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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/197/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Φεβρουαρίου 2004
για τη δηµιουργία µηχανισµού διαχείρισης της χρηµατοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τοµέα της άµυνας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 28 αυτής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10
και 11 ∆εκεµβρίου 1999, αποφάσισε µεταξύ άλλων ότι τα
κράτη µέλη, συµµετέχοντας επί εθελοντικής βάσεως σε επιχειρήσεις υπό τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
πρέπει έως το 2003 να είναι σε θέση να αναπτύσσουν εντός
60 ηµερών και να διατηρούν επί ένα τουλάχιστον έτος στρατιωτικές δυνάµεις έως και 50 000 — 60 000 ατόµων,
ικανές να ανταποκριθούν σε ολόκληρο το φάσµα των αποστολών τύπου Petersberg.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη
στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
2003, στα οποία µεταξύ άλλων επιβεβαιώνεται η ανάγκη να
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανότητα ταχείας στρατιωτικής αντίδρασης.
Το Συµβούλιο αποφάσισε στις 22 Σεπτεµβρίου 2003 ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα
ευέλικτης διαχείρισης της χρηµατοδότησης των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων οιασδήποτε κλίµακας,
πολυπλοκότητας ή προτεραιότητας, και τούτο δηµιουργώντας, έως την 1η Μαρτίου 2004, ένα µόνιµο µηχανισµό
χρηµατοδότησης, ο οποίος να αναλάβει τη χρηµατοδότηση
των κοινών εξόδων οιασδήποτε µελλοντικής στρατιωτικής
επιχείρησης της Ένωσης.
Το Συµβούλιο ενέκρινε στις 17 Ιουνίου 2002 το έγγραφο
10155/02 για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων διαχείρισης
κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ οι οποίες έχουν στρατιωτικές
συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα.
Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει στο άρθρο
28 παράγραφος 3 ότι τα κράτη µέλη οι αντιπρόσωποι των
οποίων στο Συµβούλιο προέβησαν σε τυπική δήλωση δυνάµει του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεν
υποχρεούνται να συµβάλουν στη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην
άµυνα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου για τη θέση της
∆ανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
εκπόνηση και στην εφαρµογή αποφάσεων και δράσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άµυνα και η
∆ανία δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του µηχανισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) «συµµετέχοντα κράτη µέλη» τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πλην της ∆ανίας·
β) «συνεισφέροντα κράτη» τα κράτη µέλη τα οποία συνεισφέρουν
στη χρηµατοδότηση της εν λόγω στρατιωτικής επιχείρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τρίτα κράτη που συνεισφέρουν στη
χρηµατοδότηση των κοινών εξόδων της επιχείρησης αυτής βάσει
συµφωνιών που έχουν συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 2
∆ηµιουργία του µηχανισµού
1. ∆ηµιουργείται µηχανισµός για τη διαχείριση της χρηµατοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τοµέα
της άµυνας.
2.

Ο µηχανισµός ονοµάζεται ΑΘΗΝΑ.

3. Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ ενεργεί εξ ονόµατος των συµµετεχόντων κρατών µελών ή, όσον αφορά τις ειδικές επιχειρήσεις, των
συνεισφερόντων κρατών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.
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Άρθρο 3
∆ικαιοπρακτική ικανότητα
Για τη διοικητική διαχείριση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή
συνέπειες στον τοµέα της άµυνας, ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ διαθέτει
την αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα, ιδίως προκειµένου να κατέχει τραπεζικό λογαριασµό, να αποκτά, να έχει στην κυριότητά του
ή να µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, να συνάπτει συµβάσεις ή
διοικητικούς διακανονισµούς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Άρθρο 4
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2. Η διαχείριση του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ γίνεται υπό την
εξουσία της ειδικής επιτροπής.
3. Κατά τη συζήτηση της χρηµατοδότησης των κοινών εξόδων
µιας δεδοµένης στρατιωτικής επιχείρησης:
α) η ειδική επιτροπή απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συµµετέχοντος κράτους µέλους·
β) οι αντιπρόσωποι των συνεισφερόντων τρίτων κρατών συµµετέχουν στις εργασίες της ειδικής επιτροπής, αλλά δεν λαµβάνουν
µέρος ούτε παρίστανται στις ψηφοφορίες·
γ) ο διοικητής της επιχείρησης ή ο εκπρόσωπός του συµµετέχει
στις εργασίες της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαµβάνει µέρος
στις ψηφοφορίες.

Συντονισµός µε τρίτους
Στο µέτρο που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της αποστολής
του και τηρουµένων των στόχων και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ συντονίζει τις δραστηριότητές του
µε τα κράτη µέλη, τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τους διεθνείς
οργανισµούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ

Άρθρο 5
∆ιαχειριστικά όργανα και προσωπικό
1.
Το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ διαχειρίζονται, υπό την εξουσία της
ειδικής επιτροπής, τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) ο διευθυντής·
β) ο διοικητής της εκάστοτε επιχείρησης καθ' όσον αφορά την υπ'
αυτόν επιχείρηση, (εφεξής «διοικητής επιχείρησης»)·
γ) ο υπόλογος.
2.
Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ χρησιµοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες διοικητικές δοµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ προσφεύγει στο προσωπικό που του διαθέτουν κατά τις ανάγκες τα θεσµικά όργανα της ΕΕ ή αποσπάται από
τα κράτη µέλη.
3.
Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου µπορεί να θέσει στη
διάθεση του διευθυντή ή του υπολόγου το αναγκαίο για την
άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικό, ενδεχοµένως ύστερα από
πρόταση ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους.
4.
Τα όργανα και το προσωπικό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ ενεργοποιούνται βάσει των επιχειρησιακών αναγκών.
Άρθρο 6
Ειδική επιτροπή
1.
Συνιστάται ειδική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο εκάστου συµµετέχοντος κράτους µέλους («ειδική επιτροπή»). Η Επιτροπή παρίσταται στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαµβάνει µέρος στις ψηφοφορίες.

4. Η προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλεί τις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής και προεδρεύει
αυτών. Ο διευθυντής ασκεί χρέη γραµµατέως της ειδικής επιτροπής
και συντάσσει τα πρακτικά των συζητήσεων της ειδικής επιτροπής.
∆εν λαµβάνει µέρος στις ψηφοφορίες.
5. Ο υπόλογος συµµετέχει αν παρίσταται ανάγκη στις εργασίες
της ειδικής επιτροπής χωρίς να λαµβάνει µέρος στις ψηφοφορίες.
6. Αν το ζητήσει ένα συµµετέχον κράτος µέλος, ο διευθυντής ή
ο διοικητής επιχειρήσεως, η προεδρία συγκαλεί την ειδική επιτροπή
εντός το πολύ δέκα πέντε ηµερών.
7. Ο διευθυντής ενηµερώνει δεόντως την ειδική επιτροπή για
κάθε απαίτηση ή διαφορά περί το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ.
8. Η ειδική επιτροπή αποφασίζει µε οµοφωνία των µελών που
την απαρτίζουν, λαµβάνοντας υπόψη τη σύνθεσή της όπως αυτή
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3. Οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές.
9. Η ειδική επιτροπή εγκρίνει όλους τους προϋπολογισµούς,
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά αναφοράς, και ασκεί γενικώς
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 και 41.
10. Η ειδική επιτροπή ενηµερώνεται από τον διευθυντή, τον
διοικητή της επιχείρησης και τον υπόλογο όπως ορίζει η παρούσα
απόφαση.
11. Το κείµενο των πράξεων που εγκρίνει η ειδική επιτροπή
σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32,
36, 37, 38, 39 και 41 υπογράφει ο κατά τη στιγµή της εγκρίσεώς
τους πρόεδρος της ειδικής επιτροπής και ο διευθυντής.

Άρθρο 7
∆ιευθυντής
1. Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου διορίζει τον διευθυντή και τουλάχιστον έναν αναπληρωτή διευθυντή για µία τριετία.
2. Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.
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Άρθρο 9

Ο διευθυντής:

α) εκπονεί και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή κάθε σχέδιο προϋπολογισµού. Σε κάθε σχέδιο προϋπολογισµού, το τµήµα «∆απάνες» µιας επιχείρησης εκπονείται βάσει πρότασης του διοικητή
της·
β) εκδίδει τους προϋπολογισµούς µετά την έγκρισή τους από την
ειδική επιτροπή·
γ) αποτελεί τον διατάκτη των «Εσόδων», των «Κοινών εξόδων που
προκύπτουν για την προετοιµασία, ή συνεπεία, των στρατιωτικών
επιχειρήσεων» και των «επιχειρησιακών κοινών εξόδων» που
προκύπτουν εκτός της ενεργού φάσης της επιχείρησης·
δ) εφαρµόζει, καθ' όσον αφορά τα έσοδα, τους οικονοµικούς διακανονισµούς που συνάπτονται µε τρίτους για τη χρηµατοδότηση
των κοινών εξόδων των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ένωσης.
4.
Ο διευθυντής µεριµνά για την τήρηση των κανόνων που
θεσπίζονται µε την παρούσα απόφαση και για την εφαρµογή των
αποφάσεων της ειδικής επιτροπής.
5.
Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται να λαµβάνει κατά την κρίση
του τα µέτρα εκτέλεσης των δαπανών που χρηµατοδοτούνται µέσω
του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ. Ενηµερώνει σχετικά την ειδική επιτροπή.
6.
Ο διευθυντής συντονίζει τις εργασίες για τα δηµοσιονοµικά
θέµατα τα σχετικά µε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης. Ο
διευθυντής αποτελεί σηµείο επαφής µε τις εθνικές διοικήσεις και,
κατά τα δέοντα, µε τους διεθνείς οργανισµούς για τα θέµατα αυτά.
7.
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Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος ενώπιον της ειδικής επιτροπής.

Υπόλογος
1. Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου διορίζει τον υπόλογο
και τουλάχιστον ένα αναπληρωτή υπόλογο για χρονικό διάστηµα
δύο ετών.
2. Ο υπόλογος ασκεί τα καθήκοντά του επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.
3.

Ο υπόλογος είναι επιφορτισµένος µε:

α) την ορθή εκτέλεση των πληρωµών και την είσπραξη των εσόδων
και των βεβαιωµένων απαιτήσεων·
β) την κατ' έτος προετοιµασία των λογαριασµών του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ, µετά δε τη λήξη εκάστης επιχείρησης, των λογαριασµών της επιχείρησης·
γ) την παροχή συνδροµής στον διευθυντή όταν αυτός υποβάλλει
προς έγκριση στην ειδική Επιτροπή τους ετήσιους λογαριασµούς ή τους λογαριασµούς µιας επιχείρησης·
δ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ·
ε) τον καθορισµό των λογιστικών κανόνων και µεθόδων και του
λογιστικού σχεδίου·
στ) τον καθορισµό και την επικύρωση των λογιστικών συστηµάτων
για τα έσοδα, εφόσον δε συντρέχει περίπτωση, την επικύρωση
των συστηµάτων που καθορίζονται από τον διατάκτη και
προορίζονται για την παροχή ή δικαιολόγηση λογιστικών
πληροφοριών·
ζ) τη φύλαξη δικαιολογιτικών εγγράφων·

Άρθρο 8
∆ιοικητής επιχείρησης
1.
Ο διοικητής της επιχείρησης ασκεί επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ τα καθήκοντά του τα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των κοινών εξόδων της επιχείρησης της οποίας έχει το πρόσταγµα.
2.
Για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση, ο διοικητής επιχείρησης:
α) διαβιβάζει στον διευθυντή τις προτάσεις του για το τµήµα
«δαπάνες-επιχειρησιακά κοινά έξοδα» των σχεδίων προϋπολογισµού·
β) εκτελεί ως διατάκτης τις πιστώσεις που συνδέονται µε τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα· έχει εξουσία επί παντός προσώπου που
συµµετέχει στην εκτέλεση αυτών των πιστώσεων, έστω και στη
φάση της προχρηµατοδότησης· µπορεί να προβαίνει σε αναθέσεις και να συνάπτει συµβάσεις επ' ονόµατι του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ· ανοίγει τραπεζικό λογαριασµό επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ για την υπό τις διαταγές του επιχείρηση.
3.
Ο διοικητής της επιχείρησης εξουσιοδοτείται να λαµβάνει για
την υπό τις διαταγές του επιχείρηση τα κατά την κρίση του πρόσφορα µέτρα εκτέλεσης των δαπανών που χρηµατοδοτούνται µέσω
του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ. Ενηµερώνει σχετικώς τον διευθυντή και
την ειδική επιτροπή.

η) τη διαχείριση του ταµείου από κοινού µε τον διευθυντή.
4. Ο διευθυντής και ο διοικητής επιχείρησης παρέχουν στον
υπόλογο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση λογαριασµών που να απεικονίζουν επακριβώς την περιουσία του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ και την εκτέλεση του προϋπολογισµού που αυτός
διαχειρίζεται, εγγυώνται δε την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών.
5.

Ο υπόλογος είναι υπεύθυνος ενώπιον της ειδικής επιτροπής.

Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον διευθυντή, στον
υπόλογο και στο προσωπικό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ
1. Το αξίωµα του διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή, είναι
ασυµβίβαστο προς εκείνο του υπολόγου ή αναπληρωτή υπολόγου.
2. Ο αναπληρωτής διευθυντής ενεργεί υπό την εξουσία του
διευθυντή. Ο αναπληρωτής υπόλογος ενεργεί υπό την εξουσία του
υπολόγου.
3. Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του τελευταίου. Ο αναπληρωτής
υπόλογος αναπληρώνει τον υπόλογο σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος του τελευταίου.
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4.
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εργάζονται για το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ εξακολουθούν
να υπόκεινται στους κανόνες και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται
σε αυτούς.
5.
Το προσωπικό που τίθεται στη διάθεση του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ από τα κράτη µέλη υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε
τους περιλαµβανόµενους στην απόφαση του Συµβουλίου σχετικά
µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους αποσπασµένους εθνικούς
εµπειρογνώµονες, καθώς και στις διατάξεις που συµφωνούνται από
την εθνική τους διοίκηση και το θεσµικό όργανο της Κοινότητας ή
το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το κράτος
µέλος που αποσπά αναλαµβάνει την επιβάρυνση των αποδοχών των
εµπειρογνωµόνων τις οποίες καθορίζει η ως άνω απόφαση σχετικά
µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους αποσπασµένους εθνικώς
εµπειρογνώµονες.
6.
Πριν διοριστεί, το προσωπικό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ
πρέπει να έχει λάβει έγκριση πρόσβασης στις εµπιστευτικές πληροφορίες του Συµβουλίου τουλάχιστον µέχρι της διαβάθµισης ασφάλειας «Secret UE», ή ισοδύναµη έγκριση από ένα κράτος µέλος.
7.
Ο διευθυντής µπορεί να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει µε
κράτη µέλη ή τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας συµφωνίες βάσει
των οποίων µπορεί να ορίζει εκ των προτέρων το προσωπικό που,
σε περίπτωση ανάγκης, θα µπορεί να τεθεί αµέσως στη διάθεση του
µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ

Άρθρο 11
Μόνιµοι και ad hoc διοικητικοί διακανονισµοί για τους τρόπους καταβολής των συνεισφορών των τρίτων κρατών
1.
Στο πλαίσιο των συµφωνιών που συνάπτει η ΕΕ µε τα τρίτα
κράτη που ορίζει το Συµβούλιο ως εν δυνάµει συνεισφέροντα σε
επιχειρήσεις της ΕΕ ή ως συνεισφέροντα σε συγκεκριµένη επιχείρηση
της ΕΕ, ο διευθυντής διαπραγµατεύεται µε τα τρίτα αυτά κράτη
µόνιµους και ad hoc διοικητικούς διακανονισµούς, αντιστοίχως. Οι
διακανονισµοί αυτοί λαµβάνουν τη µορφή ανταλλαγής επιστολών,
µεταξύ του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ και των αρµόδιων διοικητικών
υπηρεσιών των ενδιαφερόµενων τρίτων κρατών, για τον καθορισµό
των αναγκαίων τρόπων ταχείας καταβολής συνεισφορών σε οιαδήποτε µελλοντική στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης.
2.
Εν αναµονή της σύναψης των συµφωνιών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, ο διευθυντής δύναται να λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα προς διευκόλυνση των καταβολών από τα συνεισφέροντα
τρίτα κράτη.
3.
Ο διευθυντής ενηµερώνει εκ των προτέρων την ειδική επιτροπή για τους προβλεπόµενους διακανονισµούς, πριν τους
υπογράψει επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.

L 63/71

4. Όταν η Ένωση αναλαµβάνει κάποια στρατιωτική επιχείρηση, ο
διευθυντής θέτει σε λειτουργία, για το ύψος των συνεισφορών που
έχει αποφασίσει το Συµβούλιο, τους διακανονισµούς µε τα τρίτα
κράτη µέλη που συνεισφέρουν στη συγκεκριµένη επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 12
Άνοιγµα και προορισµός
1. Ο διευθυντής ανοίγει έναν ή περισσότερους τραπεζικούς
λογαριασµούς επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.
2. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί ανοίγονται σε πρώτης τάξεως
πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος.
3. Στους λογαριασµούς αυτούς κατατίθενται οι συνεισφορές
των συνεισφερόντων κρατών. Από αυτούς πληρώνονται οι δαπάνες
που διαχειρίζεται ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ και προκαταβάλλονται
στον διοικητή της επιχείρησης τα ποσά που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση των δαπανών που αφορούν τα κοινά έξοδα µιας στρατιωτικής επιχείρησης. Κανένας λογαριασµός δεν µπορεί να µείνει
ακάλυπτος.

Άρθρο 13
∆ιαχείριση των κεφαλαίων
1. Για κάθε πληρωµή από το λογαριασµό του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ απαιτείται διπλή υπογραφή, αφενός του διευθυντή ή του
αναπληρωτή διευθυντή και αφετέρου του υπολόγου ή του αναπληρωτή υπολόγου.
2. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διατίθενται στον διοικητή επιχείρησης,
µπορούν να κατατεθούν µόνο σε πιστωτικό ίδρυµα πρώτης τάξεως,
σε ευρώ και σε τραπεζικό λογαριασµό όψεως ή µικρής προθεσµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΑ ΕΞΟ∆Α

Άρθρο 14
Ορισµός των κοινών εξόδων και περίοδοι επιλεξιµότητας
1. Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ επιβαρύνεται µε τα κοινά έξοδα που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι όποτε αυτά προκύπτουν. Όταν
εγγράφονται σε άρθρο του προϋπολογισµού αναφερόµενο στην επιχείρηση την οποία αφορούν κατά κύριο λόγο, θεωρούνται ως «επιχειρησιακά έξοδα» της επιχείρησης αυτής. Ειδάλλως θεωρούνται ως
«κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν,
µιας επιχείρησης».
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2.
Επιπλέον, κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της επιχείρησης, το οποίο αρχίζει την ηµέρα κατά την οποία το Συµβούλιο
αποφασίζει τη διεξαγωγή της στρατιωτικής επιχείρησης από την
Ένωση, εκτός αν το Συµβούλιο ορίσει προγενέστερη ηµεροµηνία,
και λήγει την ηµέρα διορισµού του διοικητή της επιχείρησης, ο
µηχανισµός ΑΘΗΝΑ επιβαρύνεται µε τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.
3.
Κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης µιας επιχείρησης η
οποία εκτείνεται από την ηµέρα διορισµού του διοικητή της επιχείρησης έως την ηµέρα παύσης δραστηριοτήτων του στρατηγείου
της επιχείρησης, o µηχανισµός ΑΘΗΝΑ επιβαρύνεται µε τα ακόλουθα επιχειρησιακά κοινά έξοδα:

παράταση επιχείρησης της Ένωσης, ορίζεται ένα ποσόν αναφοράς
για τα κοινά έξοδα της επιχείρησης αυτής. Ο διευθυντής, µε τη
βοήθεια ιδίως του στρατιωτικού επιτελείου της Ένωσης και του
διοικητή επιχείρησης, εφόσον ο τελευταίος έχει αναλάβει καθήκοντα, εκτιµά το ποσόν που κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των
κοινών εξόδων της επιχείρησης κατά το προβλεπόµενο χρονικό
διάστηµα. Ο διευθυντής προτείνει το ποσόν αυτό µέσω της προεδρίας στα όργανα του Συµβουλίου που είναι αρµόδια για την
εξέταση του σχεδίου κοινής δράσης ή απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

α) τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Α·

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

β) τα κοινά έξοδα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ-Β, εάν το
Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση.

Άρθρο 17

4.
Αποτελούν επίσης µέρος των επιχειρησιακών κοινών εξόδων
µιας επιχείρησης οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση αυτής, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙV.
Η επιχείρηση έχει εκκαθαριστεί όταν ο εξοπλισµός και οι υποδοµές
που χρηµατοδοτούνται από κοινού για τη διεξαγωγή της επιχείρησης έχουν καταλήξει στον τελικό τους προορισµό και οι λογαριασµοί για την επιχείρηση έχουν εξαντληθεί.
5.
∆εν είναι επιλέξιµες ως κοινά έξοδα οι δαπάνες τις οποίες θα
επωµίζονταν ούτως ή άλλως ένα ή περισσότερα συνεισφέροντα
κράτη, ένα θεσµικό όργανο της Κοινότητας ή ένας διεθνής οργανισµός, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση επιχείρησης.
Άρθρο 15
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∆ηµοσιονοµικοί κανόνες
1. Ο προϋπολογισµός, εκπεφρασµένος σε ευρώ, είναι η πράξη
που προβλέπει και επιτρέπει, για κάθε οικονοµικό έτος, το σύνολο
των εσόδων και εξόδων που διαχειρίζεται ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ.
2. Όλες οι δαπάνες συνδέονται µε συγκεκριµένη επιχείρηση
εκτός, εφόσον απαιτείται, των εξόδων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό εγκρίνονται για τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.

Ασκήσεις

4. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς
τα έσοδα-έξοδα.

1.
Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χρηµατοδοτούνται µέσω του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ, µε κανόνες και
διαδικασίες παρόµοιους µε εκείνους που ισχύουν για τις επιχειρήσεις όπου συµβάλλουν όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη.

5. Κανένα έσοδο ή δαπάνη δεν µπορεί να εκτελεστεί αν δεν εγγραφεί σε γραµµή του προϋπολογισµού και εντός του ορίου των
εγγεγραµµένων πιστώσεων.

2.
Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων αποτελούνται κατ' αρχήν από
τα επιπρόσθετα έξοδα για τα αρχηγεία που µπορούν να αναπτυχθούν ή τα µόνιµα αρχηγεία και, κατά δεύτερο λόγο, από τα επιπρόσθετα έξοδα για τη χρησιµοποίηση από την ΕΕ κοινών περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων του ΝΑΤΟ που διατίθενται για
µιαν άσκηση.
3.
Τα κοινά έξοδα των ασκήσεων δεν περιλαµβάνουν έξοδα που
αφορούν:
α) αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των σχετιζόµενων µε κτίρια, υποδοµές και εξοπλισµό·
β) τον προγραµµατισµό ασκήσεων και την προκαταρκτική φάση
τους·
γ) µεταφορές, στρατωνισµό και στέγαση δυνάµεων.
Άρθρο 16
Ποσόν αναφοράς
Σε κάθε κοινή δράση µε την οποία το Συµβούλιο αποφασίζει τη
διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης της Ένωσης και σε κάθε κοινή
δράση ή απόφαση µε την οποία το Συµβούλιο αποφασίζει την

Άρθρο 18
Καταρτισµός και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού
1. Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού
για το επόµενο οικονοµικό έτος, µε τη βοήθεια εκάστου διοικητή
επιχείρησης καθ' όσον αφορά το τµήµα «επιχειρησιακά κοινά
έξοδα». Ο διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού στην
ειδική επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου.
2.

Το σχέδιο προϋπολογισµού περιλαµβάνει:

α) τις πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των
κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, µιας επιχείρησης·
β) τις πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων για τις διεξαγόµενες ή σχεδιαζόµενες
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των πιστώσεων
για την απόδοση των κοινών εξόδων που προχρηµατοδοτούνται
από ένα κράτος ή από τρίτον·
γ) πρόβλεψη των αναγκαίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών.
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3.
Ανάλογα µε τη φύση και τον προορισµό τους οι πιστώσεις
ταξινοµούνται σε τίτλους και κεφάλαια τα οποία, αν χρειαστεί, υποδιαιρούνται σε άρθρα. Το σχέδιο προϋπολογισµού περιλαµβάνει
λεπτοµερείς παρατηρήσεις κατά κεφάλαιο ή κατ' άρθρο. Σε κάθε
επιχείρηση αφιερώνεται ένας συγκεκριµένος τίτλος. Ένας συγκεκριµένος τίτλος αποτελεί το «γενικό µέρος» του προϋπολογισµού
και περιλαµβάνει τα «κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, µιας επιχείρησης».
4.
Κάθε τίτλος µπορεί να περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο µε ονοµασία «προσωρινές πιστώσεις». Οι πιστώσεις αυτές εγγράφονται
όταν υπάρχει, για σοβαρούς λόγους, αβεβαιότητα περί του ποσού
των απαιτούµενων πιστώσεων ή περί του πεδίου εφαρµογής των
εγγραφόµενων πιστώσεων.
5.

Τα έσοδα αποτελούνται από:

α) συνεισφορές που καταβάλλουν τα συµµετέχοντα και τα
συνεισφέροντα κράτη µέλη, ενδεχοµένως δε τα συνεισφέροντα
τρίτα κράτη·
β) διάφορα έσοδα, υποδιαιρούµενα κατά τίτλο, που περιλαµβάνουν
τους τόκους, το προϊόν των πωλήσεων και το υπόλοιπο του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, αφού καθοριστεί από την
ειδική επιτροπή.
6.
Η ειδική επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισµού πριν
από τις 31 ∆εκεµβρίου. Ο διευθυντής εκδίδει τον εγκριθέντα προϋπολογισµό και τον κοινοποιεί στα συµµετέχοντα και στα συνεισφέροντα κράτη.

Άρθρο 19
∆ιορθωτικοί προϋπολογισµοί
1.
Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων
περιστάσεων, ιδίως όταν σχεδιάζεται επιχείρηση ενώ έχει αρχίσει το
οικονοµικό έτος, ο διευθυντής υποβάλλει σχέδιο διορθωτικού
προϋπολογισµού. Εάν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού
υπερβαίνει σηµαντικά το ποσό αναφοράς για την εν λόγω επιχείρηση, η ειδική επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το Συµβούλιο να
το εγκρίνει.
2.
Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού καταρτίζεται,
υποβάλλεται, εγκρίνεται, εκδίδεται και κοινοποιείται µε την ίδια διαδικασία όπως και ο ετήσιος προϋπολογισµός. Εντούτοις, όταν ο
διορθωτικός προϋπολογισµός συνδέεται µε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης της Ένωσης, συνοδεύεται από λεπτοµερές δηµοσιονοµικό δελτίο σχετικά µε τα προβλεπόµενα κοινά έξοδα για την
όλη επιχείρηση. Η ειδική επιτροπή αποφασίζει λαµβάνοντας υπόψη
της τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος.

Άρθρο 20
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Η προέγκριση πάντως της ειδικής επιτροπής απαιτείται όταν:
α) η υπόψη µεταφορά πιστώσεων συνεπάγεται µεταβολή του συνολικού ποσού των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για µια επιχείρηση·
ή όταν
β) οι σχεδιαζόµενες κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους µεταφορές πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο υπερβαίνουν το
10 % των πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στο κεφάλαιο
από το οποίο γίνεται η µεταφορά, όπως αυτό έχει στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους που ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της υπόψη πρότασης µεταφοράς.
2. Όταν ο διοικητής επιχείρησης το κρίνει αναγκαίο για την
καλή διεξαγωγή της επιχείρησης, µπορεί, εντός τριών µηνών από
την ηµεροµηνία έναρξής της, να προβεί στη µεταφορά πιστώσεων
προοριζόµενων για την επιχείρηση από ένα άρθρο σε άλλο και από
ένα κεφάλαιο σε άλλο του τµήµατος «επιχειρησιακά κοινά έξοδα»
του προϋπολογισµού, ενηµερώνει δε σχετικώς τον διευθυντή και
την ειδική επιτροπή.

Άρθρο 21
Μεταφορά πιστώσεων στο επόµενο έτος
1. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιµασία,ή κατόπιν, επιχειρήσεων για τις οποίες
δεν έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις ακυρώνονται, κατ' αρχήν, στο
τέλος του οικονοµικού έτους.
2. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων αποθήκευσης
υλικού και εξοπλισµού τις οποίες διαχειρίζεται ο µηχανισµός
ΑΘΗΝΑ µπορούν να µεταφερθούν άπαξ στο επόµενο οικονοµικό
έτος, εφόσον η αντίστοιχη υποχρέωση ανελήφθη πριν από τις 31
∆εκεµβρίου του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Οι πιστώσεις που
προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων
µπορούν να µεταφερθούν εφόσον χρειάζονται για επιχείρηση της
οποίας δεν έχει τελειώσει η εκκαθάριση.
3. Ο διευθυντής υποβάλλει, πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, στην
ειδική επιτροπή τις προτάσεις µεταφοράς πιστώσεων εκ της προηγουµένης χρήσεως.

Άρθρο 22
Προκαταβολικές εκτελέσεις πιστώσεων
Μόλις εκδοθεί ο ετήσιος προϋπολογισµός:

Μεταφορές πιστώσεων

α) µπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις για τις εγγεγραµµένες σε
αυτόν πιστώσεις µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του επόµενου
έτους·

1.
Ο διευθυντής, ενδεχοµένως µε πρόταση του διοικητή επιχείρησης, µπορεί να προβεί σε µεταφορές πιστώσεων. Ο διευθυντής
ενηµερώνει για την πρόθεσή του την ειδική επιτροπή, και εφόσον
το επιτρέπει ο επείγων χαρακτήρας του θέµατος, τρεις εβδοµάδες
πριν.

β) οι δαπάνες οι οποίες, δυνάµει των νοµικών ή συµβατικών διατάξεων, πρέπει να εκτελεσθούν προκαταβολικά, µπορούν να
πληρωθούν µε προκαταβολές έναντι των πιστώσεων που προβλέπονται για το επόµενο έτος, κατόπιν εγκρίσεως της ειδικής επιτροπής.

L 63/74

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 23
Καθορισµός των συνεισφορών
1.
Οι πιστώσεις για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, µιας επιχείρησης και δεν
καλύπτονται από τα διάφορα έσοδα χρηµατοδοτούνται από τις
συνεισφορές των συµµετεχόντων κρατών µελών.
2.
Οι πιστώσεις για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων µιας επιχείρησης καλύπτονται από τις συνεισφορές των κρατών
µελών και των τρίτων κρατών που συνεισφέρουν στην επιχείρηση.
3.
Οι συνεισφορές που καταβάλλουν τα συνεισφέροντα κράτη
µέλη για µια επιχείρηση ισούνται προς το ποσόν των πιστώσεων
που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και προορίζονται για την
κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων της εν λόγω επιχείρησης, µειωµένο κατά το ποσόν των συνεισφορών που καταβάλλουν για την ίδια επιχείρηση τα συνεισφέροντα τρίτα κράτη κατ'
εφαρµογή του άρθρου 11.
4.
Η κατανοµή των συνεισφορών µεταξύ των κρατών µελών που
καλούνται να συνεισφέρουν καθορίζεται σύµφωνα µε την κλείδα
του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 28
παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
σύµφωνα µε την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, για το σύστηµα των ιδίων
πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) ή όποια άλλη απόφαση του
Συµβουλίου την αντικαθιστά.
5.
Τα στοιχεία για το ποσοστό των συνεισφορών είναι εκείνα
που περιέχονται στη στήλη «ίδιοι πόροι ΑΕΙ» του πίνακα «Ανακεφαλαίωση της χρηµατοδότησης του γενικού προϋπολογισµού ανά
κατηγορία ιδίων πόρων και ανά κράτος µέλος» που επισυνάπτεται
στον τελευταίο προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η
συνεισφορά εκάστου κράτους µέλους που καλείται να συνεισφέρει
είναι ανάλογη προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο
εθνικό εισόδηµα (ΑΕΙ) του κράτους αυτού επί του συνόλου των
ΑΕΙ των κρατών µελών που καλούνται να συνεισφέρουν.

Άρθρο 24
Σύστηµα καταβολής των συνεισφορών
1.
Οι συνεισφορές των συµµετεχόντων κρατών µελών, οι οποίες
προορίζονται για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν
για την προετοιµασία, ή κατόπιν, µιας επιχείρησης καταβάλλονται
πριν από την 1η Μαρτίου του υπόψη οικονοµικού έτους.
2.
Όταν το Συµβούλιο αποφασίσει ένα ποσόν αναφοράς για µια
στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης, τα συνεισφέροντα κράτη µέλη
καταβάλλουν τη συνεισφορά τους µέχρι ύψους 30 % του ποσού
αναφοράς, εκτός αν το Συµβούλιο αποφασίσει µεγαλύτερο ποσοστό.
(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
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3. Η ειδική επιτροπή µπορεί, µε πρόταση του διευθυντή, να αποφασίσει να ζητηθούν πρόσθετες συνεισφορές ακόµη και πριν από
την τυπική έγκριση διορθωτικού προϋπολογισµού για την επιχείρηση. Η ειδική επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να παραπέµψει το
ζήτηµα στα αρµόδια προπαρασκευαστικά όργανα το υ Συµβουλίου.
4. Όταν οι πιστώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων της επιχείρησης εγγραφούν στον προϋπολογισµό, τα κράτη µέλη καταβάλλουν το υπόλοιπο της συνεισφοράς που οφείλουν για την εν λόγω επιχείρηση κατ' εφαρµογή
του άρθρου 23, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν ήδη προκαταβάλει για την ίδια επιχείρηση και το ίδιο οικονοµικό έτος.
5. Μόλις εγκριθεί ένα ποσόν αναφοράς ή ένας προϋπολογισµός,
ο διευθυντής µε επιστολή του ειδοποιεί τις εθνικές διοικήσεις, των
οποίων του έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία, να καταβάλουν τις
αντίστοιχες συνεισφορές.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
οι συνεισφορές καταβάλλονται εντός 30 ηµερών από την αποστολή
της σχετικής ειδοποίησης.
7. Τα τραπεζικά έξοδα καταβολής των συνεισφορών βαρύνουν
τα συνεισφέροντα κράτη, έκαστο καθ' ό,τι το αφορά.

Άρθρο 25
Προκαταβολική χρηµατοδότηση δαπανών
1. Εάν οι δαπάνες για τα κοινά έξοδα µιας στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εκτελεστούν πριν καταστεί δυνατόν να εισπραχθούν οι συνεισφορές προς το µηχανισµό
ΑΘΗΝΑ, το Συµβούλιο, όταν θεσπίζει µια κοινή δράση ή όταν
εφαρµόζει µια απόφαση σχετικά µε την επιχείρηση αυτή:
α) ορίζει τα κράτη µέλη που αναλαµβάνουν να προχρηµατοδοτήσουν αυτές τις δαπάνες·
β) ορίζει εναλλακτική προκαταβολική χρηµατοδότηση για τις δαπάνες αυτές και καθορίζει τις σχετικές λεπτοµέρειες εάν η αναγκαία προχρηµατοδότηση δεν είναι διαθέσιµη.
2. Η ειδική επιτροπή επιτηρεί την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου και ενεργεί µε την αναγκαία ταχύτητα.
3. Οιαδήποτε προκαταβολική χρηµατοδότηση δυνάµει της
παραγράφου 1 στοιχείο β) επιστρέφεται αµέσως µόλις το επιτρέψει
η καταβολή των συνεισφορών.

Άρθρο 26
Επιστροφές προχρηµατοδοτήσεων
1. Αν κράτος µέλος, τρίτο κράτος ή, εφόσον απαιτείται, διεθνής
οργανισµός λάβει από το Συµβούλιο άδεια προχρηµατοδότησης
µέρους των κοινών εξόδων µιας επιχείρησης, µπορεί να ζητήσει από
το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ επιστροφή των εξόδων του, µε αίτηση την
οποία, συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλει
στον διευθυντή το αργότερο δύο µήνες µετά τη λήξη της επιχείρησης.
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2.
Καµία αίτηση επιστροφής δεν γίνεται δεκτή εάν δεν εγκριθεί
από τον διοικητή επιχείρησης και τον διευθυντή.
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Άρθρο 28
Τόκοι υπερηµερίας

3.
Εάν η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από συνεισφέρον
κράτος εγκριθεί, το αντίστοιχο ποσόν µπορεί να αφαιρεθεί από την
επόµενη συνεισφορά που θα ζητήσει από το κράτος αυτό ο διευθυντής.

4.
Αν κατά τη στιγµή έγκρισης της αίτησης δεν προβλέπεται να
ζητηθούν συνεισφορές, ή εάν η εγκριθείσα αίτηση επιστροφής υπερβαίνει την προβλεπόµενη συνεισφορά, ο διευθυντής καταβάλλει το
επιστρεπτέο ποσόν εντός 30 ηµερών, λαµβάνοντας υπόψη την
ταµειακή κατάσταση του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ και τις ανάγκες της
χρηµατοδότησης των κοινών εξόδων της υπόψη επιχείρησης.

5.
Οι επιστροφές γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ακόµη και αν ακυρωθεί η επιχείρηση.

Αν κράτος µέλος δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του,
εφαρµόζονται σε αυτό κατ' αναλογία οι κοινοτικοί κανόνες περί
τόκων υπερηµερίας που ορίζονται µε το άρθρο 71 του κανονισµού
(ΕΚ, ΕΚΑΕ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1),
για την καταβολή των εισφορών στον κοινοτικό προϋπολογισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο 29
Αρχές

Άρθρο 27

∆ιαχείριση από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ δαπανών που δεν περιλαµβάνονται στα κοινά έξοδα

1.
Η ειδική επιτροπή µπορεί, µε πρόταση του διευθυντή ή ενός
κράτους µέλους, να αποφασίσει να ανατεθεί στο µηχανισµό
ΑΘΗΝΑ η διοικητική διαχείριση ορισµένων δαπανών µιας επιχείρησης, ιδίως για σίτιση και πλυντήρια, έστω και αν αυτές εξακολουθούν να βαρύνουν τα κράτη µέλη, έκαστο καθ' όσον το αφορά.

2.
Στην απόφασή της, η ειδική επιτροπή µπορεί να επιτρέπει
στον διοικητή της επιχείρησης να συνάπτει συµβάσεις προµηθειών
εξ ονόµατος των κρατών µελών που συµµετέχουν σε επιχείρηση.
Μπορεί να επιτρέπει ο προϋπολογισµός του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ
να προχρηµατοδοτεί τις δαπάνες των κρατών µελών ή µπορεί να
αποφασίζει ότι θα πρέπει ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ να συγκεντρώνει
εκ των προτέρων από τα κράτη µέλη τα ποσά που είναι αναγκαία
για την εκτέλεση των συναπτοµένων συµβάσεων.

3.
Ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ τηρεί τους λογαριασµούς των
δαπανών που βαρύνουν κάθε κράτος µέλος και των οποίων του έχει
ανατεθεί η διαχείριση. Κάθε µήνα διαβιβάζει σε κάθε κράτος µέλος
κατάσταση των εις βάρος του δαπανών τις οποίες πραγµατοποίησε
το κράτος εκείνο ή το προσωπικό του κατά τη διάρκεια του προηγουµένου µηνός και ζητεί τα αναγκαία ποσά για να πληρώσει αυτές
τις δαπάνες. Τα κράτη µέλη καταβάλλουν στο µηχανισµό ΑΘΗΝΑ
τις συνεισφορές που τους ζητούνται εντός 30 ηµερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.

1. Οι πιστώσεις του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε την αρχή της ορθής οικονοµικής διαχείρισης, ήτοι
σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας.
2. Στους διατάκτες ανατίθεται η σύννοµη και κανονική εκτέλεση
των εσόδων και δαπανών του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ σύµφωνα µε την
αρχή της ορθής οικονοµικής διαχείρισης. Οι διατάκτες προβαίνουν
σε αναλήψεις δηµοσιονοµικών και νοµικών υποχρεώσεων, σε
εκκαθάριση και εντολή των δαπανών, καθώς και στις πράξεις που
πρέπει να προηγηθούν της ως άνω εκτέλεσης των πιστώσεων. Ο
διατάκτης µπορεί να µεταβιβάσει τα καθήκοντά του µε απόφαση
στην οποία ορίζονται:
α) οι εξουσιοδοτούµενοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν τον ανάλογο
βαθµό·
β) η έκταση των εξουσιών που τους µεταβιβάζονται και
γ) η δυνατότητα των εξουσιοδοτουµένων να µεταβιβάσουν
περαιτέρω τις εξουσίες τους.
3. Η εκτέλεση των πιστώσεων γίνεται σύµφωνα µε την αρχή του
διαχωρισµού του διατάκτη από τον υπόλογο. Τα καθήκοντα του
διατάκτη και του υπολόγου είναι ασυµβίβαστα µεταξύ τους. Για
οιαδήποτε πληρωµή µε χρήµατα που διαχειρίζεται ο µηχανισµός
ΑΘΗΝΑ απαιτείται διπλή υπογραφή, ενός διατάκτη και ενός υπολόγου.
4. Με την επιφύλαξη της παρούσας απόφασης, όταν η εκτέλεση
των κοινών δαπανών ανατίθεται σε κράτος µέλος, σε θεσµικό
όργανο της Κοινότητας ή, εφόσον απαιτείται, σε διεθνή οργανισµό,
το εν λόγω κράτος, όργανο ή οργανισµός εφαρµόζει τους κανόνες
που ισχύουν για την εκτέλεση των δικών του δαπανών. Όταν ο
διευθυντής εκτελεί απευθείας τις δαπάνες, τηρεί τους κανόνες που
ισχύουν για την εκτέλεση του τµήµατος «Συµβούλιο» του γενικού
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

L 63/76

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

5.
Ο διευθυντής µπορεί πάντως να παρέχει στην προεδρία στοιχεία για την υποβολή πρότασης στο Συµβούλιο ή την ειδική επιτροπή σχετικά µε κανόνες για την εκτέλεση των κοινών δαπανών.

Άρθρο 30
Κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, των επιχειρήσεων
Ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα διατάκτη των δαπανών οι οποίες
καλύπτουν τα κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιµασία,
ή κατόπιν, των επιχειρήσεων.

Άρθρο 31

28.2.2004

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 5, σε περίπτωση άµεσου κινδύνου για τη ζωή του προσωπικού που συµµετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης, ο διοικητής της επιχείρησης αυτής µπορεί να εκτελέσει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες
για την προστασία της ζωής του προσωπικού καθ' υπέρβαση των
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων. Ενηµερώνει σχετικά το διευθυντή και την ειδική επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν.
Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής, σε συνεννόηση µε τον διοικητή
επιχείρησης, προτείνει τις αναγκαίες µεταφορές πιστώσεων για τη
χρηµατοδότηση των απρόβλεπτων αυτών δαπανών. Αν µε τη µεταφορά πιστώσεων δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί επαρκής χρηµατοδότηση των εν λόγω δαπανών, ο διευθυντής προτείνει ένα διορθωτικό προϋπολογισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Επιχειρησιακά κοινά έξοδα
Άρθρο 32
1.
Ο διοικητής επιχείρησης ασκεί καθήκοντα διατάκτη των
δαπανών οι οποίες καλύπτουν τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της υπ'
αυτόν επιχείρησης. Εντούτοις, ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα
διατάκτη των δαπανών οι οποίες καλύπτουν τα επιχειρησιακά κοινά
έξοδα που προκύπτουν κατά την προπαρασκευαστική φάση µιας
συγκεκριµένης επιχείρησης και εκτελούνται απευθείας από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ, ή σχετίζονται µε την επιχείρηση µετά το πέρας της
ενεργού της φάσης.
2.
Ο διευθυντής εµβάζει τα αναγκαία για την εκτέλεση των
δαπανών µιας επιχείρησης ποσά από το λογαριασµό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ στον διοικητή της επιχείρησης, ύστερα από αίτησή
του, σε τραπεζικό λογαριασµό, που ανοίγεται επ' ονόµατι του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ, τα στοιχεία του οποίου του έχει κοινοποιήσει ο
διοικητής της επιχείρησης.
3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 5, η έγκριση
ενός ποσού αναφοράς γεννά δικαίωµα για τον διευθυντή και τον
διοικητή επιχείρησης, έκαστον στο πεδίο αρµοδιοτήτων του, να
αναλάβει υποχρεώσεις και να εκτελέσει πληρωµές δαπανών για την
υπόψη επιχείρηση µέχρι ποσοστού 30 % του εν λόγω ποσού αναφοράς, εκτός αν το Συµβούλιο ορίσει υψηλότερο ποσοστό. Η
ειδική επιτροπή µπορεί, αιτήσει του διευθυντή, να αποφασίσει την
ανάληψη υποχρεώσεων και εκτέλεση πληρωµών για συµπληρωµατικές δαπάνες. Η ειδική επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να παραπέµψει το θέµα στα αρµόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συµβουλίου µέσω της προεδρίας. Η παρέκκλιση αυτή παύει να ισχύει από
την ηµεροµηνία έγκρισης προϋπολογισµού για την υπόψη επιχείρηση.
4.
Κατά την περίοδο πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού
µιας επιχείρησης, ο διευθυντής και ο διοικητής επιχείρησης ή ο εκπρόσωπός του αναφέρουν ανά δύο εβδοµάδες στην ειδική επιτροπή,
έκαστος καθ' όσον τον αφορά, σχετικά µε την εκτέλεση των
δαπανών που είναι επιλέξιµες ως κοινά έξοδα της επιχείρησης. Η
ειδική επιτροπή µπορεί, προτάσει του διευθυντή, του διοικητή επιχείρησης ή ενός κράτους µέλους, να δώσει οδηγίες για την εκτέλεση των δαπανών κατά την υπόψη περίοδο.

1. Ενόψει της εκκαθάρισης της επιχείρησης της οποίας είχε το
πρόσταγµα, ο διοικητής επιχείρησης προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να εξευρεθεί ο τελικός προορισµός του εξοπλισµού και
των υποδοµών που αγοράσθηκαν από κοινού για τους σκοπούς της
επιχείρησης. Εάν συντρέχει περίπτωση, προτείνει στην ειδική επιτροπή το κατάλληλο ποσοστό απαξίωσης.
2. Ο διευθυντής διαχειρίζεται τον εξοπλισµό και τις υποδοµές
που αποµένουν µετά το πέρας της ενεργού φάσης της επιχείρησης
προκειµένου, εφόσον απαιτείται, να εξευρεθεί ο τελικός τους προορισµός. Εάν συντρέχει περίπτωση, προτείνει στην ειδική επιτροπή
το κατάλληλο ποσοστό απαξίωσης.
3. Το ποσοστό απαξίωσης του εξοπλισµού, των υποδοµών και
άλλων περιουσιακών στοιχείων εγκρίνεται από την ειδική επιτροπή
όσο το δυνατόν ενωρίτερα.
4. Ο τελικός προορισµός του εξοπλισµού και των υποδοµών
που χρηµατοδοτήθηκαν από κοινού εγκρίνεται από την ειδική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη επιχειρησιακές ανάγκες και δηµοσιονοµικά κριτήρια. Ο τελικός προορισµός µπορεί να είναι:
α) για τις µεν υποδοµές να πωληθούν ή να εκχωρηθούν µέσω του
µηχανισµού ΑΘΗΝΑ στη φιλοξενούσα χώρα, σε κράτος µέλος ή
σε τρίτον·
β) για δε τον εξοπλισµό είτε να πωληθεί µέσω του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ σε κράτος µέλος, στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτον,
είτε να αποθηκευθεί και να συντηρείται από το µηχανισµό
ΑΘΗΝΑ, από κράτος µέλος ή από τρίτον.
5. Ο εξοπλισµός και οι υποδοµές πωλούνται σε συνεισφέρον
κράτος, στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτον βάσει της αγοραίας
τους αξίας ή, όταν δεν µπορεί να καθοριστεί αγοραία αξία, λαµβανοµένου υπόψη του καταλλήλου ποσοστού απαξίωσης.
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6.
Η πώληση ή εκχώρηση στη φιλοξενούσα χώρα ή σε τρίτον
γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, ιδίως στο
πλαίσιο του Συµβουλίου, των συνεισφερόντων κρατών ή του
ΝΑΤΟ, κατά τα δέοντα.
7.
Όταν αποφασισθεί ότι ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ θα διατηρήσει
τον εξοπλισµό που αγοράσθηκε επ' ευκαιρία κάποιας επιχείρησης,
τα συνεισφέροντα κράτη µπορούν να ζητήσουν οικονοµικό
αντιστάθµισµα από τα άλλα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Η ειδική
επιτροπή, µε συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συµµετεχόντων
κρατών µελών, λαµβάνει τις δέουσες αποφάσεις µε πρόταση του
διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ

Άρθρο 33
Αρχές
Όταν η εκτέλεση των κοινών δαπανών ανατίθεται σε κράτος µέλος,
σε θεσµικό όργανο της Κοινότητας ή, εφόσον απαιτείται, σε διεθνή
οργανισµό, το εν λόγω κράτος, όργανο ή οργανισµός εφαρµόζει
τους κανόνες που ισχύουν για τη λογιστική των δικών του δαπανών
και για το υλικό του.

Άρθρο 34
Λογιστική των επιχειρησιακών κοινών εξόδων
Ο διοικητής επιχείρησης τηρεί λογιστική κατάσταση των εµβασµάτων που λαµβάνει από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ, των δαπανών που
αναλαµβάνει και των πληρωµών που πραγµατοποιεί, καθώς και
κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ και
χρησιµοποιούνται για την υπ' αυτόν επιχείρηση.

Άρθρο 35
Ενοποιηµένοι λογαριασµοί
1.
Ο υπόλογος τηρεί τη λογιστική των συνεισφορών που
ζητούνται και των εµβασµάτων που γίνονται. Επιπλέον, καταρτίζει
τη λογιστική των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιµασία επιχειρήσεων, ή κατόπιν επιχειρήσεων, και των επιχειρησιακών
δαπανών που εκτελούνται υπό την άµεση ευθύνη του διευθυντή.
2.
Ο υπόλογος καταρτίζει τους ενοποιηµένους λογαριασµούς
των εσόδων και δαπανών του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ. Κάθε διοικητής
επιχείρησης του διαβιβάζει, προς το σκοπό αυτόν, κατάσταση των
δαπανών που ανέλαβε και των πληρωµών που πραγµατοποίησε,
καθώς και των προχρηµατοδοτήσεων που ενέκρινε, προκειµένου να
καλύψει τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της υπ' αυτόν επιχείρησης.

L 63/77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 36
Τακτική ενηµέρωση της ειδικής επιτροπής
Κάθε τρεις µήνες ο διευθυντής υποβάλλει στην ειδική επιτροπή
κατάσταση της εκτέλεσης των εσόδων και δαπανών κατά το διαρρεύσαν τρίµηνο και από την αρχή του οικονοµικού έτους. Για το
σκοπό αυτόν, ο κάθε διοικητής επιχείρησης διαβιβάζει εγκαίρως
στον διευθυντή κατάσταση των δαπανών που αφορούν τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα της υπ' αυτόν επιχείρησης.

Άρθρο 37
Λογιστικός έλεγχος των λογαριασµών
1. Όταν η εκτέλεση των δαπανών του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ
ανατίθεται σε κράτος µέλος, σε θεσµικό όργανο της Κοινότητας ή
σε διεθνή οργανισµό, το εν λόγω κράτος, όργανο ή οργανισµός
εφαρµόζει τους κανόνες που ισχύουν για τους λογιστικούς ελέγχους των δικών του δαπανών.
2. Εντούτοις, ο διευθυντής ή τα πρόσωπα που αυτός ορίζει,
µπορούν ανά πάσα στιγµή να προβούν σε λογιστικό έλεγχο των
κοινών εξόδων του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ που προκύπτουν για την
προετοιµασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων ή των επιχειρησιακών κοινών
εξόδων µιας επιχείρησης. Επιπλέον, η ειδική επιτροπή µπορεί ανά
πάσα στιγµή, προτάσει του διευθυντή ή ενός κράτους µέλους, να
ορίσει εξωτερικούς ελεγκτές, των οποίων καθορίζει την αποστολή
και τους όρους απασχόλησης.
3. Εντός δύο µηνών από το τέλος του κάθε οικονοµικού έτους
διενεργείται έλεγχος των δαπανών που αφορούν κοινά έξοδα που
προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων και επιχειρησιακά έξοδα που δεν έχουν ακόµα ελεγχθεί από εξωτερικούς
ελεγκτές οι οποίοι ενεργούν εξ ονόµατος του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.
4. Με την προοπτική των εξωτερικών λογιστικών ελέγχων,
συνιστάται σώµα ελεγκτών αποτελούµενο από έξι µέλη. Κάθε χρόνο,
η ειδική επιτροπή επιλέγει, µεταξύ των υποψηφίων που προτείνουν
τα κράτη µέλη, δύο ελεγκτές µε τριετή, µη ανανεώσιµη, θητεία. Οι
υποψήφιοι πρέπει να είναι µέλη εθνικού ελεγκτικού οργανισµού
ενός κράτους µέλους και να παρέχουν επαρκή εχέγγυα ασφάλειας
και ανεξαρτησίας. Πρέπει να είναι έτοιµοι να αναλάβουν αποστολές
για λογαριασµό του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ εφόσον συντρέξει περίπτωση. Κατά την άσκηση της αποστολής τους:
α) τα µέλη του σώµατος των ελεγκτών εξακολουθούν να
πληρώνονται από τον οργανισµό από τον οποίον προέρχονται,
ενώ από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ εισπράττουν µόνον τα έξοδα
αποστολής σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στους
οµοιόβαθµούς τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
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β) δεν επιτρέπεται να ζητήσουν ή να λάβουν οδηγίες από κανέναν
πλην της ειδικής επιτροπής· στο πλαίσιο της εντολής ελέγχου το
σώµα των ελεγκτών και τα µέλη αυτού είναι τελείως ανεξάρτητα
και αρµόδια µόνον για τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου·
γ) δίνουν αναφορά για την αποστολή τους µόνον στην ειδική επιτροπή·
δ) εξακριβώνουν εάν έχουν εκτελεστεί οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ, τηρουµένης της ισχύουσας
νοµοθεσίας και των αρχών της ορθής οικονοµικής διαχείρισης,
ήτοι σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας
και της αποτελεσµατικότητας.
Το σώµα των ελεγκτών εκλέγει κάθε χρόνο τον πρόεδρό του για το
επόµενο οικονοµικό έτος. Θεσπίζει τους κανόνες που ισχύουν για
τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργούν τα µέλη του σύµφωνα
µε τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα. Το σώµα εγκρίνει τις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου που συντάσσουν τα µέλη του πριν αυτές
διαβιβασθούν στον διευθυντή και στην ειδική επιτροπή.
5.
Η ειδική επιτροπή µπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση και
κατόπιν ειδικών αιτιολογήσεων να αποταθεί σε άλλους εξωτερικούς
φορείς.
6.
Πριν προχωρήσουν στην εκτέλεση της αποστολής τους, οι
επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο δαπανών του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ
πρέπει να λάβουν έγκριση πρόσβασης στις εµπιστευτικές πληροφορίες του Συµβουλίου µέχρι της διαβάθµισης ασφαλείας «secret UE»
τουλάχιστον, ή ισοδύναµη έγκριση από ένα κράτος µέλος ή το
ΝΑΤΟ, όπως ενδείκνυται. Τα άτοµα αυτά µεριµνούν για την περιφρούρηση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και την
προστασία των στοιχείων που περιέρχονται εις γνώση τους κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται
για τις εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία.
7.
Ο διευθυντής και οι επιφορτισµένοι µε λογιστικό έλεγχο των
δαπανών του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ έχουν πρόσβαση αµέσως και
χωρίς προειδοποίηση στα έγγραφα και το περιεχόµενο οιουδήποτε
υποθέµατος πληροφοριών σχετικά µε τις δαπάνες αυτές, καθώς και
στους χώρους όπου φυλάσσονται τα εν λόγω έγγραφα και υποθέµατα πληροφοριών, και µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφά τους. Οι
συµµετέχοντες στην εκτέλεση των δαπανών του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ παρέχουν στον διευθυντή και τους επιφορτισµένους µε
τον έλεγχο των δαπανών την αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση
της αποστολής τους.
8.
Τα έξοδα για λογιστικούς ελέγχους που διενεργούνται από
ελεγκτές εξ ονόµατος του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ θεωρούνται κοινά
έξοδα που βαρύνουν το µηχανισµό.
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του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ και έκθεση πεπραγµένων. Ο ετήσιος λογαριασµός διαχείρισης διακρίνει τα κοινά έξοδα του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ που προκύπτουν για την προετοιµασία, ή κατόπιν, επιχειρήσεων από τα επιχειρησιακά κοινά έξοδα κάθε επιχείρησης που
έχει διεξαχθεί κατά την υπόψη χρήση, καθώς και από τα διάφορα
έσοδα και τα έσοδα που προέρχονται από τα κράτη µέλη και τα
τρίτα κράτη. Ο ισολογισµός εµφανίζει στο µεν ενεργητικό το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων του ενεργητικού
που ανήκουν στο µηχανισµό ΑΘΗΝΑ, αφού ληφθεί υπόψη η απαξίωσή τους και οι τυχόν απώλειες ή παροπλισµοί, στο δε παθητικό
τα αποθεµατικά. Ο διευθυντής υποβάλλει τον ετήσιο λογαριασµό
διαχείρισης στο σώµα των ελεγκτών προς εξέταση και γνωµοδότηση
το αργότερο προ του τέλους Φεβρουαρίου που έπεται του κλεισίµατος της χρήσης.
2. Η ειδική επιτροπή εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης και τον ετήσιο ισολογισµό. Απαλλάσσει τον διευθυντή, τον
υπόλογο και κάθε διοικητή επιχείρησης για την υπόψη χρήση.
3. Το σύνολο των λογαριασµών και καταστάσεων υλικού φυλάσσεται από τον υπόλογο και τον κάθε διοικητή επιχείρησης, έκαστον
στο επίπεδό του, επί µία πενταετία από την ηµέρα της απαλλαγής
τους.
4. Η ειδική επιτροπή αποφασίζει να εγγράψει το υπόλοιπο εκτέλεσης µιας χρήσης της οποίας εγκρίθηκαν οι λογαριασµοί στον
προϋπολογισµό της επόµενης χρήσης, ως έσοδα ή έξοδα κατά περίπτωση, µέσω διορθωτικού προϋπολογισµού.
5. Το µέρος του υπολοίπου εκτέλεσης µιας χρήσης το οποίο
προέρχεται από την εκτέλεση πιστώσεων προοριζόµενων για την
κάλυψη κοινών εξόδων που προκύπτουν κατά την προετοιµασία, ή
κατόπιν, επιχειρήσεων, καταλογίζεται στις αµέσως επόµενες συνεισφορές των συµµετεχόντων κρατών µελών.
6. Το µέρος του υπολοίπου εκτέλεσης µιας χρήσης το οποίο
προέρχεται από την εκτέλεση πιστώσεων προοριζόµενων για την
κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων µιας συγκεκριµένης επιχείρησης καταλογίζεται στις αµέσως επόµενες συνεισφορές των
κρατών µελών που συνεισέφεραν στην εν λόγω επιχείρηση.
7. Εάν η επιστροφή δεν µπορεί να γίνει µε µείωση των οφειλόµενων στο µηχανισµό ΑΘΗΝΑ συνεισφορών, το υπόλοιπο της εκτέλεσης µιας χρήσης αποδίδεται στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Άρθρο 39
Απόδοση λογαριασµών µιας επιχείρησης

Άρθρο 38
Ετήσια απόδοση λογαριασµών
1.
Προ του τέλους Απριλίου που έπεται του κλεισίµατος της
χρήσης, ο διευθυντής, µε τη βοήθεια του υπολόγου και εκάστου
διοικητή επιχείρησης, καταρτίζει και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή τον ετήσιο λογαριασµό διαχείρισης, τον ετήσιο ισολογισµό

1. Όταν περατωθεί µια επιχείρηση, η ειδική επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει, µε πρόταση του διευθυντή ή ενός κράτους µέλους, ότι
ο διευθυντής, µε τη βοήθεια του υπόλογου και του διοικητή της
επιχείρησης θα υποβάλει στην ειδική επιτροπή το λογαριασµό διαχείρισης και τον ισολογισµό της επιχείρησης τουλάχιστον έως την
ηµέρα λήξεώς της και ει δυνατόν έως την ηµέρα εκκαθάρισής της.
Η προθεσµία που τάσσεται στον διευθυντή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τέσσερις µήνες από την ηµέρα περάτωσης της επιχείρησης.
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2.
Εάν µέσα στην ταχθείσα προθεσµία δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν στο λογαριασµό διαχείρισης και στον ισολογισµό µιας
επιχείρησης τα έσοδα και οι δαπάνες που συνδέονται µε την
εκκαθάριση της εν λόγω επιχείρησης, αυτά εµφαίνονται στον ετήσιο
λογαριασµό διαχείρισης και τον ετήσιο ισολογισµό του µηχανισµού
ΑΘΗΝΑ και εξετάζονται από την ειδική επιτροπή στο πλαίσιο της
ετήσιας απόδοσης λογαριασµών.
3.
Η ειδική επιτροπή εγκρίνει το λογαριασµό διαχείρισης και τον
ισολογισµό της επιχείρησης που της υποβάλλονται. Απαλλάσσει
τον διευθυντή, τον υπόλογο και κάθε διοικητή επιχείρησης για την
υπόψη επιχείρηση.
4.
Εάν οι επιστροφές δεν µπορούν να γίνουν µε µείωση των
οφειλόµενων στο µηχανισµό ΑΘΗΝΑ συνεισφορών, το υπόλοιπο
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού αποδίδεται στα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 40
1.
Τα περί την πειθαρχική και ποινική ευθύνη του διοικητή επιχείρησης, του διευθυντή και άλλων µελών του προσωπικού που
τίθενται στη διάθεση του µηχανισµού, ιδίως από τα θεσµικά όργανα
της Κοινότητας ή τα κράτη µέλη, σε περίπτωση παραπτώµατος ή
αµελείας κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, διέπονται από
τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή του
καθεστώτος που ισχύει για τον καθένα τους. Εξάλλου, ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ µπορεί εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή αιτήσει ενός
συνεισφέροντος κράτους να θέσει θέµα αστικής ευθύνης των ως
άνω µελών του προσωπικού.
2.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να τεθεί από συνεισφέρον
κράτος θέµα ευθύνης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή του γενικού
γραµµατέα του Συµβουλίου για πράξεις στις οποίες προβαίνουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο διευθυντής, ο υπόλογος
ή το υπ' αυτούς προσωπικό.
3.
Η συµβατική ευθύνη που ενδέχεται να ανακύψει για συµβάσεις συναφθείσες στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
καλύπτεται µέσω του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ από τα συνεισφέροντα
κράτη, διέπεται δε από τη νοµοθεσία που ισχύει για τις εν λόγω
συµβάσεις.
4.
Για θέµατα εξωσυµβατικής ευθύνης, οι ζηµίες που προξενούνται είτε από τα επιχειρησιακά στρατηγεία, τα στρατηγεία δυνάµεως
και τα στρατηγεία όπλου που περιλαµβάνονται στη διάρθρωση
κρίσεως τη σύνθεση της οποίας αποφασίζει ο διοικητής επιχείρησης,
είτε από το εκεί υπηρετούν προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καλύπτεται µέσω του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ από τα
συνεισφέροντα κράτη, σύµφωνα µε τις κοινές γενικές αρχές του
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δικαίου των κρατών µελών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των δυνάµεων, που ισχύουν στο
θέατρο των επιχειρήσεων.
5. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τεθεί από συνεισφέρον κράτος θέµα ευθύνης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών µελών για συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού ή για ζηµίες προξενηθείσες από τις
µονάδες και υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στη διάρθρωση
κρίσεως τη σύνθεση της οποίας αποφασίζει ο διοικητής επιχείρησης,
ή από το εκεί υπηρετούν προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο πρώτος προϋπολογισµός εκδίδεται έως την 1η Ιουνίου
2004. Το πρώτο οικονοµικό έτος αρχίζει την ηµέρα έκδοσης του
πρώτου προϋπολογισµού και λήγει στις 31 του επόµενου ∆εκεµβρίου.
2. Έως την 1η Ιουνίου 2004, η ειδική επιτροπή ορίζει τα έξι
πρώτα µέλη του σώµατος των ελεγκτών που προβλέπεται στο
άρθρο 37 παράγραφος 4. Με κλήρωση ορίζονται δύο µέλη µε
θητεία ενός έτους και δύο µέλη µε διετή θητεία. Η θητεία των
άλλων δύο µελών είναι τριετής.
Άρθρο 42
Επανεξέταση
Η παρούσα απόφαση καθώς και τα παραρτήµατα αυτής, επανεξετάζονται ύστερα από κάθε επιχείρηση και τουλάχιστον κάθε 18 µήνες.
Η πρώτη επανεξέταση γίνεται το αργότερο πριν από τα τέλη του
2004. Τα διαχειριστικά όργανα του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ συµµετέχουν στην επανεξέταση αυτή.
Άρθρο 43
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2004. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κοινά έξοδα που αναλαµβάνονται από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ όποτε προκύπτουν
Σε περιπτώσεις που τα ακόλουθα κοινά έξοδα δεν µπορούν να συνδεθούν άµεσα µε συγκεκριµένη επιχείρηση, η ειδική επιτροπή
µπορεί να αποφασίζει να εγγράφονται οι αντίστοιχες πιστώσεις στο «γενικό µέρος» του ετήσιου προϋπολογισµού. Οι πιστώσεις
αυτές εγγράφονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε άρθρα που αναφέρονται στην επιχείρηση µε την οποία συνδέονται κατά
κύριο λόγο.
1. Έξοδα λογιστικού ελέγχου
2. ∆απάνες αποστολής που προκύπτουν για τον διοικητή επιχείρησης και το προσωπικό του κατά την υποβολή των λογαριασµών µιας επιχείρησης στην ειδική επιτροπή.
3. Αποζηµιώσεις ζηµιών και έξοδα λόγω απαιτήσεων και δράσεων που πρέπει να εξοφληθούν µέσω του µηχανισµού ΑΘΗΝΑ.
4. Τραπεζικά έξοδα (κοινά έξοδα που θα περιλαµβάνονται πάντα στο «γενικό µέρος» του ετήσιου προϋπολογισµού).
5. Έξοδα λόγω αποφάσεως για την αποθήκευση υλικού το οποίο έχει από κοινού αγοραστεί για µια επιχείρηση (όταν τα έξοδα
αυτά εγγράφονται στο «γενικό µέρος» του ετήσιου προϋπολογισµού πρέπει να αναφέρεται η σύνδεσή τους µε µια συγκεκριµένη επιχείρηση).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Επιχειρησιακά κοινά έξοδα της προπαρασκευαστικής φάσης µιας επιχείρησης που αναλαµβάνονται από το µηχανισµό
ΑΘΗΝΑ
Επιπρόσθετα έξοδα µεταφοράς και διαµονής που απαιτούνται για διερευνητικές αποστολές και προετοιµασίες από στρατιωτικές
δυνάµεις ενόψει συγκεκριµένης στρατιωτικής επιχείρησης της Ένωσης.
Ιατρικές υπηρεσίες: το κόστος της επείγουσας ιατρικής διακοµιδής (MEDEVAC) ατόµων που λαµβάνουν µέρος σε διερευνητικές
αποστολές και προετοιµασίες από στρατιωτικές δυνάµεις ενόψει συγκεκριµένης στρατιωτικής επιχείρησης της Ένωσης, όταν δεν
είναι δυνατή η επί τόπου ιατρική περίθαλψη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΙΙ-Α
Επιχειρησιακά κοινά έξοδα της ενεργούς φάσης των επιχειρήσεων που αναλαµβάνονται πάντοτε από το µηχανισµό
ΑΘΗΝΑ
Για κάθε στρατιωτική επιχείρηση της Ένωσης, ο µηχανισµός ΑΘΗΝΑ αναλαµβάνει ως κοινά επιχειρησιακά έξοδα τα αναγκαία για
την επιχείρηση επιπρόσθετα έξοδα που ορίζονται κατωτέρω.
1. Επιπρόσθετα έξοδα για τα στρατηγεία (αναπτύξιµα ή µόνιµα) επιχειρήσεων ή ασκήσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ:
α)

Στρατηγείο (HQ):

Το επιχειρησιακό στρατηγείο, στρατηγείο δυνάµεως και στρατηγείο
όπλου.

β)

Επιχειρησιακό στρατηγείο (ΟΗQ):

Το στατικό, εκτός της περιοχής των επιχειρήσεων, στρατηγείο του
διοικητή της επιχείρησης, το οποίο είναι αρµόδιο για τη συγκέντρωση,
ανάπτυξη, υποστήριξη και επαναφορά δυνάµεως της ΕΕ.
Ο ορισµός των κοινών εξόδων που ισχύει για το επιχειρησιακό στρατηγείο µιας επιχείρησης ισχύει επίσης για τη γενική γραµµατεία του Συµβουλίου και το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ στο µέτρο που ενεργούν άµεσα
για την εν λόγω επιχείρηση.

γ)

Στρατηγείο δυνάµεως (FHQ):

Το στρατηγείο µιας δύναµης της ΕΕ που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή
των επιχειρήσεων.

δ)

Στρατηγείο όπλου (CCHQ):

Το στρατηγείο του διοικητή όπλου της ΕΕ που έχει αναπτυχθεί για την
επιχείρηση (ήτοι αεροπορίας, στρατού ξηράς, ναυτικού και άλλων
διοικητών ειδικών καθηκόντων των οποίων ο διορισµός ήθελε κριθεί
αναγκαίος αναλόγως της φύσεως της επιχείρησης).

ε)

Μεταφορικά έξοδα:

Η µεταφορά προς και από το θέατρο των επιχειρήσεων για ανάπτυξη,
υποστήριξη και επαναφορά των στρατηγείων δυνάµεως και όπλου· τα
αναγκαία για µια επιχείρηση µεταφορικά έξοδα, στα οποία υποβάλλεται το επιχειρησιακό στρατηγείο.

στ) ∆ιοίκηση:

Ο πρόσθετος εξοπλισµός για γραφεία και στέγαση, οι συµβατικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τα έξοδα συντήρησης κτιρίων.

ζ)

Προσωπικό που προσλαµβάνεται επί τόπου:

Το πολιτικό προσωπικό, οι διεθνείς σύµβουλοι και το επί τόπου προσλαµβανόµενο προσωπικό (εντόπιοι και απόδηµοι), που απαιτείται για
τη διεξαγωγή της επιχείρησης πέρα από τις κανονικές επιχειρησιακές
απαιτήσεις (συµπεριλαµβάνεται η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση).

η)

Επικοινωνίες:

Οι δαπάνες κεφαλαίου για την αγορά και χρήση πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισµού επικοινωνιών και πληροφοριών και το κόστος των
παρεχοµένων υπηρεσιών (µίσθωση και συντήρηση διαποδιαµορφωτών
(modem), τηλεφωνικών γραµµών, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, κρυπτοτηλεοµοιοτυπίας (cryptofax), ασφαλών γραµµών, πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο, γραµµών για τη διαβίβαση δεδοµένων, τοπικών δικτύων
κ.λπ.).

θ)

Μεταφορές/µετακινήσεις
(εξαιρούνται
οι ∆απάνες για µεταφορά µε οχήµατα και για µετακινήσεις µε άλλα µέσα
ηµερήσιες αποζηµιώσεις) εντός της περιοχής και το κόστος µεταφοράς φορτίων, συµπεριλαµβανοµένων των µεταεπιχειρήσεων των στρατηγείων:
κινήσεων ενισχύσεων και επισκεπτών· το επιπρόσθετο κόστος για
καύσιµα σε σχέση µε το κόστος µιας κανονικής επιχείρησης· η µίσθωση
επιπλέον οχηµάτων· το κόστος των επισήµων µετακινήσεων µεταξύ του
τόπου όπου διεξάγεται η επιχείρηση και Βρυξελλών ή/και του τόπου
όπου οργανώνονται συνεδριάσεις της ΕΕ· οι ασφάλειες αστικής
ευθύνης που ορισµένες χώρες επιβάλλουν στους διεθνείς οργανισµούς
που διεξάγουν επιχειρήσεις στο έδαφός τους.

ι)

Στρατωνισµός και στέγαση/υποδοµή:

Οι δαπάνες για την αγορά, µίσθωση ή ανακαίνιση των χώρων όπου
στεγάζονται τα στρατηγεία στο θέατρο των επιχειρήσεων (µίσθωση κτιρίων, καταφυγίων, σκηνών), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

ια) Πληροφόρηση του κοινού:

Οι δαπάνες για εκστρατείες ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τα µέσα
ενηµέρωσης στα επιχειρησιακά στρατηγεία και στα στρατηγεία δυνάµεως, σύµφωνα µε τη στρατηγική πληροφόρησης που έχει χαράξει το
επιχειρησιακό στρατηγείο.

ιβ) Παράσταση και υποδοχή:

Τα έξοδα παραστάσεως· οι δαπάνες σε επίπεδο στρατηγείων για τη διεξαγωγή επιχείρησης.
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2. Επιπρόσθετα έξοδα για υποστήριξη της όλης δυνάµεως:
Τα έξοδα που αναφέρονται κατωτέρω ανακύπτουν λόγω ανάπτυξης της δυνάµεως στο πεδίο της επιχείρησης:
α)

Υποδοµή:

Οι αναγκαίες δαπάνες για να µπορέσει η όλη δύναµη να εκπληρώσει
την αποστολή της (χρησιµοποιούµενα από κοινού αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι, λιµάνια, οδοί, ύδρευση και ηλεκτροδότηση).

β)

Ζωτικής σηµασίας πρόσθετος εξοπλισµός:

Η αποφασιζόµενη από τον διοικητή επιχείρησης και εγκρινόµενη από
την ειδική επιτροπή αγορά ή µίσθωση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ειδικού εξοπλισµού που δεν είχε προβλεφθεί αλλά είναι
ζωτικής σηµασίας για την εκτέλεση της επιχείρησης, εφόσον ο αγορασθείς εξοπλισµός δεν επαναπατρίζεται µετά το πέρας της αποστολής.

γ)

∆ιακριτικά:

Τα ειδικά διακριτικά σήµατα, δελτία ταυτότητας «Ευρωπαϊκή Ένωση»,
υπηρεσιακές κάρτες, µετάλλια, σηµαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλα διακριτικά σήµατα της δυνάµεως ή του στρατηγείου (εξαιρούνται
ο ρουχισµός, τα πηλίκια και οι στολές).

δ)

Ιατρικές υπηρεσίες:

Το κόστος επείγουσας ιατρικής διακοµιδής MEDEVAC) όταν δεν είναι
δυνατή η επί τόπου ιατρική περίθαλψη.

3. Επιπρόσθετα έξοδα για χρησιµοποίηση από την ΕΕ κοινών περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων του ΝΑΤΟ που διατίθενται
για µια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ
Τα έξοδα που συνεπάγεται για την ΕΕ η εφαρµογή σε στρατιωτική επιχείρησή της των διακανονισµών µεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ
σχετικά µε την αποδέσµευση, παρακολούθηση και επιστροφή ή ανάκληση κοινών περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων του
ΝΑΤΟ που διατίθενται για µια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ.
ΙΙΙ-Β
Επιχειρησιακά κοινά έξοδα σχετικά µε την ενεργό φάση µιας συγκεκριµένης επιχείρησης που αναλαµβάνονται από το
µηχανισµό ΑΘΗΝΑ όταν το αποφασίσει το Συµβούλιο
Μεταφορικά έξοδα:

Μεταφορά προς και από το θέατρο των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, υποστήριξη και επαναφορά των αναγκαίων για την επιχείρηση δυνάµεων.

Στρατωνισµός και στέγαση/υποδοµή:

Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται για την αγορά, µίσθωση ή ανακαίνιση των
εγκαταστάσεων στο θέατρο των επιχειρήσεων (µίσθωση κτιρίων, καταφυγίων,
σκηνών), στο µέτρο που είναι αναγκαίο για τις δυνάµεις που έχουν αναπτυχθεί
για την επιχείρηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Επιχειρησιακά κοινά έξοδα που συνδέονται µε την εκκαθάριση µιας επιχείρησης και αναλαµβάνονται από το µηχανισµό ΑΘΗΝΑ
Έξοδα που προκύπτουν για την εξεύρεση του τελικού προορισµού του εξοπλισµού και της υποδοµής που έχουν από κοινού
χρηµατοδοτηθεί για την επιχείρηση.
Επιπρόσθετα έξοδα για την κατάρτιση των λογαριασµών της επιχείρησης. Τα επιλέξιµα κοινά έξοδα καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ, λαµβάνοντας υπόψη ότι το αναγκαίο για την κατάρτιση των λογαριασµών προσωπικό ανήκει στο στρατηγείο της
επιχείρησης αυτής, ακόµη και αφού αυτό παύσει τις δραστηριότητές του.
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