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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». .
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νή ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ (AFANASOVA) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA)
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ κ.λπ. .........................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
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Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομο−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 248297
(1)
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των προμηθει−
ών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων
πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
β. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
γ. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και
Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
δ. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέ−
χωση 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), όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει.
ε. Το υπ’ αριθμ. Φ. 095/13748/Σ. 2601/4.6.2008 έγγραφο
της Γ.Δ.Α.Ε.Ε.
στ. Το Άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

Άρθρο 1
Όροι και Προϋποθέσεις Υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ
1. Η ΕΠΑ έχει εφαρμογή στα «Αμυντικά Υλικά» εγχώρι−
ας κατασκευής, όπως ο ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38),
ορίζει και ειδικότερα όταν ζητείται Εγχώρια Βιομηχανική
Συμμετοχή.
2. Στη Σύμβαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται άρ−
θρο περί ΕΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα
«Α». Παράλληλα, σε όλα τα προσυμβατικά και συμβα−
τικά έγγραφα θα μνημονεύεται η παρούσα Υπουργική
Απόφαση.
3. Αυτόνομο έργο παροχής υπηρεσιών δεν είναι αντι−
κείμενο προς υπολογισμό Δείκτη ΕΠΑ. Το κόστος πα−
ροχής υπηρεσιών από εγχώριες εταιρείες υπολογίζεται
στην ΕΠΑ όταν συνδέεται με τη συνολική παραγωγική
– κατασκευαστική διαδικασία συγκεκριμένων αμυντικών
υλικών ή αμυντικών κατασκευαστικών έργων της Ελλη−
νικής (Εγχώριας) Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας.
4. Τα στοιχεία κόστους τα οποία προσμετρούνται
στην ΕΠΑ είναι εκείνα που:
α. Συνδέονται με τη συνολική διαδικασία παραγωγής
− κατασκευής και διάθεσης συγκεκριμένων αμυντικών υλι−
κών ή αμυντικών κατασκευαστικών έργων, που έχουν ανα−
τεθεί στην Ελληνική (Εγχώρια) Βιομηχανία – Βιοτεχνία.
β. Προσθέτουν αξία προερχόμενη από την Εγχώρια
Βιομηχανία – Βιοτεχνία.
γ. Προέρχονται από την ανάλωση (κόστος) των κα−
θαρά εγχωρίων πόρων ή συντελεστών παραγωγής και
διάθεσης που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένου του
καθαρού προ φόρων κέρδους.
5. Εγχώρια Βιομηχανία − Βιοτεχνία, είναι η Βιομηχανία
− Βιοτεχνία που λειτουργεί νομίμως, ως αυτοδιοικούμενη
οντότητα, στην ημεδαπή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
οντότητα ημεδαπών ή αλλοδαπών συμφερόντων, και εί−
ναι καταχωρημένη στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντι−
κού Υλικού, το οποίο τηρείται από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ.
6. Ο υπολογισμός του Δείκτη ΕΠΑ γίνεται με τη χρήση
του μαθηματικού τύπου
α+β+γ+δ+ε+ζ+η+θ+κ
Δείκτης ΕΠΑ%=100x–––––––––––––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– .
Συμβατική Τιμή Πώλησης − Κρατήσεις
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Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει:
α+β+γ+δ+ε+ζ+θ+η+κ < Συμβατική Τιμή Πώλησης − Κρα−
τήσεις − Εισαγόμενο Μέρος
7. Η ανάλυση και λειτουργία του τύπου περιγράφεται
στο συνημμένο Παράρτημα «Β».
Άρθρο 2
Έλεγχος ΕΠΑ
1. Ο έλεγχος της ΕΠΑ έχει σκοπό την διακρίβωση δύο
βασικών στοιχείων:
α. Της παραγωγικής δυνατότητας της Εγχώριας Βιομη−
χανίας − Βιοτεχνίας και τυχόν εγχωρίων υποκατασκευα−
στών να ανταπεξέλθουν στο έργο που τους ανατέθηκε
και την πραγματική λειτουργία των υποδομών τους επ’
ωφελεία του εν λόγω έργου (Τεχνικός Έλεγχος).
β. Της επίτευξης του συμβατικά δηλωθέντος Δείκτη
ΕΠΑ, με βάση τα οικονομικά στοιχεία των διαδικασιών
παραγωγής και διάθεσης, όπως αυτά προκύπτουν από
το πιστοποιημένο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα
της εταιρείας (Οικονομικός Έλεγχος).
2. Στα πλαίσια του ως άνω ελέγχου, ο Ανάδοχος της
Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΓΔΑΕΕ/
ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ τα παρακάτω που αφορούν στο ανατε−
θέν κατασκευαστικό έργο στην Εγχώρια Βιομηχανία
− Βιοτεχνία:
α. Εντός 30 ημερών από την ενεργοποίηση της σύμ−
βασης και σε κάθε περίπτωση μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα προ της ενάρξεως της παραγωγικής διαδι−
κασίας:
(1) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας του συγκεκριμένου προγράμματος (έναρ−
ξη−πέρας κυρίων φάσεων παραγωγής), ώστε η Υπηρε−
σία να συντονίσει όλες τις παρελκόμενες διαδικασίες
Ελέγχου ΕΠΑ.
(2) Δήλωση όλων των τυχόν υποκατασκευαστών, όπως
αυτοί καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις–συμφωνίες,
που έχουν καταρτίσει με τον Ανάδοχο.
β. Με την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασί−
ας, φάκελο Προσδιορισμού ΕΠΑ με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας,
συμπληρωμένα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του
ιδίου Παραρτήματος και υπογεγραμμένα − θεωρημένα
από τον έχοντα την σχετική αρμοδιότητα − ευθύνη της
εταιρείας.
γ. Μη υποβολή στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ όλων ή
μέρους των προβλεπομένων ή αιτουμένων ως άνω στοι−
χείων − δικαιολογητικών θα σημαίνει μη υπολογισμό
αυτών στον τύπο του Δείκτη ΕΠΑ.
3. Ο Έλεγχος ΕΠΑ διενεργείται πρωτοβάθμια από
τριμελή Επιτροπή, που συγκροτεί η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ.
Ειδικότερα:
α. Κάθε Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
ένα τεχνικό μέλος, με γνώσεις ειδικότητος σχετικές
προς το ελεγχόμενο παραγωγικό έργο και τουλάχιστον
ένα μέλος ειδικότητος οικονομικού.
β. Στις εν λόγω Επιτροπές, ο Πρόεδρος διατίθεται από
την δύναμη του Προσωπικού της ΓΔΑΕΕ, ενώ τα υπόλοι−
πα δύο (2) μέλη ορίζονται από τον Κλάδο των ΕΔ, υπέρ
του οποίου γίνεται η προμήθεια, όπως παρακάτω:
(1) Όταν η σύμβαση είναι αρμοδιότητος της ΓΔΑΕΕ, τα
υπόλοιπα δύο (2) μέλη ορίζονται από τον Κλάδο των ΕΔ,
υπέρ του οποίου γίνεται η προμήθεια, κατόπιν αίτησης
της ΓΔΑΕΕ προς τον συγκεκριμένο Κλάδο.
Όταν η σύμβαση είναι αρμοδιότητος των Κλάδων
των ΕΔ και αφορά την ελαχιστοποίηση του χρόνου
σύστασης – ενεργοποίησης των επιτροπών ελέγχου, οι
φορείς που προωθούν συμβάσεις στη ΓΔΑΕΕ με σκοπό
την ανάληψη ενεργειών για τον έλεγχο ΕΠΑ θα πρέπει

στο διαβιβαστικό έγγραφο των συμβατικών εγγράφων
να διαθέτουν ένα τεχνικό μέλος, με γνώσεις ειδικότη−
τος σχετικές προς το ελεγχόμενο έργο και ένα μέλος
ειδικότητος οικονομικού, βαθμού μέχρι Μ.Υ Α΄ και Ταγ−
ματάρχη ή αντιστοίχου.
(3) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που απαιτούν και
συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ποιότητος, είναι δυ−
νατόν να χρησιμοποιηθούν μέλη της Ομάδας Ελέγχου
Ποιότητας (ΟΕΠ) και για την επιτροπή ελέγχου ΕΠΑ.
γ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
με ρητή αναφορά στη σύμβαση, ότι ουδεμία παραγω−
γική διαδικασία θα αρχίζει εάν δεν έχουν συγκροτηθεί
− ενεργοποιηθεί οι σχετικές Επιτροπές ελέγχου.
δ. Η ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει κατά την
κρίση της, αντί των ως άνω Επιτροπών, ανεξάρτητο
φορέα πιστοποιημένων Ορκωτών Ελεγκτών.
ε. Εντός 20 − 40 ημερών από την παραλαβή του χρο−
νοδιαγράμματος υλοποίησης της παραγωγικής διαδι−
κασίας, συγκροτείται η Επιτροπή και της παραδίδεται
ενημερωτικός φάκελος ελέγχου ΕΠΑ.
στ. Η Επιτροπή, στα πλαίσια του τεχνικού ελέγχου που
διενεργεί κατά τις φάσεις παραγωγής κάθε συμβατικού
υλικού ή ομοειδών υλικών, θα πρέπει να συντάσσει ανα−
λυτικό κατάλογο με τα πάσης φύσης υλικά − υπηρεσίες
που αναλώθηκαν άμεσα και έμμεσα για την παραγωγή του
συμβατικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα χρε−
ώνονται υλικά − υπηρεσίες άσχετα με την παραγωγή του
συμβατικού υλικού. Ο εν λόγω κατάλογος συγκρίνεται με
τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω παραγράφου 2β.
ζ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ελέγχει αν χρησιμοποιή−
θηκαν οι συμβατικά δηλωμένοι υποκατασκευαστές. Πα−
ραστατικά υποκατασκευαστών που δεν προβλέπονται
συμβατικά δεν γίνονται αποδεκτά στον υπολογισμό της
ΕΠΑ. Επί του θέματος, η Επιτροπή οφείλει να κάνει ιδιαί−
τερη μνεία στο Πρακτικό − Έκθεση που θα υποβάλει.
η. Παράλληλα, αφού προβεί στους απαιτούμενους
ελέγχους παραγωγής και στους οικονομικούς ελέγ−
χους, που αφορούν στη διαπίστωση της νομιμότητας
των σχετικών εγγραφών στο πιστοποιημένο Λογιστικό
Σύστημα της εταιρείας, συντάσσει Πρακτικό − Έκθεση
τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και υπολογισμού ΕΠΑ,
σύμφωνα με το Παράρτημα “Δ” της παρούσας.
θ. Το εν λόγω Πρακτικό − Έκθεση υποβάλλεται στην
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ μετά την ολοκλήρωση της κα−
τασκευής των συμβατικών προϊόντων ή μέρους αυτών
(εάν προβλέπονται από την Σύμβαση τμηματικές πα−
ραδόσεις) και την έκδοση του Δελτίου Αποστολής −
Τιμολογίου της εταιρείας, εντός 15 ημερών από την
παραλαβή του φακέλου που προβλέπεται ανωτέρω στην
παράγραφο 2β.
ι. Για τις συμβάσεις που χειρίζονται και παρακολου−
θούν οι Υπηρεσίες – Φορείς των Κλάδων των ΕΔ, οι
αρμοδιότητες της ΓΔΑΕΕ περί ΕΠΑ περιορίζονται μόνο
στη συγκρότηση – συντονισμό της Επιτροπής, στην έκ−
δοση του σχετικού πιστοποιητικού και στη διαβίβασή
του στην εν λόγω Υπηρεσία – Φορέα του Κλάδου. Οι πα−
ρελκόμενες της έκδοσης του πιστοποιητικού ενέργειες
(πληρωμή, υπολογισμός και επιβολή ή μη τυχόν ποινικών
ρητρών κ.λπ.) θα αναλαμβάνονται από τα κατά Νόμο
αρμόδια Όργανα των Κλάδων, με τις προβλεπόμενες
προς τούτο διαδικασίες.
4. Ο έλεγχος και στη συνέχεια η έκδοση του Πιστοποι−
ητικού ΕΠΑ διενεργείται από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ,
ως ακολούθως:
α. Ως δευτεροβάθμιος έλεγχος με βάση το Πρακτικό
− Έκθεση της Επιτροπής στα πλαίσια του πρωτοβάθμι−
ου ελέγχου και τα παραστατικά που περιέχονται στο
σχετικό φάκελο,.
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β. Με τον κατά περίπτωση ορισμό εμπειρογνωμόνων
για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας
Εγχώριας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας, προς επανέλεγχο
των στοιχείων του φακέλου.
γ. Με τον κατά περίπτωση ορισμό εμπειρογνωμόνων,
κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο
στις εγκαταστάσεις της αναδόχου Εγχώριας Βιομηχα−
νίας − Βιοτεχνίας, όσο και στις εγκαταστάσεις τυχόν
εγχώριων υποκατασκευαστών.
5. Η έκδοση του Πρακτικού − Έκθεσης της Επιτροπής
Ελέγχου ΕΠΑ και στη συνέχεια η έκδοση του πιστοποι−
ητικού ΕΠΑ από την ΓΔΑΕΕ δεν προϋποθέτει την τελική
ποσοτική − ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών
από την αρμόδια Υπηρεσία−Μονάδα του αντίστοιχου
κλάδου των ΕΔ.
6. Το πιστοποιητικό ΕΠΑ αποτελεί ένα εκ των δικαι−
ολογητικών παραλαβής των υλικών και πληρωμής του
Αναδόχου της Σύμβασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν
αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητος των υλικών.
Άρθρο 3
Ποινικές Ρήτρες
1. Σε περίπτωση μη επίτευξης του προβλεπόμενου από
τη σύμβαση ποσοστού ΕΠΑ στο σύνολο της αξίας του
ανατεθέντος έργου στην Εγχώρια Βιομηχανία − Βιοτε−
χνία, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, για τον υπολογισμό
των οποίων καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Το ποσό επί του οποίου υπολογίζονται οι παρούσες
ποινικές ρήτρες είναι ίσο με την αξία του ανατεθέντος
κατασκευαστικού έργου επί το προβλεπόμενο από τη
σύμβαση ποσοστό ΕΠΑ.
β. Απόκλιση μέχρι και 10% προς τα κάτω επί του πο−
σοστού της συμβατικής δηλωμένης ΕΠΑ δεν υπόκειται
σε ποινική ρήτρα (απόκλιση χάριτος).
γ. Εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% επί του
προβλεπόμενου ποσοστού ΕΠΑ, η ποινική ρήτρα υπο−
λογίζεται στο ποσό της ανωτέρω παραγράφου 1α επί
ολόκληρη την απόκλιση μεταξύ συμβατικής και υλο−
ποιηθείσας ΕΠΑ.
δ. Εάν το πραγματοποιηθέν ποσοστό ΕΠΑ είναι μι−
κρότερο του 35% αλλά μεγαλύτερο του 30%, η ποινική
ρήτρα υπολογίζεται στο ποσό της ανωτέρω παραγρά−
φου 1α επί ολόκληρη την απόκλιση μεταξύ συμβατικής
και υλοποιηθείσας ΕΠΑ επί 2 (δύο).
ε. Εάν το πραγματοποιηθέν ποσοστό ΕΠΑ είναι μι−
κρότερο του 30% αλλά μεγαλύτερο του 20%, η ποινική
ρήτρα υπολογίζεται στο ποσό της ανωτέρω παραγρά−
φου 1α επί ολόκληρη την απόκλιση μεταξύ συμβατικής
και υλοποιηθείσας ΕΠΑ επί 3 (τρία).
στ. Εάν το πραγματοποιηθέν ποσοστό ΕΠΑ είναι μι−
κρότερο του 20% η ποινική ρήτρα υπολογίζεται στο
ποσό της ανωτέρω παραγράφου 1α επί ολόκληρη την
απόκλιση μεταξύ συμβατικής και υλοποιηθείσας ΕΠΑ
επί 4 (τέσσερα). Επιπλέον στην περίπτωση αυτή και με
μέριμνα του κατά περίπτωση χειριστή παρακολούθησης
της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
59 του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
ζ. Το μέγιστο ποσό ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από το ποσό της ανωτέρω παρα−
γράφου 1α.
2. Το εκδοθέν πιστοποιητικό επιτευχθείσας ΕΠΑ, των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας Υ.Α.,
διαβιβάζεται από το Τμήμα ΕΠΑ στο κατά περίπτωση
αρμόδιο Ταμείο που εκτελεί τις πληρωμές τις Σύμβα−
σης (πρωτότυπο) και στον κατά περίπτωση αρμόδιο
φορέα που έχει καταρτίσει και παρακολουθεί τη Σύμ−
βαση. Όταν η επιτευχθείσα, σύμφωνα με το εν λόγω πι−
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στοποιητικό, ΕΠΑ είναι χαμηλότερη από την συμβατικά
προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης της απόκλισης
χάριτος της ανωτέρω παραγράφου 1β:
α. Ο φορέας που έχει καταρτίσει και παρακολουθεί τη
Σύμβαση εισηγείται στο κατά περίπτωση αρμόδιο γνω−
μοδοτικό όργανο ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, σχετικά με την επιβολή
ποινικών ρητρών, υπολογιζόμενων όπως στην ανωτέρω
παράγραφο 1, λόγω μη επίτευξης του συμβατικά προ−
βλεπόμενου ποσοστού ΕΠΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Σύμβασης.
β. Οι ποινικές ρήτρες ΕΠΑ επιβάλλονται με απόφαση
του έχοντος την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνω−
μοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ΚΓΕΠ
ή ΠΓΕΠ.
γ. Με μέριμνα του φορέα που έχει καταρτίσει και
παρακολουθεί τη Σύμβαση, διαβιβάζεται η απόφαση
περί επιβολής ρητρών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τα−
μείο που εκτελεί τις πληρωμές της Σύμβασης, το οποίο
στη συνέχεια παρακρατεί το επιβληθέν ποσό ποινικών
ρητρών από το υπόλοιπο πληρωμής της Σύμβασης ή
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και το απο−
δίδει στον ειδικό λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου
του Κλάδου των Ε.Δ. υπέρ του οποίου διενεργείται η
προμήθεια. Το τυχόν υπόλοιπο ποσό, μετά την παρα−
κράτηση του ποσού των ποινικών ρητρών αποδίδεται
στον ανάδοχο της Σύμβασης.
δ. Το κατά περίπτωση αρμόδιο Ταμείο που εκτελεί
τις πληρωμές της Σύμβασης, όταν λάβει πιστοποιητικό
επιτευχθείσας ΕΠΑ με ποσοστό χαμηλότερο από το
συμβατικά προβλεπόμενο, συμπεριλαμβανομένης της
απόκλισης χάριτος της ανωτέρω παραγράφου 1β, δύ−
ναται να εκτελεί πληρωμή της εταιρείας για τη συγκε−
κριμένη αξία, παρακρατουμένου του αντίστοιχου συμ−
βατικού ποσού ποινής ΕΠΑ της ανωτέρω παραγράφου 1,
μέχρι της λήψης απόφασης του έχοντος την οικονομική
εξουσία, σχετικής με την επιβολή ποινικών ρητρών.
ε. Στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, όταν
σε κάποιες από τις παραδόσεις δεν επιτευχθεί ο δη−
λωμένος Δείκτης ΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της, ανα−
φερόμενης στην ανωτέρω παράγραφο 1β, απόκλισης
χάριτος:
(1) Εκδίδεται σχετικό Πιστοποιητικό με την υλοποιηθεί−
σα ΕΠΑ, το οποίο δεν επηρεάζει την ποσοτική – ποιοτική
παραλαβή.
(2) Γίνεται πληρωμή της εταιρείας για τη συγκεκριμένη
αξία, αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην
συμβατική ΕΠΑ, το οποίο παρακρατείται.
(3) Ο ενδεχόμενος συμψηφισμός ή επιστροφή του ανω−
τέρω παρακρατηθέντος ποσού θα γίνει με την έκδοση
του τελικού Πιστοποιητικού ΕΠΑ στο σύνολο της αξίας
του έργου (σταθμισμένος μέσος όρος τμηματικών πα−
ραδόσεων), όταν βέβαια επιτευχθεί η συμβατική ΕΠΑ.
3. Στις περιπτώσεις που το ποσό της επιβληθείσας
ποινικής ρήτρας είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο συμ−
βατικά οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία, ισχύουν τα προ−
βλεπόμενα στα Άρθρα 44 και 45 του ν. 3433/2006, όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38).
4. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματικές ρήτρες επιβάλ−
λονται στον Ανάδοχο της Σύμβασης. Σε περίπτωση κοι−
νοπραξίας, η καταβολή του ποσού των ποινικών ρητρών
ΕΠΑ επιβάλλεται αναλογικώς σε όλα τα μέλη της, τα
οποία ενέχονται ως προς τον φορέα εις ολόκληρον για
την καταβολή του ποσού.
Άρθρο 4
Συμπληρωματικές Διατάξεις
1. Τροποποίηση της παρούσας πραγματοποιείται μόνο
μετά από απόφαση του ΥΕΘΑ.
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2. Εξουσιοδοτείται η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ να εκδίδει
κατευθυντήριες οδηγίες, εάν απαιτηθεί, στα πλαίσια των
οριζομένων στο άρθρο 12 παρ. 2δ του π.δ. 73/2006, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α΄ 85) και
ισχύει, για την απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας.
3. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις
προμήθειες που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις
του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
ν. 3648/2008.
4. Θέματα ΕΠΑ που αφορούν σε προμήθειες οι οποί−
ες έχουν διενεργηθεί με βάση τις διατάξεις του π.δ.
284/1989, ρυθμίζονται από τις αποφάσεις και διατάξεις
που έχουν εκδοθεί με βάση το εν λόγω π.δ.
5. Τα Γενικά Επιτελεία να κοινοποιήσουν την παρούσα
στις αρμόδιες Υπηρεσίες – Φορείς και Μονάδες.
Άρθρο 5
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Η παρούσα υπουργική απόφαση καταργεί την υπ’
αριθμ. 121077/6.12.2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
1850).
2. Όσες συμβάσεις έχουν ήδη συναφθεί σύμφωνα με
την ως άνω υπ’ αριθμ. 121077/6.12.2006 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β΄ 1850), εξακολουθούν να διέπονται από
αυτήν.

προ της έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας, χρονο−
διάγραμμα υλοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας
του συγκεκριμένου προγράμματος (έναρξη−πέρας κυρί−
ων φάσεων παραγωγής), ώστε η Υπηρεσία να συντονίσει
όλες τις παρελκόμενες διαδικασίες Ελέγχου ΕΠΑ. Πα−
ράλληλα, θα δηλώνει τους τυχόν υποκατασκευαστές.
β. Με την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας,
τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Γ» συμπληρωμέ−
να σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ιδίου Παραρτή−
ματος και υπογεγραμμένα − θεωρημένα από τον έχοντα
την σχετική αρμοδιότητα − ευθύνη της εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία παραγωγική διαδικασία
θα ξεκινάει εάν δεν έχουν συγκροτηθεί − ενεργοποιηθεί
οι σχετικές επιτροπές ελέγχου.
4. Άρνηση ή μη προσκόμιση στις Υπηρεσίες του ΥΠΕ−
ΘΑ μέρους ή όλων των προβλεπομένων ή αιτουμένων
στοιχείων − δικαιολογητικών θα σημαίνει τον μη υπο−
λογισμό αυτών στον τύπο του Δείκτη ΕΠΑ.
5. Στη περίπτωση μη επίτευξης του ως άνω συμβατικά
δηλωμένου Δείκτη ΕΠΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης «περί
ποινικών ρητρών ΕΠΑ».
6. Ο ανάδοχος/προμηθευτής καθώς και οι τυχόν υπο−
κατασκευαστές του έχουν λάβει υπόψη τους την σχε−
τική περί ΕΠΑ υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο ενιαίο
σύνολο με τα Παραρτήματά της «Α», «Β», «Γ» και «Δ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Υπόδειγμα Άρθρου περί ΕΠΑ σε κα−
ταρτιζόμενες Συμβάσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Ανάλυση − λειτουργία τύπου υπολο−
γισμού Δείκτη ΕΠΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Δικαιολογητικά για τον Καθορισμό
της ΕΠΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Πρακτικό − Έκθεση Επιτροπής πρω−
τοβάθμιας τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και υπολο−
γισμού ΕΠΑ
Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή με τα Παραρτήματά της «Α», «Β»,
«Γ» και «Δ» να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» στην Υ.Α. περί ΕΠΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Το ανατεθέν έργο στην Εγχώρια Βιομηχανία − Βιο−
τεχνία, συνολικής αξίας .........................€, θα έχει ΕΠΑ που θα
ανέρχεται σε ποσοστό …% επί της εν λόγω αξίας.
2. Η ΕΠΑ θα ελέγχεται από τη ΓΔΑΕΕ κατά τη διάρκεια
της παραγωγικής διαδικασίας όπως η Υπουργική Από−
φαση Φ. .................................. περί ΕΠΑ ορίζει. Για το σκοπό
αυτό η Εγχώρια Βιομηχανία − Βιοτεχνία είναι υποχρε−
ωμένη να προσκομίσει:
α. Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρονικό διάστημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» στην Υ.Α. περί ΕΠΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑ
1. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του Δείκτη
ΕΠΑ είναι,
α+β+γ+δ+ε+ζ+η+θ+κ
ΔείκτηςΕΠΑ%=100x –––––––––––––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– .
Συμβατική Τιμή Πώλησης − Κρατήσεις

Ως κρατήσεις, όπου αυτές αναφέρονται, θεωρούνται οι
κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων των Ε.Δ.
2. Οι συντελεστές του ανωτέρω τύπου αφορούν στην
ανάλωση (κόστος) των καθαρά εγχωρίων πόρων ή συ−
ντελεστών παραγωγής και διάθεσης που συμμετέχουν
προσθέτοντας αξία στο τελικό προϊόν προερχόμενη
από την Εγχώρια Βιομηχανία−Βιοτεχνία και στο καθαρό
προ φόρων κέρδους, όπως αναλύεται παρακάτω. Το εν
λόγω κόστος είναι, είτε άμεσο ως αφορών αποκλειστι−
κά την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, είτε
έμμεσο ως αφορών και άλλο παραγόμενο προϊόν της
συγκεκριμένης Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας.
3. Για τη λειτουργία του ως άνω τύπου, ως «Ελληνι−
κής Κατασκευής» θεωρείται το προϊόν που παράγεται
στην Εγχώρια Βιομηχανία − Βιοτεχνία και έχει ΕΠΑ ίση
ή μεγαλύτερη του 35% (≥35%).
4. Ειδικότερα:
α. Ο συντελεστής α αφορά στις πρώτες ύλες, πάσης
φύσης βοηθητικά υλικά − απάρτια ελληνικής κατασκευής
και υπηρεσίες, ως μονάδες άμεσου κόστους. Σε αυτή
την περίπτωση, το κόστος που προσμετράται στην ΕΠΑ
ανέρχεται στο 35% της καθαρής αξίας (τιμής πώλησης)
του τιμολογίου, προ ΦΠΑ, ή το ποσοστό της πιστοποι−
ημένης ΕΠΑ, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετικό
επίσημο πιστοποιητικό ΕΠΑ, συν ποσοστό έως 3% επί
του προσμετρούμενου ποσού, ως φύρα (scrap rate), όπου
υπάρχει. Εάν πρόκειται για υπηρεσίες παρεχόμενες από
εγχώρια εταιρεία αναγνωρίζεται το 100% του τιμολο−
γίου, προ ΦΠΑ.
β. Ο συντελεστής β αφορά στα ως άνω ίδια υλικά
ελληνικής κατασκευής, με τη διαφορά ότι πρόκειται για
μονάδες έμμεσου κόστους, δηλαδή για υλικά που χρη−
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σιμοποιούνται και σε άλλες γραμμές παραγωγής. Στην
περίπτωση αυτή, προσμετράται το 35% του κόστους ή
το ποσοστό πιστοποιημένης ΕΠΑ, επί τον συντελεστή
κατανομής κόστους λ (cost driver). Εάν πρόκειται για
υπηρεσίες παρεχόμενες από εγχώρια εταιρεία ανα−
γνωρίζεται το 100% του τιμολογίου, προ ΦΠΑ, επί τον
συντελεστή κατανομής κόστους λ. Ο συντελεστής αυτός
ορίζεται ως ο λόγος της συμβατικής τιμής (τιμής πώ−
λησης) του τιμολογίου, αφαιρουμένων των κρατήσεων
και προ ΦΠΑ, του παραδοτέου προϊόντος, του οποίου
υπολογίζεται η ΕΠΑ, δια του κύκλου εργασιών της εγ−
χώριας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας, της τρέχουσας ή της
προηγούμενης χρήσης
Συμβατική Αξία Παραδοτέου Προϊόντος − Κρατήσεις
λ= ––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– .
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας

γ. Ο συντελεστής γ αφορά σε ύλες ή υλικά που εί−
ναι προέλευσης εξωτερικού και επιδέχονται κάποια
επεξεργασία στην ημεδαπή από εγχώρια βιομηχανία
ή βιοτεχνία (π.χ. διάτρηση ή απλή βαφή εισαγόμενης
λαμαρίνας). Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος που
προσμετράται στην ΕΠΑ υπολογίζεται στο 1/3 του 35%
της καθαρής αξίας (τιμής πώλησης) του τιμολογίου, προ
ΦΠΑ, ή του ποσοστού της ΕΠΑ, στην περίπτωση που
έχει εκδοθεί σχετικό επίσημο πιστοποιητικό. Εάν το εν
λόγω κόστος είναι άμεσο, τότε προσμετράται το 1/3 του
35% αυτού ή του ποσοστού πιστοποιημένης ΕΠΑ.
δ. Ο συντελεστής δ αφορά στα ως άνω ίδια υλικά με
τη διαφορά ότι πρόκειται για μονάδες έμμεσου κόστους.
Στην περίπτωση αυτή, προσμετράται το 1/3 του 35%
αυτού ή του ποσοστού πιστοποιημένης ΕΠΑ, επί τον
συντελεστή κατανομής κόστους λ (cost driver), ο οποίος
ορίζεται ως ανωτέρω.
ε. Ο συντελεστής ε αφορά στις μονάδες εργατικού
κόστους οι οποίες αντιμετωπίζονται στην παρούσα προ−
σέγγιση ως μονάδες έμμεσου κόστους στο σύνολό τους,
υπό την προϋπόθεση ότι ως συντελεστής παραγωγής
αναλώνεται ομοιογενώς και κατ’ αναλογία στις όποιες
γραμμές παραγωγής της παραγωγικής μονάδας. Υπό
αυτή την έννοια, το κόστος που προσμετράται στην
ΕΠΑ προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού ετήσιου
εργατικού κόστους της εταιρείας, της χρήσης με βάση
την οποία έχει γίνει ο υπολογισμός του ανωτέρω συ−
ντελεστή λ, όπως φαίνεται στα επίσημα βιβλία, επί τον
ανωτέρω συντελεστή (cost driver) λ.
στ. Ο συντελεστής ζ αφορά στο κόστος των εξόδων
διοίκησης της εταιρείας (μισθοί Προσωπικού Διοίκη−
σης, Λογιστηρίου, Γραμματείας, προσωπικού ασφάλειας
και καθαριότητας, οδηγών, προσωπικού πωλήσεων και
marketing κ.λπ.), που προσμετράται στην ΕΠΑ, το οποίο
υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται ο
συντελεστής ε, σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο του 20% του προσμετρούμενου στην
ΕΠΑ εργατικού κόστους. Στον εν λόγω συντελεστή δεν
υπολογίζονται οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ. Ο συντελεστής η αφορά στο κόστος Γενικών Βι−
ομηχανικών Εξόδων που προσμετράται στην ΕΠΑ, το
οποίο είναι ίσο με το γινόμενο του συνολικού κόστους
αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα λογιστικά
βιβλία της εταιρείας, επί τον ανωτέρω συντελεστή λ.
Ως Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα δεν γίνονται αποδεκτά
τα παρακάτω:
(1) Επεξεργασία, αμοιβές και λοιπές αμοιβές τρίτων,
καθόσον θεωρείται ότι στις περιπτώσεις υποκατασκευ−
αστικών έργων κ.λπ., έχουν υποβληθεί ανεξάρτητα σχε−
τικά τιμολόγια.
(2) Ποσά πού αφορούν σε έξοδα γευμάτων, μικρογευ−
μάτων, εστίασης και φιλοξενίας.
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(3) Έξοδα ταξιδιών, διαφημίσεων, εκθέσεων, τόκοι και
συναφή έξοδα.
(4) Ενοίκια ΙΧ αυτοκινήτων.
η. Ο συντελεστής θ αφορά στο κόστος αποσβέσεων
που προσμετράται στην ΕΠΑ, το οποίο είναι:
(1) Το φορολογικό κόστος απόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της εταιρείας που συμμετέχουν στη
γενική λειτουργία της. Το προσμετρούμενο ποσό στην
ΕΠΑ, προκύπτει από το γινόμενο του φορολογικού κό−
στους απόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως
αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία της εταιρείας,
επί τον ανωτέρω συντελεστή λ.
(2) Το φορολογικό κόστος απόσβεσης κεφαλαιοποιη−
μένων υλικών ή άϋλων ακινητοποιήσεων που αποδεδειγ−
μένα είναι εγχώριας προέλευσης ή ανάπτυξης.
(α) Όταν το εν λόγω κόστος είναι έμμεσο, το προσμε−
τρούμενο ποσό στην ΕΠΑ προκύπτει από το γινόμενο
του φορολογικού κόστους απόσβεσής τους, όπως αυτό
προκύπτει από τα επίσημα βιβλία της εταιρείας, επί τον
ανωτέρω συντελεστή λ.
(β) Όταν το εν λόγω κόστος είναι άμεσο, το προσμε−
τρούμενο ποσό στην ΕΠΑ είναι το φορολογικό κόστος
απόσβεσής τους, όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα
βιβλία της εταιρείας
(3) Δεν προσμετρούνται στο κόστος ΕΠΑ αποσβέσεις
που αφορούν σε πάσης φύσης εισαγόμενα κεφαλαιο−
ποιημένα στοιχεία.
θ. Ο συντελεστής κ αφορά στο προσμετρούμενο ποσό
στην ΕΠΑ, αναφορικά με το καθαρό προ φόρων κέρδος
στη συγκεκριμένη αξία του παραδοτέου προϊόντος. Σε
κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαί−
νει το μέσο ποσοστό καθαρού προ φόρων κέρδους της
εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. Στην περίπτωση
που είναι πρώτος χρόνος λειτουργίας, ο υπολογισμός
του μέσου ποσοστού καθαρού προ φόρων κέρδους της
εταιρείας θα γίνεται με βάση τον πρώτο επίσημο Ισολο−
γισμό της εταιρείας. Όταν η εταιρεία εμφανίζει ζημίες,
το προσμετρούμενο ποσό στην ΕΠΑ είναι μηδέν (0).
ι. Ως τιμή πώλησης του παραδοτέου προϊόντος, θεω−
ρείται η προ ΦΠΑ συμβατική τιμή του, μετά την αφαί−
ρεση τυχόν κρατήσεων, όπως αυτή τυχόν αναπροσαρ−
μόζεται, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
5. Στις περιπτώσεις προμήθειας των ειδών που αναφέ−
ρονται ως άνω στην παρ. 4α, β, γ και δ, από εγχώριους
υποκατασκευαστές και εφόσον η ανάδοχος Εγχώρια Βιο−
μηχανία − Βιοτεχνία δεν αποδέχεται τη βασική παραδοχή
για προσμέτρηση κόστους ΕΠΑ 35%, επειδή θεωρεί ότι η
ΕΠΑ των συγκεκριμένων ειδών είναι μεγαλύτερη:
α. Θα αναθέτει με δικά της έξοδα τον πρωτοβάθμιο
έλεγχο ΕΠΑ σε ανεξάρτητο φορέα πιστοποιημένων
Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση.
β. Με βάση την έκθεση του εν λόγω φορέα, η ΓΔΑΕΕ
θα προβαίνει στον σχετικό έλεγχο των παραστατικών
και στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.
6. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στον συντελεστή
Συμβατική Αξία Παραδοτέου Προϊόντος − Κρατήσεις
λ= ––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– :
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας

α. Στην περίπτωση που το κόστος των πάσης φύσης ειδών
– υπηρεσιών (εισαγομένων ή προμηθευομένων από υποκατα−
σκευαστές) είναι μεγαλύτερο από το 50% της αξίας της σύμ−
βασης της Εγχώριας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας, ο αριθμητής
του συντελεστή λ προκύπτει από τη διαφορά της συμβατικής
αξίας μείον το κόστος των εισαγομένων ή προμηθευομένων
από υποκατασκευαστές υλικών και υπηρεσιών.
β. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει ο συντελεστής
λ είναι 1.
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γ. Επειδή οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της τρέ−
χουσας χρήσης των εταιρειών ολοκληρώνονται μετά τη
λήξη της χρήσης, ο υπολογισμός του αντίστοιχου κύ−
κλου εργασιών, θα γίνεται κατά προσέγγιση με τεκμηρι−
ωμένη επαγγελματική κρίση της Επιτροπής (βασιζόμενη
στα απαραίτητα παραστατικά), λαμβάνοντας υπόψη:
(1) Τα Αποτελέσματα Χρήσης του πιο πρόσφατου τε−
ταρτημορίου ή εξαμήνου κλπ, αναγόμενα σε έτος.
(2) Τον εγκριθέντα από το ΔΣ επίσημο Προϋπολογισμό
της εταιρείας.
(3) Τα στοιχεία του επισήμως εκδοθέντος Ισολογισμού
της προηγούμενης χρήσης ή παρελθουσών χρήσεων,
για λόγους σύγκρισης των αποκλίσεων.
(4) Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιη−
θεί για να υποστηρίξει την τεκμηρίωση της κρίσης της
Επιτροπής.
δ. Στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η ανωτέρω
προσέγγιση, θα χρησιμοποιείται ο κύκλος εργασιών της
προηγούμενης χρήσης.
ε. Όταν στον αριθμητή του κλάσματος χρησιμοποιού−
νται ποσά που αποτελούν το άθροισμα περισσοτέρων
από μίας χρήσεων, τότε και ο κύκλος εργασιών θα υπο−
λογίζεται αθροιστικά για τις αντίστοιχες περισσότερες
της μίας χρήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στην Υ.Α. περί ΕΠΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑ
1. Με την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας του
ανατεθέντος έργου στην Εγχώρια Βιομηχανία − Βιοτεχνία,
ή του συμβατικά παραδοτέου μέρους αυτού, ο Ανάδοχος
της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΓΔΑΕΕ/
ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ, φάκελο Προσδιορισμού ΕΠΑ, ο οποίος θα
περιέχει όλα τα παραστατικά που υποστηρίζουν τον υπο−
λογισμό του επιτευχθέντος Δείκτη ΕΠΑ του συγκεκριμένου
έργου ή του συμβατικά παραδοτέου μέρους αυτού.
2. Ειδικότερα, ο εν λόγω φάκελος θα περιλαμβάνει:
α. Υποφάκελο «Α», ο οποίος περιέχει τον Πίνακα
προσδιορισμού επιτευχθέντος δείκτη ΕΠΑ, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος 1 του παρόντος
Παραρτήματος.
β. Υποφάκελο «Β», ο οποίος περιέχει:
(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή κατανο−
μής κόστους λ (cost driver), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος
της συμβατικής τιμής (τιμής πώλησης) του τιμολογίου,
προ ΦΠΑ, του παραδοτέου προϊόντος του οποίου υπο−
λογίζεται η ΕΠΑ, δια του κύκλου εργασιών της εταιρείας
της τρέχουσας ή της προηγούμενης χρήσης
Συμβατική Αξία Παραδοτέου Προϊόντος − Κρατήσεις
λ= ––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– .
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας

(2) Αντίγραφο του επίσημου Ισολογισμού − Αποτε−
λεσμάτων Χρήσεως της εταιρείας, θεωρημένο για
την ακρίβειά του από τον Οικονομικό Διευθυντή της
εταιρείας, στον οποίο να φαίνεται ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας, πού αναφέρεται στον παρονομαστή του
ανωτέρω κλάσματος.
γ. Υποφάκελο «Γ», ο οποίος περιέχει όλα τα παρα−
στατικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συ−
ντελεστή α του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, όπως
παρακάτω:
(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή α υπό
την μορφή πίνακα καταγραφής των τιμολογίων αγοράς
υλών – πάσης φύσεως βοηθητικών υλών – απαρτίων,
σύμφωνα με την παράγραφο 4α του Παραρτήματος
«Β΄» της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, που λαμβά−

νονται υπόψη στον υπολογισμό του υπόψη συντελεστή.
Ειδικότερα ο παραπάνω προαναφερόμενος Πίνακας θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τις εξής στήλες:
(α) Αριθμός/Ημερομηνία επισήμων Τιμολογίων − Δελ−
τίων Αποστολής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
Διατάξεις του ΚΒΣ.
(β) Εκδότης Τιμολογίου
(γ) Ποσότητες Υλών Τιμολογίου
(δ) Αξία Τιμολογίου
(ε) Ποσότητες Υλών που αναλογούν στην υπόψη πα−
ραγωγή.
(στ) Αξία των ανωτέρω αναλογούντων στην υπόψη
παραγωγή.
(ζ) Υπολογισμός ποσοστού φύρας (scrap rate), όπου
υπάρχει.
(η) Αξία που προκύπτει από την πρόσθεση των ανω−
τέρω στηλών (στ) και (ζ).
(θ) Ποσοστό υπολογιζόμενης ΕΠΑ ανά υλικό ή υπηρε−
σία και Τιμολόγιο.
(ι) Αξία που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των
ανωτέρω στηλών (η) και (θ).
(ια) Το άθροισμα των στοιχείων της ανωτέρω στήλης
(ι), θα είναι το ποσό του συντελεστή α.
(2) Τα φωτοαντίγραφα των Τιμολογίων − Δελτίων
Αποστολής του ανωτέρω Πίνακα, τα οποία θα είναι
θεωρημένα για την ακρίβειά τους από τον Οικονομικό
Διευθυντή της εταιρείας.
(3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη
από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, ότι όλα
τα ανωτέρω Τιμολόγια − Δελτία Αποστολής έχουν κα−
ταχωρηθεί στα επίσημα Λογιστικά Βιβλία της εταιρείας
και ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτά Τιμολόγιο − Δελτίο
Αποστολής, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστωτικό.
(4) Κάθε Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής που περι−
λαμβάνεται στον υπόψη υποφάκελο θα συνοδεύεται
εναλλακτικά:
(α) Είτε από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογε−
γραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας
που εξέδωσε το Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής, ότι τα
υλικά που περιλαμβάνουν είναι ελληνικής κατασκευής
με ΕΠΑ τουλάχιστον 35%, στην περίπτωση που η ΕΠΑ
που προσμετράται επί της αξίας της ανωτέρω παρα−
γράφου 2γ(1)(η) είναι 35%.
(β) Είτε από πιστοποιητικό ΕΠΑ που έχει εκδοθεί από ανε−
ξάρτητο φορέα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 7 του άρθρου 4 της παρούσης Υ.Α., στην περίπτωση
που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας της ανωτέρω
παραγράφου 2γ(1)(η) είναι μεγαλύτερη του 35%.
δ. Υποφάκελο «Δ», ο οποίος περιέχει όλα τα παρα−
στατικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συ−
ντελεστή β του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, όπως
παρακάτω:
(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή β υπό
την μορφή πίνακα καταγραφής των τιμολογίων αγοράς
υλών – πάσης φύσεως βοηθητικών υλών – απαρτίων,
σύμφωνα με την παράγραφο 4β του Παραρτήματος «Β»
της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, που λαμβάνονται
υπόψη στον υπολογισμό του εν λόγω συντελεστή. Ει−
δικότερα ο παραπάνω προαναφερόμενος Πίνακας θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τις εξής στήλες:
(α) Αριθμός /Ημερομηνία επισήμων Τιμολογίων − Δελ−
τίων Αποστολής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
Διατάξεις του ΚΒΣ.
(β) Εκδότης Τιμολογίου
(γ) Ποσότητες Υλών Τιμολογίου
(δ) Αξία Τιμολογίου
(ε) Ποσοστό υπολογιζόμενης ΕΠΑ ανά υλικό ή υπη−
ρεσία και Τιμολόγιο.
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(στ) Αξία που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό
των ανωτέρω στηλών (η) και (θ).
(ζ) Στη στήλη αυτή οι αξίες πολλαπλασιάζονται επί
τον συντελεστή κατανομής κόστους λ.
(η) Το άθροισμα των στοιχείων της ανωτέρω στήλης
(ζ) θα είναι το ποσό του συντελεστή β.
(2) Τα φωτοαντίγραφα των Τιμολογίων − Δελτίων
Αποστολής του ανωτέρω Πίνακα, τα οποία θα είναι
θεωρημένα για την ακρίβειά τους από τον Οικονομικό
Διευθυντή της εταιρείας.
(3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη
από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, ότι όλα
τα ανωτέρω Τιμολόγια − Δελτία Αποστολής έχουν κα−
ταχωρηθεί στα επίσημα Λογιστικά Βιβλία της εταιρείας
και ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτά Τιμολόγιο − Δελτίο
Αποστολής, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστωτικό.
(4) Κάθε Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής που περι−
λαμβάνεται στον υπόψη υποφάκελο θα συνοδεύεται
εναλλακτικά:
(α) Είτε από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογε−
γραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας που
εξέδωσε το Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής, ότι τα υλικά που
περιλαμβάνουν είναι ελληνικής κατασκευής με ΕΠΑ τουλάχι−
στον 35%, στην περίπτωση που η ΕΠΑ που προσμετράται επί
της αξίας της ανωτέρω παραγράφου 2γ(1)(η) είναι 35%.
(β) Είτε από πιστοποιητικό ΕΠΑ που έχει εκδοθεί από ανε−
ξάρτητο φορέα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 7 του άρθρου 4 της παρούσης Υ.Α., στην περίπτωση
που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας της ανωτέρω
παραγράφου 2γ(1)(η) είναι μεγαλύτερη του 35%.
ε. Υποφάκελο «Ε», ο οποίος περιέχει όλα τα παραστα−
τικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συντελεστή
γ του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, κατά αντιστοιχία
των ανωτέρω του συντελεστή α.
στ. Υποφάκελο «ΣΤ», ο οποίος περιέχει όλα τα πα−
ραστατικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συ−
ντελεστή δ του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, κατά
αντιστοιχία των ανωτέρω του συντελεστή β.
ζ. Υποφάκελο «Ζ», ο οποίος περιέχει όλα τα παραστατι−
κά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συντελεστή ε
του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, όπως παρακάτω:
(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή ε σύμ−
φωνα με την παράγραφο 4ε του Παραρτήματος «Β» της
παρούσης Υπουργικής Αποφάσεως.
(2) Τα αντίγραφα των επίσημων χρηματοοικονομικών
λογαριασμών και παραστατικών μισθοδοσίας (Ισολογι−
σμού − Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ισοζυγιών, μισθοδοτι−
κών καταστάσεων, καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων,
καθηκοντολογίων) τα οποία θα είναι θεωρημένα για την
ακρίβειά τους από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρεί−
ας και τα οποία θα τεκμηριώνουν το κόστος μισθοδοσίας
της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας.
η. Υποφάκελο «Η», ο οποίος περιέχει όλα τα παραστα−
τικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συντελεστή
ζ του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, κατά αντιστοιχία
των ανωτέρω του συντελεστή ε.
θ. Υποφάκελο «Θ», ο οποίος περιέχει όλα τα παραστα−
τικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συντελεστή
η, κατά αντιστοιχία των ανωτέρω του συντελεστή β΄,
με την διαφορά ότι σε περιπτώσεις όπως κόστος ηλε−
κτρικής ενέργειας, νερού, τηλεφώνου, ενοικίων, ασφα−
λίστρων σε εταιρείες που εδρεύουν στην ημεδαπή, δεν
απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 από
τις εκδίδουσες τα σχετικά τιμολόγια εταιρείες.
ι. Υποφάκελο «Ι», ο οποίος περιέχει όλα τα παραστα−
τικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συντελεστή
θ, όπως παρακάτω:
(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή θ σύμ−
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φωνα με τη παράγραφο 4η του Παραρτήματος «Β΄» της
παρούσης Υπουργικής Αποφάσεως.
(2) Τα αντίγραφα του Ισολογισμού − Αποτελεσμάτων
Χρήσεως, Ισοζυγιών, τα οποία θα είναι θεωρημένα για
την ακρίβειά τους από τον Οικονομικό Διευθυντή της
εταιρείας και τα οποία θα τεκμηριώνουν τα έξοδα των
αποδεκτών αποσβέσεων, καθώς και την ελληνικότητα
των ακινητοποιήσεων που αποσβένονται.
ια. Υποφάκελο «ΙΑ», ο οποίος περιέχει το Φύλλο προσ−
διορισμού του συντελεστή κ, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 4θ του Παραρτήματος «Β» της παρούσης Υπουργικής
Αποφάσεως και τα αντίγραφα των Ισολογισμών − Απο−
τελεσμάτων Χρήσεως των τριών τελευταίων ετών, τα
οποία θα είναι θεωρημένα για την ακρίβειά τους από
τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας.
ιβ. Υποφάκελο «ΙΒ», ο οποίος περιέχει το Φύλλο προσδι−
ορισμού της συμβατικής τιμής (αξίας) με βάση το εκδοθέν
Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής, λαμβανομένων υπόψη ότι:
(1) Ενδεχομένως να πρόκειται για συμβατικά προβλε−
πόμενη τμηματική παράδοση, οπότε θα αναφέρονται
οι παραδόσεις που έχουν προηγηθεί καθώς και αυτές
που θα ακολουθήσουν.
(2) Ενδεχομένως να πρόκειται για αναπροσαρμοσμένη
τιμή που προβλέπεται συμβατικά, οπότε θα αναλύεται
η εν λόγω αναπροσαρμογή.
ιγ. Υποφάκελο «ΙΓ», ο οποίος περιέχει το Φύλλο προσ−
διορισμού του εισαγόμενου μέρους του υπό πιστοποί−
ηση ΕΠΑ κατασκευαστικού έργου και τα απαραίτητα
θεωρημένα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
της Y.A. περί ΕΠΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑ
α+β+γ+δ+ε+ζ+η+θ+κ
ΔείκτηςΕΠΑ%=100x –––––––––––––––––––––––––––––––––––−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−––– .
Συμβατική Τιμή Πώλησης − Κρατήσεις

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑ

Συντελεστής α, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Γ
Συντελεστής β, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Δ
Συντελεστής γ, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Ε
Συντελεστής δ, όπως προκύπτει από το Φύλ−
λο Προσδιορισμού του Υποφακέλου ΣΤ
Συντελεστής ε, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Ζ
Συντελεστής ζ, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Η
Συντελεστής η, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Θ
Συντελεστής θ, όπως προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου Ι
Συντελεστής κ, όπως προκύπτει από το Φύλ−
λο Προσδιορισμού του Υποφακέλου ΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
Συμβατική Τιμή, όπως Προκύπτει από το
Φύλλο Προσδιορισμού του Υποφακέλου ΙΒ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» στην Υ.Α. περί ΕΠΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ − ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ
Ε.Π.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ........................................... ΣΥΜΒΑΣΗΣ #

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ: ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ & ΔΠ/ΤΕΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ ΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………..
Αθήνα, …………………..
Συνημμένα:

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση ΕΠΑ της Σύμβασης #............... μεταξύ ...................................
και..........................................
ΣΧΕΤ:

α.
β.
γ.

Νόμος 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των
ΕΔ.», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38)
Υπουργική Απόφαση περί ΕΠΑ Φ.
Διαταγή Σύστασης Επιτροπής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ Φ.

1.
Αναφέρεται ότι σε εκτέλεση της σχετικής (γ) Διαταγής, οι παρακάτω, συνήλθαμε
σε Επιτροπή υπό την Προεδρία του πρώτου, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο και
πιστοποίηση της ΕΠΑ της Σύμβασης θέματος:
α.
β.
γ.
2.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της υπόψη Σύμβασης, έχουν ως ακολούθως:
α.

Πιστοποιούμενη εταιρεία:
(1)

Επωνυμία:

(2)

Διεύθυνση:

(3)

ΑΦΜ:

(4)

Τηλέφωνο - FAX:

β.
Περιγραφή του υπό έλεγχο - πιστοποίηση ανατεθέντος έργου στην ως
άνω εταιρεία:
γ.
Συνολική συμβατική αξία του υπό έλεγχο - πιστοποίηση ανατεθέντος
έργου (Ανάλυση Συμβατική Αξία, τυχόν κρατήσεις):
δ.
Συμβατικά
ανατεθέντος έργου:

προβλεπόμενη

ΕΠΑ

του

υπό

έλεγχο

-

πιστοποίηση

ε.
Αριθμός προβλεπόμενων από τη Σύμβαση Τμηματικών Παραδόσεων και
αντίστοιχες αξίες (Εάν προβλέπονται):
(1)
(2)
(3)
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3.
Η παρούσα έκθεση αφορά στην ...........................................τμηματική
παράδοση,
συμβατικής
αξίας
(Ανάλυση
Συμβατική
Αξία
,
τυχόν
κρατήσεις).............................. Έχουν προηγηθεί ............τμηματικές παραδόσεις με αξίες
και πιστοποιήσεις ΕΠΑ όπως παρακάτω (εάν υφίστανται), ενώ υπολείπονται ...............
τμηματικές παραδόσεις με αξίες όπως παρακάτω (εάν υφίστανται):
α.

Προηγούμενες τμηματικές παραδόσεις - αξίες - πιστοποιημένες ΕΠΑ:
(1)
(2)
(3)

β.

Υπολειπόμενες τμηματικές παραδόσεις - αξίες:
(1)
(2)
(3)

4. Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας του συγκεκριμένου προγράμματος, που έχει υποβληθεί από
την ελεγχόμενη εταιρεία, καθώς και τα σχετικά (α) και (β), προβήκαμε στον τεχνικό
έλεγχο του έργου που εκτελεί η εταιρεία. Δηλαδή, στον έλεγχο της παραγωγικής
δυνατότητάς της να αντεπεξέλθει στο έργο που της ανατέθηκε και τη πραγματική
λειτουργία των υποδομών της επ' ωφελεία του εν λόγω έργου. Ο υπόψη έλεγχος
πραγματοποιήθηκε με επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στις ακόλουθες
ημερομηνίες:
α.
β.
γ.
5. Από τον ως άνω τεχνικό έλεγχο διαπιστώθηκε:
α.
(Σχόλια για το χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας του συγκεκριμένου προγράμματος)

υλοποίησης

της

παραγωγικής

β.
(Σχόλια για τον έλεγχο της παραγωγικής δυνατότητας της εταιρείας να
ανταπεξέλθει στο έργο που της ανατέθηκε)
γ.
(Σχόλια για την πραγματική λειτουργία των υποδομών της εταιρείας επ'
ωφελεία του εν λόγω έργου)
δ.
(Σχόλια για το αν χρησιμοποιήθηκαν οι δηλωμένοι και συμβατικά
προβλεπόμενοι υποκατασκευαστές.)
ε.

Λοιπά σχόλια

6. Παράλληλα, στα πλαίσια του τεχνικού ελέγχου που διενέργησε κατά τις φάσεις
παραγωγής, η Επιτροπή συνέταξε τον συνημμένο αναλυτικό κατάλογο με τα πάσης
φύσης υλικά - υπηρεσίες που αναλώθηκαν άμεσα και έμμεσα υπέρ της παραγωγής του
συμβατικού υλικού, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα
"Β” της Υπουργικής Απόφασης περί ΕΠΑ.
7. Στη συνέχεια και μετά την παραλαβή του Φακέλου Προσδιορισμού ΕΠΑ, την
..................., προβήκαμε στον οικονομικό έλεγχο των στοιχείων που περιέχει και τον
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υπολογισμό του Δείκτη ΕΠΑ.
8. Από τον γενόμενο έλεγχο και τη σύγκριση των στοιχείων που έχει συλλέξει ελέγξει η Επιτροπή, οι συντελεστές του μαθηματικού τύπου του Δείκτη ΕΠΑ έχουν (Στις
περιπτώσεις διαφοροποίησης με τα στοιχεία του Φακέλου Προσδιορισμού ΕΠΑ, θα
πρέπει να γίνεται σχετική αιτιολόγηση των θέσεων της Επιτροπής) :
α.

Ο συντελεστής κατανομής κόστους λ είναι ................

β.

Ο συντελεστής α είναι...............

γ.

Ο συντελεστής β είναι...............

δ.

Ο συντελεστής γ είναι...............

ε.

Ο συντελεστής δ είναι...............

στ.

Ο συντελεστής ε είναι...............

ζ.

Ο συντελεστής ζ είναι...............

η.

Ο συντελεστής η είναι...............

θ.

Ο συντελεστής θ είναι...............

ι.

Ο συντελεστής κ είναι...............

ια.
Η Συμβατική
κρατήσεις)..............
ιβ.

Τιμή

είναι

(Ανάλυση

Συμβατική

Αξία,

τυχόν

(Συμβατική Τιμή – Κρατήσεις) – Εισαγόμενο Μέρος = …………..

9. Στη

συνέχεια,
εφαρμόσθηκε
ο
τύπος
D  E  J  G  H  ] K  T  N
'HίNWK9(3$ % 100 u
και βρέθηκε ότι η
6XPEDWLNή7LPή3 ώOKVK9  .UDWήVHL9
επιτευχθείσα ΕΠΑ του παρόντος έργου ισούται με ........................ και συντάχθηκε το
συνημμένο πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφεται αρμοδίως από την Επιτροπή.
10. Κατόπιν των ανωτέρω, υποβάλλεται το παρόν Πρακτικό - Έκθεση για τις δικές
σας ενέργειες και εισηγούμαστε την θεώρηση του συνημμένου πιστοποιητικού.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
α.
β.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τηλ. 210-746…….
FAX:210-746…….
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο #......
Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) Σύμβασης #............... μεταξύ
....................... και..........................................
1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ...................................................................................................................
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: .............................................................................................
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΓΧΩΡΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:.......................................................................………………………….........
α.
Διεύθυνση:…………………………………………………………………………...
β.
ΑΦΜ:…………………………………..................................................................
γ.
ΤΗΛ.:…………………………………………………………………………………..
δ.
FAX:…………………………………………………………………………………...
5.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΞΙΕΣ:
α.
…………………………………………………………………….............................
β.
………………………………...............................................................................
γ.
…………………………………………………………………………......................
δ.
……………………………………………………………………………..................

6. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΔΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΗΣ ΕΠΑ:
α.
…………………………………………………………………….............................
β.
………………………………...............................................................................
γ.
…………………………………………………………………………......................
δ.
……………………………………………………………………………..................
7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
.............................................................................................................................................
8.

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) – ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ = ……………………..
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9. Με το παρόν πιστοποιείται ότι τα υλικά του έργου της ανωτέρω παραγράφου
3, της υπ’ αριθμόν…………Σύμβασης, μεταξύ της/του.....................................………...
…………………………………………………και της/του…………………...................……..
................................Αξίας…………………………..που υπογράφηκε την………….…….,
στα γραφεία του………………………………………………..κατασκευάσθηκαν από
την εταιρεία της ανωτέρω παραγράφου 4, με ποσοστό Ελληνικής Προστιθέμενης
Αξίας (ΕΠΑ) ίσον με........…………...
10. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά στην ........ τμηματική παράδοση και
υπολείπεται προς εκτέλεση έργο αξίας..........................
11. Σε πίστωση των ανωτέρω, υπογράφεται το παρόν πιστοποιητικό, ως
ακολούθως:
-ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
α.
β.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
-ΟΔΝΤΗΣ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ
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(2)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ (AFANASOVA) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA) του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ κ.λπ.
1. Με τη Φ. 17438/1035/4.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ (AFANASOVA) ΜΑΡΙΝΑ (MARINA)
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και
35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με τη Φ. 10897/122/18.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗ (KUSTULIDI) ΕΛΕΝΑΣ (YELENA)
του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ και της ΛΙΟΥΜΠΟΒ, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15
και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
νή ΧΙΟΝΙΔΗ (KHIONIDI) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (VALENTINE) του
ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ κ.λπ.
1. Με τη Φ. 16707/924/18.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του ΧΙΟΝΙΔΗ (KHIONIDI) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (VALENTINE)
του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και
35 του ν.3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με τη Φ. 23744/8713/18.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση της ΝΤΟΜΠΡΟΧΟΤΟΒΑ (DOBROKHOTOVA) ΑΛΛΑ
(ALLA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΤΟΝΙΝΑ, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
3. Με τη Φ.11979/4471/18.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της ΚΟΥΡΝΤΟΒΑ (KURDOVA) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
(MARGARITA) του ΜΑΚΕΔΟΝΑ και της ΓΚΑΛΙΝΑ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας»
και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από
ΚΟΥΡΝΤΟΒΑ σε ΚΟΥΡΤΙΔΗ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή
ΚΟΠΙΝΑ (ΚΟΡΙΝΑ) ΖΑΡΙΝΑ (ZARINA ) του ΒΑΛΕΝΤΙΝ
και της ΑΓΚΝΕΣΑ.
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21575/2833+8171/17.6.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
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δεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΟΠΙΝΑ (ΚΟΡΙΝΑ) ΖΑΡΙΝΑ
(ZARINA ) του ΒΑΛΕΝΤΙΝ και της ΑΓΚΝΕΣΑ, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.11910/71+6814/17.6.2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΟΥΣΤΙΝΟΒΑ
(USTΙNOVA) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIYA) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
της ΛΙΟΥΜΠΟΒ , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα−
γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και
35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 18364/11358/17.6.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΙΣΙΔΗ (KISIDI) ΛΥΔΙΑΣ
(LIDIA) του ΑΛΕΞΑΝΤΡ και της ΝΑΤΑΛΙΑ, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 18060/11349/17.6.2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνε−
ται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΑΓΚΛΙΟΒΑΝΑ
(MAGLYOVANNA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (OLEKSANDRA ) του
ΔΗΜΗΤΡΗ και της ΣΑΡΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15
και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.18195/11347/17.6.2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γί−
νεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΚΩΣΤΑΝΤΗ
(KOSTANDI) ΕΛΕΝΗΣ (ELENA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΣΟΦΙΑΣ , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του
ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώ−
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή
ΤΑΒΝΤΓΚΙΡΙΤΖΕ (TAVDGIRIDZE) ΗΛΙΑ (ILIA) του ΒΑ−
ΧΤΑΝΓΚ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ κ.λπ.
1. Με τη Φ. 17432/10402/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η
αίτηση του ομογενούς ΤΑΒΝΤΓΚΙΡΙΤΖΕ (TAVDGIRIDZE)
ΗΛΙΑ (ILIA) του ΒΑΧΤΑΝΓΚ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
2. Με τη Φ. 6173/20516/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η
αίτηση του ομογενούς ΕΜΕΡΕΤΛΗ (EMERETLI) ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ (KONSTANTIN) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΩΗΣ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις
διατάξεις 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
3. Με τη Φ. 6133/9699/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της ομογενούς ΕΜΕΡΕΤΛΗ (EMERETLI) ΟΛΓΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(OLGA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΓΚΑΛΙΝΑ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
15 και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
4. Με τη Φ.6172/10405/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η
αίτηση του ομογενούς ΕΜΕΡΕΤΛΗ (EMERETLI) ΖΩΗΣ
(ΖΟΥΑ) του ΙΩΑΝΝΗ και της ΝΑΝΤΙΑ, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15
και 35 του ν.3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
5. Με τη Φ.20400/8442/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η
αίτηση της ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (GEORGIADI) ΓΙΟΥΡΙ
(YURIY) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΑΣ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις
15 και 35 του ν.3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

6. Με τη Φ. 27673/2782/19.6.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτη−
ση της ομογενούς του ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (GEORGIADI)
ΙΓΩΡ (IGOR) του ΓΙΟΥΡΙ και της ΓΚΑΛΙΝΑ, περί αποκτήσεως
της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και
35 του ν.3284/10.11.2004(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».
7. Με τη Φ. 27674/2783/19.6.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση της ομογενούς της ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(GEORGIADI) ΕΛΕΝΑ (ELENA) του ΓΙΟΥΡΙ και της ΓΚΑ−
ΛΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν.3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02012250107080016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

