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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 248630
(1)
Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαι−
τούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής (ή Πι−
στοποιητικό Διεθνούς Εισαγωγής), Εξαγωγής, Με−
ταφοράς (εντός ημεδαπής), Πιστοποιητικού Τελικού
Χρήστη (End user certificate), Διαμετακόμιση μέσω
Ελλάδος, «Γενική άδεια κατασκευής − Εμπορίας» των
προϊόντων − υλικών που περιλαμβάνονται στο Άρθρο
1 του ν. 2168/1993, στον εγκριθέντα σύμφωνα με από−
φαση του ΥΠΕΘΟ Στρατιωτικού Καταλόγου (απόφα−
ση υπ’ αριθμ. 2641/Ε3/3327/15.7.1992) και των καταλό−
γων ελεγχόμενων προϊόντων «Διττής Χρήσεως» του
Κανονισμού Συμβουλίου της Ε.Ε. 1334/2000 καθώς
και των τροποποιήσεων του, που ενσωματώθηκαν
στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΕΘΟ
(υπ’ αριθμό 125695/Ε3/5695/21.12.2000) και προορίζο−
νται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξα−
γωγές σε άλλα κράτη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

β. Του ν. 2292/1995 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», (ΦΕΚ Α΄ 35/15.2.95) όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 2984/2002 «Οργανωτικά θέματα
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπι−
κού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
15/τ.Α΄/31.1.2002).
γ. Του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)
Φ.120/1/136775/Σ.486 (ΦΕΚ Β΄336/16.3.2005).
δ. Του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμι−
σμένου Υλικού για τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ
Φ. 120/283785/5.9.1996.
ε. Του Κανονισμού Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού
NATO C−M (2002)/49.
στ. Του ν. 2168/1993 «Περί ρύθμισης θεμάτων που αφο−
ρούν όπλα πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μη−
χανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993).
ζ. Του ν. 456/7196 «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνη−
μάτων» (ΦΕΚ Α΄ 277/19.10.1976) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2168/1993.
η. ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20/7.2.2006).
θ. Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
(ΦΕΚ Α΄ 76/10.4.2006).
ι. Του ν. 2965/2001 «Περί βιώσιμης Ανάπτυξης Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270/23.11.2001).
ια. Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη−
χανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
68/11.3.2005).
ιβ. Του ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1995).
ιγ. Του ν. 2081/1992 «Περί ρύθμισης θεσμού των
επιμελητηρίων και τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελ−
ματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄
154/10.9.1992).
ιδ. Του ν. 936/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των περί εξωτερικού εμπορίου διατάξεων,
ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄
144/30.6.1979).
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ιε. Του ν. 858/1979 «Περί συστάσεως θέσεων, μεταφορά,
αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως κοινών θεμάτων Υπουργεί−
ου Βιομηχανίας και ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1979).
2. Τις Αποφάσεις:
α. Υπ’ αριθμ. 125695/Ε3/5695/2000 απόφαση ΥΠΕΘΟ
«Περί ελέγχου διακίνησης προϊόντων Διττής Χρήσεως»
(ΦΕΚ Β΄ 1412/21.11.2000).
β. Υπ’ αριθμ. 3009/2/23Α/1994 απόφαση ΥΔΤ «Δικαιο−
λογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων
από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών»
(ΦΕΚ Β΄ 696/14.9.1994).
γ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/26Α/1994 απόφαση ΥΔΤ «Τηρού−
μενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προ−
σώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή,
συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών
υλών, όπλων και πυρομαχικών κ.λπ. αντικειμένων του
ν. 2168/1993» (ΦΕΚ Β΄ 513/4.7.1994).
δ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/21 Γ/1994 διυπουργική απόφαση
ΥΕΘΑ −ΥΠΕΞ − ΥΠΕΘΟ − YEN − ΥΔΤ −ΥΜΕΤ.ΕΠ, «Όροι
− προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως αδείας δια−
μετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και
λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματο−
ποίησης αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 301/21.4.1994).
ε. Υπ’ αριθμ. 3009/2/28Γ/1994 απόφαση ΥΔΤ «Όροι
ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών,
εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» (ΦΕΚ Β΄
461/21.6.1994).
στ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/1Β/1994 απόφαση ΥΔΤ «Όροι, προ−
ϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδείας εισαγωγής»
(ΦΕΚ Β΄ 405/1994).
ζ. Υπ’ αριθμ. 176700/Ε3/26700 απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. και
ΟΙΚ. «Έλεγχος Διακίνησης Χημικών, Βιολογικών ουσιών,
τεχνολογιών και ζωικών παθογόνων που χρησιμο−
ποιούνται στην παραγωγή χημικών όπλων» (ΦΕΚ Β΄
1177/24.8.2005).
η. Υπ’ αριθμ. 2641/Ε3/3327/1992 απόφαση ΥΠΕΘΟ «
Περί ρύθμισης εξαγωγής προϊόντων και τεχνολογι−
ών που επηρεάζουν την Εθνική Ασφάλεια» (ΦΕΚ Β΄
457/15.7.1992).
θ. Υπ’ αριθμ. 121004/Ε3/1004/2000 απόφαση ΥΠΕΘΟ
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χορή−
γησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλικής
τεχνολογίας» (ΦΕΚ Β΄ 860/12.7.2000),
η) Υπ’ αριθμ. 3286/2757/Φ. MTCR απόφαση ΥΠΕΘΟ
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χο−
ρήγησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλικής
τεχνολογίας» (ΦΕΚ Β΄ 397/1994).
ια. Υπ’ αριθμ. 3329/1989 διυπουργική απόφαση ΥΕΘΑ
− ΥΔΤ −ΥΜΕΤ − ΥΠΕΧΩΔΕ − ΥΑΝΑΠ «Περί κανονισμών για
την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ Β΄ 132/21.2.1989).
ιβ. Υπ’ αριθμ. 18303/1987 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης «Περί καθορισμού των υποβαλλομένων στοιχείων
από τις βιομηχανίες και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στο
Υπουργείο Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας,
σχετικά με την δραστηριότητα τους για την ενημέρωση
του Βιομηχανικού Μητρώου» (ΦΕΚ Β΄ 610/10.1.1987).
3. Τις Διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 11, 18, 19, 22, 26
του ν. 2168/1993.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη καθορισμού των απαιτουμένων και υπο−
βαλλομένων προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, από βιομηχανίες −
βιοτεχνίες −εργαστήρια − εμπορικές επιχειρήσεις καθώς
και από τις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιολογητικών για την
έκδοση αδειών:
• Εισαγωγής
• Πιστοποιητικό Διεθνούς Εισαγωγής − (International
Import Certificate−IIC) (γνωμοδότηση προς ΥΠ. ΟΙΚ &
ΟΙΚ ).
• Εξαγωγής (γνωμοδότηση προς ΥΠ. ΟΙΚ & ΟΙΚ.).
• Μεταφοράς (εντός Ελλάδος).
• Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate−
EUC) ή αντιστοίχων Διεθνών Πιστοποιητικών.
• Διαμετακόμιση δια μέσου Ελλάδος καθώς επίσης και
τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη
συμμορφώσεως και εφαρμογής αυτών για τα εν λόγω
προϊόντα − υλικά, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Γενικά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Το ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, για να εκδίδει τις άδειες που ανα−
φέρονται στην ως άνω παράγραφο και αιτούνται από
τις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια
και εμπόρους καθώς από και τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα
πρέπει να υποβάλλονται κατά περίπτωση, και τα εξής
παραστατικά −δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο και σε ισχύ αντίγραφο Αδείας εγκατά−
στασης ή λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια
αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία (ν. 2965/2001, ν. 3325/2005 και προγενέστερους).
β. Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Βιομηχανικής Κι−
νήσεως για την ενημέρωση του βιομηχανικού ή εμπο−
ρικού μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των κατά
τόπους επιμελητηρίων, σύμφωνα με τους ν. 858/1979 και
ν. 2081/1992 και την υπ’ αριθμ. 18303/1987 απόφαση ΥΒΕ
και ΤΕ, κατά περίπτωση και ανάλογα με την κατηγορία
της επιχείρησης.
γ. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Βιομηχα−
νικής Ασφάλειας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
που έχουν σχέση με την υπό αίτηση άδεια, σύμφωνα
με τους κανονισμούς ασφαλείας του ΥΠΕΘΑ και ΓΕΕ−
ΘΑ/ΔΔΣΠ.
δ. Επικυρωμένη Βεβαίωση Τήρησης Βιβλίων, σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. 3009/2/26Α/1994 απόφασης ΥΔΤ ή
αντιστοίχων οδηγιών του ΥΠΕΘΑ.
ε. Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της
δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως χρόνια λει−
τουργίας, απασχολούμενο προσωπικό, κύκλος εργα−
σιών κ.λπ.
στ. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας − Αποδεικτικό ιδιοκτησί−
ας ή και χρήσης της τεχνογνωσίας του υλικού προς
διακίνηση.
ζ. Επίσημη επικυρωμένη μετάφραση των δικαιολογη−
τικών σε γλώσσα της ΕΕ (κατά προτίμηση Ελληνικά ή
Αγγλικά για επίσπευση των διαδικασιών).
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης αδειών για διακίνηση υλικών
1. Η διαδικασία για την έκδοση αδειών − πιστοποιητι−
κών έχει ως ακολούθως:
α. Κατάθεση της πρωτοτύπου αιτήσεως και των απαι−
τουμένων δικαιολογητικών και παραλαβή του αριθμού
πρωτοκόλλου της καταθέσεως.
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β. Ανάλογα με την διαβάθμιση των πληροφοριών που
περιέχονται στις αιτήσεις μπορεί αυτές να αποστέλ−
λονται και με ηλεκτρονικά μέσα για επιτάχυνση της
διαδικασίας με την προϋπόθεση όμως ότι πριν την υπο−
γραφή της αδείας ή του πιστοποιητικού να κατατεθεί
το πρωτότυπο της αιτήσεως.
γ. Η άδεια ή το πιστοποιητικό θα παραλαμβάνονται
από επίσημο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου ή του
νομίμου εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν.
δ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία
ή ορθή επανάληψη του αιτήματος, χρόνος κατάθεσης
θα θεωρείται η παραλαβή των προσθέτων στοιχείων ή
της ορθής επανάληψης.
Άρθρο 3
Άδεια εισαγωγής ή γνωμοδότηση Πιστοποιητικού
Διεθνούς Εισαγωγής
(International Import Certificate− IIC)
1. Για την έκδοση αδείας εισαγωγής ή γνωμοδότηση
για την έκδοση διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής
(από ΥΠ. ΟΙΚ. και ΟΙΚ), πρέπει να αποστέλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόμενο που θα συνοδεύεται και από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας στο οποίο
θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς
εισαγωγή είδη καθώς επίσης και το σχετικό πρωτότυπο
προτιμολόγιο του εξαγωγέα οίκου του εξωτερικού.
β Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περί−
πτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται σαφώς
στην σύμβαση ή παραγγελία.
γ. Τελωνείο εισαγωγής και στη συνέχεια επικυρωμένο
Φ/Α σχετικής σελίδας − καταχώρησης υλικού μετά την
παραλαβή αυτού (διασάφηση).
2. Η ισχύς της άδειας εισαγωγής είναι ένα (1) έτος από
την ημερομηνία έκδοσής της.
Άρθρο 4
Γνωμοδότηση για άδεια εξαγωγής
1. Για την γνωμοδότηση για έκδοση αδείας εξαγωγής
θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην οποία θα επισυ−
νάπτονται συνημμένα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 (παρ. 1α, 1β) της
παρούσης.
β. Ανάλογα του είδους της σύμβασης ή της παραγ−
γελίας και του προορισμού εξαγωγής, Διεθνές Πιστο−
ποιητικό Εισαγωγής (International Import Certificate/IIC)
ή επικυρωμένο αντίγραφο, από επίσημο κρατικό φορέα
της χώρας τελικού προορισμού, Πιστοποιητικού Τελικού
Χρήστη (End User Certificate/EUC).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εξαγωγή
του υλικού, θα υποβάλλεται και θεωρημένο Φ/Α αρμό−
διας τελωνιακής αρχής της αντίστοιχης διασαφήσεως
εξαγωγής προς εισαγωγή στο κράτος παραλαβής − υπο−
δοχής του συγκεκριμένου είδους − υλικού.
Άρθρο 5
Άδεια μεταφοράς
1. Για την έκδοση άδειας μεταφοράς θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση στην οποία να περιλαμβάνονται
τα εξής:
α. Πλήρη στοιχεία συμβάσεως ή παραγγελίας.
β. Συγκεκριμένο δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί από
το σημείο αποστολής ως το σημείο παραλαβής (με
ακρίβεια 30 ημερών από ημερολογιακής απόψεως).
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γ. Σε περίπτωση που τα προς μεταφορά είδη − υλικά
είναι μέρος (και όχι το σύνολο) σχετικής συμβάσεως
ή παραγγελίας, θα πρέπει τα έντυπα που προσκομί−
ζονται να καθορίζουν επακριβώς την ποσότητα και το
είδος αυτών σε συνάφεια με την συνολική συμβατική
απαίτηση. Τυχόν προηγούμενες ποσότητες που έχουν
διακινηθεί στο παρελθόν και στα πλαίσια της ίδιας σύμ−
βασης θα πρέπει να μνημονεύονται.
2. Η ισχύς της άδειας είναι τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την εκδοσή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πραγματοποίηση της μεταφο−
ράς απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ή
βεβαίωσης επικυρωμένης από κρατική αρχή για την
ολοκλήρωση − παράδοση − παραλαβή του είδους − υλι−
κού που έχει μεταφερθεί.
Άρθρο 6
Πιστοποιητικό τελικού χρήστη (End User Certificate)
1. Για την έκδοση πιστοποιητικού τελικού χρήστη θα
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στην οποία να επισυνά−
πτονται τα παρακάτω:
α. Δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 3 (παρ.
1α, 1β) της παρούσας.
β. Ιδιαίτερα αιτήματα της χώρας προορισμού (όπως
ειδικές δεσμεύσεις, ειδικές φόρμες εγγράφων κ.λπ.).
2. Η νόμιμη ισχύς του πιστοποιητικού αυτού καθορίζε−
ται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
απαιτηθεί.
3. Το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να υπογράφεται
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ που είναι
ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ του ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 7
Άδεια διαμετακόμισης
1. Για την έκδοση αδείας διαμετακόμισης θα πρέπει
να υποβάλλεται αίτηση στην οποία να περιλαμβάνονται
τα εξής:
α. Συγκεκριμένο δρομολόγιο με καθορισμό του σημεί−
ου εισόδου και εξόδου σε κάθε κράτος.
β. Ακριβή ποσότητα και περιγραφή των προς
διαμετακόμιση ειδών − υλικών.
γ. Ακριβή περιγραφή ενδεικτικών επισήμανσης στοι−
χείων των συσκευασιών μέσα στις οποίες θα συσκευ−
αστούν τα είδη − υλικά.
δ. Ακριβή στοιχεία του μεταφορέα.
ε. Εκπροσώπηση διεθνούς εταιρείας στη χώρα μας ή
εκπροσώπου της, καθώς και στοιχεία για την ασφαλι−
στική κάλυψη Αστικής ευθύνης (για κάθε κίνδυνο) για
επικίνδυνα υλικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την πραγματοποίηση της διαμετακό−
μισης να υποβάλλεται επικυρωμένη βεβαίωση αρμόδιας
τελωνειακής αρχής με την οποία να βεβαιώνεται η ει−
σαγωγή ή εξαγωγή των ειδών − υλικών αυτών.
Άρθρο 8
Διοικητικές Κυρώσεις
Θα επιβάλλονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες
κυρώσεις από τα επιμέρους άρθρα του ν. 2168/1993. Με
απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατόν να επιβάλλονται τα
ακόλουθα:
α. Σε προσκόμιση ψευδών δικαιολογητικών, πιστοποιη−
τικών ή άλλων στοιχείων οι παραβάτες θα τιμωρούνται
με προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή από τους καταλόγους
προμηθευτών και τους διαγωνισμούς του ΥΠΕΘΑ.
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β. Αναστολή κάθε είδους αδείας − πιστοποιητικού που
έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΘΑ.
γ. Αναστολή προώθησης − εξέτασης αιτημάτων του
παραβάτη προς το ΥΠΕΘΑ.
δ. Αναστολή προώθησης − εξέτασης αιτημάτων του
παραβάτη προς το ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 9
Καταργούμενες Διατάξεις
Η παρούσα καταργεί την υπ’ αριθμ. Φ.600/536014/Σ.208
ΦΕΚ Β΄ 379/31.3.2003 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθ. 248631
(2)
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης
συμβατικών ειδών αμυντικού υλικού σύμφωνα με το
ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενό−
πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 38, 62, 63, 64 και 67 του ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(ΦΕΚ Α΄ 20).
2. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
3. Του π.δ. 73/2006 Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ Α΄ 76).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 38 του
ν. 3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από
την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των προμηθειών
για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ειδών
εσωτερικού, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας.
2. Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από
την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των προμηθειών
για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας.
3. Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από
την επιτροπή ελέγχου και παραλαβών των προμηθειών
για την απόρριψη των συμβατικών ειδών, θα καταρτίζε−
ται όπως καθορίζεται με τα υποδείγματα των Παραρ−
τημάτων Β1 και Β2 της παρούσας.
4. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 64 του
ν. 3433/2006 πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από την
δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής για την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή την απόρριψη
συμβατικών ειδών, θα καταρτίζεται όπως καθορίζεται με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
Άρθρο 2
Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
(ΓΔΑΕΕ) να προβαίνει, με απόφαση του, στην αντικα−
τάσταση, κατάργηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των
παραπάνω υποδειγμάτων πρωτοκόλλων.
Άρθρο 3
Με την παρούσα καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο ενιαίο
σύνολο, με τα Παραρτήματα της, «Α», «Β1» «Β2», «Γ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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Αριθ. 248629
(3)
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών του ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων
Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Των άρθρων 33, 67 και 72 του ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(ΦΕΚ Α΄ 20).
2. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
3. Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ Α΄ 76).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από
πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα
της Ελλάδος.
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Άρθρο 2
Επιτρέπεται η διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής
επιστολής του εκάστοτε φορέα που παρέχει την
εγγύηση, υπό την προϋπόθεση ότι στο κείμενο
της θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι όροι που
αναγράφονται κατά περίπτωση στα συνημμένα στην
παρούσα παραρτήματα.
Άρθρο 3
Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
(ΓΔΑΕΕ) να προβαίνει, με απόφαση του, στην
αντικατάσταση, κατάργηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση
των παραπάνω υποδειγμάτων εγγυητικών επιστολών.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο ενιαίο
σύνολο, με τα Παραρτήματα της «Α΄», «Β΄», «Γ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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εγγύηση
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
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(7)

εγγύηση
Στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία) της σύμβασης
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εγγύηση
Στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία) της σύμβασης

