογνώμονες.

Το 2013, η παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού προορίζεται να καλύψει:

— την τοποθέτηση προσωπικού για την υποστήριξη των διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαλόγου,

— την πρόσληψη με σύμβαση ή την πρόσκληση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαμεσολάβησης και του διαλόγου,  
λαμβανομένων  υπόψη  των  υπό  εξέλιξη  εργασιών  του  ΟΗΕ  και  άλλων  οργανισμών  για  την  κατάρτιση  καταλόγων 
εμπειρογνωμόνων,

— την  ανάληψη  δράσης  όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  γνώσεων,  μεταξύ  άλλων,  μέσω  μελετών  και  εργαστηρίων  ανάλυσης  
συγκρούσεων  και  άντλησης  διδαγμάτων,  της  ανάπτυξης  και  της  δημοσίευσης  βέλτιστων  πρακτικών  και  κατευθυντήριων 
γραμμών,

— — την κατάρτιση και τη δημιουργία εσωτερικών ικανοτήτων σε σχέση με καθήκοντα διαμεσολάβησης και διαλόγου και την  
επίγνωση της κατάστασης για το προσωπικό στην έδρα της ΕΥΕΔ, το προσωπικό της ΕΕ που απασχολείται στις αποστολές, και  
τους προϊσταμένους των αντιπροσωπειών και το προσωπικό τους.

Ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού: p.m.

Θέση 2 2 3 9 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

p.m. 200 000 200 000

Παρατηρήσεις

Αξιοποιώντας τη Γενική Ιδέα για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2009, το 
δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην ανάλυση και την εξέταση επιλογών, και την αποτίμηση του συναφούς κόστους και οφέλους, για 
να υπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες της ΕΕ σε διαμεσολάβηση για την ειρήνη. 

Αξιοποιώντας τις προηγούμενες και συνεχιζόμενες προσπάθειες για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη, λαμβάνοντας υπόψη 
υπάρχουσες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπάρχοντα επιχειρηματικά σχέδια 
που αναπτύχθηκαν για τον σκοπό αυτό, αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους θα εξετάσει ζητήματα όπως η δυνατή θεσμική 
συγκρότηση, περιλαμβανομένων των δομών κόστους, των συστημάτων διαχείρισης και των απαιτήσεων χρηματοδότησης.

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει ιδίως να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του δυναμικού των ικανοτήτων που 
υφίστανται στην ΕΥΕΔ, στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, στα κράτη μέλη και τις οντότητές τους που επιδίδονται στη διαμεσολάβηση για 
την ειρήνη, καθώς επίσης και σε άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, και την εξασφάλιση συνεργειών με τις ικανότητες 
αυτές.

Οι στόχοι του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρήνη θα πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες και τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων του δοκιμαστικού σχεδίου, τα καθήκοντα του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ειρήνη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών, την έρευνα, την κατάρτιση, τη διαμεσολάβηση και την ανεπίσημη 
διπλωματία με στόχο την αποτροπή συγκρούσεων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, την άντληση διδαγμάτων και τις 
βέλτιστες πρακτικές από την εκτέλεση και διαχείριση των σχετικών αποστολών της ΕΕ, την προσέγγιση της ευρύτερης 
πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινότητας των ΜΚΟ και την υποστήριξη αυτών των τομέων δημοσίως. Το 
δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς ένα πιθανό ανεξάρτητο Ινστιτούτο θα μπορούσε τόσο να ενισχύσει τις 
ικανότητες της ΕΥΕΔ και τις ευρύτερες ικανότητες της ΕΕ στους τομείς αυτούς όσο και να βελτιστοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους 
σε συντονισμό με τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Νομικές βάσεις

Δοκιμαστικό σχέδιο, κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 



Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

ΤΊΤΛΟΣ 3 — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

3 0 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 5 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65

10 0 1 272 000
298 845 000

Τίτλος 3 — Σύνολο 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65
10 0

Σύνολο + αποθεματικό
1 272 000

298 845 000

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 0 — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο 

Άρθρο Θέση
Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011 2011/2013

3 0 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 0 0 Αντιπροσωπείες

3 0 0 0 Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού 
προσωπικού 5.20 108 338 000 97 931 000 85 683 762,51 79,09 %

3 0 0 1 Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από 
εξωτερικούς συνεργάτες 5.20 62 482 000 60 048 000 52 273 950,79 83,66 %

10 0 50 000
60 098 000

3 0 0 2 Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό 5.20 21 907 000 22 808 000 21 125 596,00 96,43 %

10 0 702 000
23 510 000

3 0 0 3 Κτίρια και συναφείς δαπάνες 5.20 99 642 000 93 449 000 86 748 766,49 87,06 %

3 0 0 4 Λοιπές διοικητικές δαπάνες 5.20 23 053 000 23 337 000 25 466 820,15 110,47 %

10 0 520 000
23 857 000

3 0 0 5 Συνεισφορά της Επιτροπής για το προσωπικό της 
Επιτροπής στις αντιπροσωπείες 5.20 p.m. p.m. 248 394 814,71

Άρθρο 3 0 0 — Μερικό σύνολο 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65 164,76 %

10 0 1 272 000
298 845 000

Κεφάλαιο 3 0 — Σύνολο 315 422 000 297 573 000 519 693 710,65 164,76 %
10 0

Σύνολο + αποθεματικό
1 272 000

298 845 000

Άρθρο 3 0 0 — Αντιπροσωπείες

Θέση 3 0 0 0 — Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

108 338 000 97 931 000 85 683 762,51



Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες που πραγματοποιούνται στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της Ένωσης και στις αντιπροσωπείες στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εντός της Ένωσης όσον αφορά τους 
μονίμους υπαλλήλους και το έκτακτο προσωπικό που κατέχει θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού:

— βασικοί μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

— τους κινδύνους ατυχήματος και ασθενείας και τις λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις,

— τον κίνδυνο ανεργίας  των εκτάκτων  υπαλλήλων,  καθώς και τα ποσά που  καταβάλλονται  υπέρ  αυτών για τη σύσταση ή τη  
διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους, 

— τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

— υπερωρίες,

— την επίπτωση από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές,

— τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά το οικονομικό έτος.

Εφαρμόστηκε κατ’ αποκοπή μείωση 14 % στις πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού. 

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανόνες που διέπουν τον διορισμό και τις αποδοχές και άλλοι οικονομικοί όροι που υιοθέτησε η ΕΥΕΔ.

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

Οδηγός ορθής πρακτικής για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, που εγκρίθηκε από το προεδρείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με απόφαση της 22ας Ιουνίου 2005.

Θέση 3 0 0 1 — Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

3 0 0 1 62 482 000 60 048 000 52 273 950,79

10 0 50 000

Σύνολο 62 482 000 60 098 000 52 273 950,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της Ένωσης και τις αντιπροσωπείες στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εντός της Ένωσης:

— τις  αποδοχές  των τοπικών  και  των συμβασιούχων  υπαλλήλων,  καθώς  και  τις  κοινωνικές  επιβαρύνσεις  και  ωφελήματα  που  
καταβάλλει ο εργοδότης,

— την εισφορά του εργοδότη στο συμπληρωματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του τοπικού προσωπικού,

— τις υπηρεσίες του προσωρινού προσωπικού και των ανεξάρτητων συνεργατών.

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
p.m.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Θέση 3 0 0 2 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

3 0 0 2 21 907 000 22 808 000 21 125 596,00

10 0 702 000

Σύνολο 21 907 000 23 510 000 21 125 596,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες που προκύπτουν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός της Ένωσης και τις αντιπροσωπείες στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εντός της Ένωσης:

— δαπάνες  συνδεόμενες  με τον διορισμό νέων εμπειρογνωμόνων (πτυχιούχων ανωτάτης εκπαίδευσης)  στις  αντιπροσωπείες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— τα έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες,

— τις δαπάνες για την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση στις αντιπροσωπείες υπαλλήλων από τα κράτη μέλη,

— τις  αποζημιώσεις  εγκατάστασης  και  επανεγκατάστασης,  όταν  οι  μόνιμοι  και  έκτακτοι  υπάλληλοι  είναι  υποχρεωμένοι  να 
αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά  
την οριστική λήξη των καθηκόντων τους, η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο,

— τα  έξοδα  ταξιδίου,  συμπεριλαμβανομένων  των  εξόδων  των  μελών  της  οικογενείας  τους,  με  την  ευκαιρία  της  ανάληψης 
καθηκόντων, της αποχώρησης ή μετάθεσης που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου τοποθέτησης,

— τα έξοδα μετακόμισης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων  
τους, η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο,

— τα διάφορα έξοδα και αποζημιώσεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικών συμβουλών,

— τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων, συμβασιούχων υπαλλήλων και τοπικών  
υπαλλήλων και ιδίως τα έξοδα δημοσιεύσεων, ταξιδίου και παραμονής, καθώς και την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος 
των κληθέντων υποψηφίων, τα έξοδα διοργάνωσης συλλογικών εξετάσεων πρόσληψης, καθώς και τα έξοδα ιατρικής εξέτασης  
πριν από την πρόσληψη,

— την  απόκτηση,  την  ανανέωση,  τη  μετατροπή  και  τη  συντήρηση  του  υλικού  ιατρικού  χαρακτήρα  που  βρίσκεται  στις  
αντιπροσωπείες,

— τις δαπάνες που συνδέονται με τα έξοδα της ετήσιας ιατρικής εξέτασης των μονίμων υπαλλήλων, των συμβασιούχων υπαλλήλων  
και των τοπικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων και των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
αυτό, το κόστος των ιατρών και οδοντιάτρων συμβούλων και τα έξοδα που συνδέονται με την πολιτική σχετικά με το σύνδρομο  
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) στον τόπο εργασίας,

— τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των κοινωνικών επαφών μεταξύ εκπατρισμένων και  
τοπικών υπαλλήλων,

— την κατ’ αποκοπή αποζημίωση για τους υπαλλήλους, οι οποίοι  καλούνται τακτικά να υποβληθούν σε έξοδα παράστασης, σε 
συνάρτηση  με  τη  φύση  των  καθηκόντων  που  τους  έχουν  ανατεθεί,  καθώς  και  την  επιστροφή  των  εξόδων  τα  οποία  οι  
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Επιτροπής κλήθηκαν να καταβάλουν προκειμένου να εκπληρώσουν υποχρεώσεις παράστασης 
εξ ονόματος της Επιτροπής ή/και της ΕΥΕΔ προς το συμφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους (για τις  
αντιπροσωπείες στο εσωτερικό της επικράτειας της Ένωσης μέρος των δαπανών διαμονής καλύπτεται από την κατ’ αποκοπή  
αποζημίωση λόγω της φύσης των καθηκόντων),

— τις δαπάνες μετακίνησης, τις ημερήσιες αποζημιώσεις αποστολής και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα στα οποία υποβάλλονται,  
για την εκτέλεση αποστολής, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής,

— τις δαπάνες μετακίνησης και τις ημερήσιες αποζημιώσεις για τους επιτυχόντες υποψηφίους που καλούνται για κατάρτιση πριν  
αναλάβουν τα καθήκοντά τους,

— τις δαπάνες μετακίνησης και τις ημερήσιες αποζημιώσεις που συνδέονται με τη διακομιδή ατόμων για υγειονομικούς λόγους,

— τις  δαπάνες  που  απορρέουν  από  καταστάσεις  κρίσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  εξόδων  ταξιδίου,  διαμονής  και  των 
ημερήσιων αποζημιώσεων,

— τις δαπάνες σχετικά με τη γενική και γλωσσική κατάρτιση, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και η  



απόδοση του θεσμικού οργάνου,

— τις αμοιβές  εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό των αναγκών,  τον σχεδιασμό,  την προετοιμασία,  την πραγματοποίηση,  την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση ενεργειών κατάρτισης,

— τις  αμοιβές  συμβούλων  σε  διάφορους  τομείς  και  ιδίως  σε  εκείνους  των  μεθόδων  οργάνωσης,  του  προγραμματισμού,  της 
διοίκησης, της στρατηγικής, της διασφάλισης της ποιότητας και της διαχείρισης του προσωπικού,

— τις  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  τον  σχεδιασμό,  την  υλοποίηση  και  την  αξιολόγηση  των  ενεργειών  κατάρτισης  που  
διοργανώνονται  από  τις  υπηρεσίες  του  θεσμικού  οργάνου,  υπό  μορφή  μαθημάτων,  σεμιναρίων  ή  διασκέψεων  (αμοιβές  
εκπαιδευτών/ομιλητών και κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και παραμονής τους, καθώς και δαπάνες για εκπαιδευτικό εξοπλισμό),

— τις δαπάνες τις σχετικές με τις πρακτικές και υλικοτεχνικές πτυχές της διοργάνωσης μαθημάτων κατάρτισης, που αφορούν τους  
χώρους, τη μεταφορά, τη μίσθωση υλικού για την κατάρτιση, τα τοπικά και περιφερειακά σεμινάρια και διάφορα άλλα έξοδα,  
όπως για αναψυκτικά και φαγητό,

— τις δαπάνες συμμετοχής σε διασκέψεις ή συνέδρια, καθώς και τις εγγραφές σε επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις,

— τις δαπάνες κατάρτισης που αφορούν τις δημοσιεύσεις και την πληροφόρηση, τους σχετικούς ιστότοπους, καθώς και τις δαπάνες  
για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού, τις συνδρομές  και τις άδειες  τηλεκατάρτισης,  τα βιβλία, τον τύπο και τα προϊόντα για  
συστήματα πολυμέσων.

Θέση 3 0 0 3 — Κτίρια και συναφείς δαπάνες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

99 642 000 93 449 000 86 748 766,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες που προκύπτουν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός της Ένωσης και τις αντιπροσωπείες στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εντός της Ένωσης:

— την αποζημίωση προσωρινής στέγης και την ημερήσια αποζημίωση για μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπάλληλους,

— σχετικά με τη μίσθωση και τις επιβαρύνσεις για κτίρια των αντιπροσωπειών εκτός Ένωσης:

— για όλα τα κτίρια ή μέρη κτιρίων που καταλαμβάνουν τα γραφεία των αντιπροσωπειών εκτός Ένωσης ή οι υπάλληλοι οι 
οποίοι  έχουν  διοριστεί  εκτός  Ένωσης:  τα  ενοίκια  (συμπεριλαμβανομένης  της  προσωρινής  στέγης)  και  τις  φορολογικές  
επιβαρύνσεις, τα ασφάλιστρα, τις δαπάνες διαρρύθμισης χώρων και μεγάλων επισκευών, τις τρέχουσες δαπάνες σχετικά με 
την ασφάλεια προσώπων και αγαθών (κρυπτογραφία, χρηματοκιβώτια, κιγκλιδώματα κ.λπ.),

— για όλα τα κτίρια ή μέρη κτιρίων που καταλαμβάνουν τα γραφεία των αντιπροσωπειών εκτός Ένωσης και τις κατοικίες των 
αντιπροσώπων: τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων καυσίμων, τα έξοδα συντήρησης 
και  επισκευών,  μετακίνησης  και  μετακόμισης,  καθώς  και  τις  άλλες  τρέχουσες  δαπάνες  (ιδίως  οδικά  τέλη  και  τέλη 
αποκομιδής απορριμμάτων, αγορά υλικού σηματοδότησης),

— σχετικά με τη μίσθωση και τις επιβαρύνσεις για κτίρια των αντιπροσωπειών εντός της επικράτειας της Ένωσης:

— για όλα τα κτίρια  ή μέρη κτιρίων που καταλαμβάνουν τα γραφεία  των αντιπροσωπειών:  τα έξοδα  κατανάλωσης νερού,  
φωταερίου,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  θέρμανσης·  τα  έξοδα  συντήρησης  και  επισκευής·  τις  δαπάνες  διαρρύθμισης  και 
μεγάλων  επισκευών·  τις  δαπάνες  ασφαλείας,  ιδίως  συμβάσεις  επιτήρησης,  μίσθωσης  και  αναγόμωσης  πυροσβεστήρων·  
αγορά και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού, ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών· τα  
έξοδα νομίμων ελέγχων κ.λπ.,

— για όλα τα κτίρια ή μέρη κτιρίων που καταλαμβάνουν οι υπάλληλοι: την επιστροφή των δαπανών ασφάλειας των κατοικιών,

— τις δαπάνες  για  την  απόκτηση  οικοδομήσιμων  οικοπέδων  και  κτιρίων  (αγορά  ή χρηματοδοτική  μίσθωση)  ή την  κατασκευή 
κτιρίων για γραφεία ή κατοικίες,  συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για σύνταξη προκαταρκτικών μελετών και για διάφορες 
αμοιβές.

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
p.m.



Θέση 3 0 0 4 — Λοιπές διοικητικές δαπάνες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

3 0 0 4 23 053 000 23 337 000 25 466 820,15

10 0 520 000

Σύνολο 23 053 000 23 857 000 25 466 820,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες που προκύπτουν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός της Ένωσης και τις αντιπροσωπείες στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εντός της Ένωσης:

— την  αγορά,  τη  μίσθωση,  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση,  συντήρηση  και  επισκευή  των  επίπλων  και  του  εξοπλισμού,  κυρίως 
οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αρχειοθέτησης, αναπαραγωγής, βιβλιοθήκης, διερμηνείας και ειδικού γραφειακού εξοπλισμού  
(φωτοαντιγραφικά  μηχανήματα,  συσκευές  ανάγνωσης-αναπαραγωγής,  τηλεομοιοτυπικές  μηχανές  κ.λπ.),  καθώς  και  την 
απόκτηση υλικού τεκμηρίωσης και αναλωσίμων σχετικών με τον εξοπλισμό αυτό,

— την αγορά, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού όπως γεννήτριες και κλιματιστικές συσκευές, καθώς και τις δαπάνες 
εγκατάστασης και εξοπλισμού υλικού εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών εγκατεστημένου στις αντιπροσωπείες,

— την αγορά,  την  ανανέωση,  τη μίσθωση,  τη χρηματοδοτική  μίσθωση,  τη συντήρηση  και  την  επιδιόρθωση  των μεταφορικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων,

— τα ασφάλιστρα των οχημάτων,

— τα  έξοδα  αγοράς  βιβλίων,  εντύπων  και  άλλων  μη  περιοδικών  δημοσιεύσεων,  περιλαμβανομένων  των  επικαιροποιημένων  
εκδόσεων, καθώς και τις δαπάνες συνδρομής σε εφημερίδες, διάφορα περιοδικά και δημοσιεύματα, τα έξοδα βιβλιοδεσίας και  
άλλες δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση περιοδικών εκδόσεων,

— τις συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων,

— τα  έξοδα  αγοράς  χάρτου,  φακέλων,  ειδών  γραφείου,  προϊόντων  για  τα  εργαστήρια  αναπαραγωγής,  καθώς  και  ορισμένων  
εκτυπώσεων που γίνονται από τρίτους,

— τα έξοδα μεταφοράς και εκτελωνισμού υλικού, την αγορά και τον καθαρισμό στολών για τους κλητήρες,  οδηγούς κ.λπ.,  τις  
διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως την αστική ευθύνη, την ασφάλιση έναντι κλοπής κ.λπ.), τα έξοδα για τις εσωτερικές συνεδριάσεις  
(αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό για ειδικές περιστάσεις),

— τα έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο της διοικητικής λειτουργίας των αντιπροσωπειών, καθώς και  
όλες τις άλλες λειτουργικές δαπάνες που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα στις άλλες θέσεις αυτού του άρθρου,

— τα έξοδα  γραμματοσήμανσης  και  αποστολής  της  συνήθους  αλληλογραφίας,  τα  έξοδα  αποστολής  ταχυδρομικών  και  άλλων 
δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης και σιδηροδρομικώς,

— τα έξοδα του διπλωματικού σάκου,

— το σύνολο δαπανών για επίπλωση και εξοπλισμό των κατοικιών που διατίθενται στους υπαλλήλους,

— την  αγορά,  τη  μίσθωση  ή  τη  χρηματοδοτική  μίσθωση  εξοπλισμού  πληροφορικής,  και  ιδίως  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  
τερματικών, μικροϋπολογιστών,  περιφερειακών μονάδων, εξοπλισμού σύνδεσης και λογισμικών αναγκαίων για τη λειτουργία 
τους,

— τις παροχές υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, ιδίως για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη στήριξη  
συστημάτων πληροφορικής στις αντιπροσωπείες,

— την αγορά, τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού σχετιζόμενου με την αναπαραγωγή της πληροφορίας σε χαρτί,  
όπως εκτυπωτικών μηχανών και συσκευών σάρωσης,

— την αγορά,  τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική  μίσθωση τηλεφωνικών κέντρων και κατανεμητών και εξοπλισμού  μεταβίβασης 
δεδομένων, καθώς και προγραμμάτων λογισμικού αναγκαίων για τη λειτουργία τους,

— τα τέλη συνδρομής και τα πάγια  έξοδα που συνδέονται  με τις  ενσύρματες  επικοινωνίες  ή μέσω ραδιοκυμάτων (τηλεφώνου,  
τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, τηλεομοιοτυπίας), τα δίκτυα μεταβίβασης δεδομένων, τις υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ., καθώς και 
την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων,

— την  εγκατάσταση,  τη  διαμόρφωση,  τη  συντήρηση,  την  υποστήριξη,  τη  βοήθεια,  την  τεκμηρίωση  και  τα  αναλώσιμα  που  
συνδέονται με τον ανωτέρω εξοπλισμό,



— τις  ενδεχόμενες  δαπάνες  τις  σχετικές  με  τις  επιχειρήσεις  ενεργού  ασφάλειας  στις  αντιπροσωπείες  σε  περίπτωση  έκτακτης  
ανάγκης,

— όλα τα χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών,

— για τις πάγιες προκαταβολές, τις προσαρμογές όταν ο διατάκτης έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με την κατάσταση  
και όταν δεν είναι δυνατό να καταλογιστεί η δαπάνη της προσαρμογής σε άλλη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού,

— τις προσαρμογές σε καταστάσεις όπου μια απαίτηση ακυρώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ενώ έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
λογιστικής καταχώρισης ως έσοδο (ιδίως στην περίπτωση συμψηφισμού με οφειλή),

— τις προσαρμογές σε περιπτώσεις μη ανάκτησης του ΦΠΑ, στον βαθμό που δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει καταλογισμός στη  
γραμμή που κάλυψε την αρχική δαπάνη,

— για τόκους που συνδέονται με τις ανωτέρω περιπτώσεις, στον βαθμό που οι τόκοι αυτοί δεν μπορούν να καταλογιστούν σε άλλη 
συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού,

— η παρούσα θέση προορίζεται επίσης για να δεχθεί, αν παραστεί ανάγκη, εγγραφή πίστωσης που θα καλύψει ενδεχόμενες ζημίες  
λόγω εκκαθάρισης ή παύσης εργασιών των τραπεζών στις οποίες η Επιτροπή έχει λογαριασμούς για πάγιες προκαταβολές,

— η παρούσα θέση μπορεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της επιτόπιας 
συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο μιας κρίσης. 

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
p.m.

Νομικές βάσεις

Απόφαση 2010/427/EΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 10. 

Θέση 3 0 0 5 — Συνεισφορά της Επιτροπής για το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 248 394 814,71

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα από την Επιτροπή ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που συνεισφέρουν στο κόστος στις αντιπροσωπείες το 
οποίο απορρέει από την παρουσία προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες, μπορούν να καταστήσουν διαθέσιμες 
συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για το προσωπικό της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του 
προσωπικού της Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το ΕΤΑ και είναι διορισμένο στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός Ένωσης και στις αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται εντός της Ένωσης:

— μισθοί και δαπάνες συνδεόμενες με τους μισθούς τοπικών υπαλλήλων (και προσωπικού της υπηρεσίας),

— το μέρος των δαπανών που καλύπτονται από τις θέσεις 3 0 0 0 (Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού), 
3 0 0 1 (Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες),  3 0 0 2 (Λοιπές δαπάνες σχετικές με το 
προσωπικό), 3 0 0 3 (Κτίρια και συναφείς δαπάνες) και 3 0 0 4 (Λοιπές διοικητικές δαπάνες) για το εν λόγω προσωπικό.

Το ποσό των εσόδων με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 
250 000 000 ευρώ.

ΤΊΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Τίτλος 
Κεφάλαιο

Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 5.20 p.m. 3 772 000 0,—



10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.20 p.m. p.m. 0,—

Τίτλος 10 — Σύνολο p.m. 3 772 000 0,—

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 — ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. 3 772 000 0,—

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις του παρόντος κεφαλαίου έχουν προσωρινό χαρακτήρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν μεταφερθούν σε άλλα 
κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά δεδομένα

Προϋπολογισμός 2013 Πιστώσεις 2012 Εκτέλεση 2011

p.m. p.m. 0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους (δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν).

1. S — Προσωπικό

1.1. S 1 — Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός 2013 2012

Μόνιμες θέσεις Έκτακτες θέσεις Προς μεταφορά στην ΕΥΕΔ

Μόνιμες θέσεις Έκτακτες θέσεις 

AD 16 12 12

AD 15 38 38

AD 14 119 1 108 1

AD 13 198 1 207 1

AD 12 185 185

AD 11 69 69

AD 10 78 78

AD 9 82 82

AD 8 44 39

AD 7 56 56

AD 6 36 36

AD 5 33 28

Σύνολο AD 950 2 938 2

AST 11 31 31

AST 10 27 27

AST 9 51 51

AST 8 58 1 62 1

AST 7 102 102



AST 6 112 112

AST 5 120 125

AST 4 58 58

AST 3 55 55

AST 2 68 68

AST 1 38 38

Σύνολο AST 720 1 729 1

Γενικό σύνολο 1 670 1 3 1 667 2 3

Σύνολο προσωπικού 1 670 1 670

1Εκ των οποίων έξι προαγωγές επί προσωπικής βάσεως: δύο από AD 15 σε AD 16, τρεις από AD 14 σε AD 15, μία από AD 13 σε 
AD 14.

2Εκ των οποίων έξι προαγωγές επί προσωπικής βάσης: δύο από AD 15 σε AD 16, τρεις από AD 14 σε AD 15, μία από AD 13 σε 
AD 14.


