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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1322

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουλίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 248298
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυ−
ντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντι−
κού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 20), όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θε−
μάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
β. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
35).
γ. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και
Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
δ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων:
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυ−
ντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής
Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε 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).
ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για προμήθειες αμυντικού υλικού από το εξωτερικό ή
υλικού που η αξία του εισαγόμενου μέρους του υπερ−
βαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με διαταγή του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατατίθεται στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλι−
σμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) ταυτόχρονα προ−
σφορά Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ).

Άρθρο 2
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ) είναι οι συμπλη−
ρωματικές παροχές στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης
προμήθειας, οι οποίες υλοποιούνται ως ανταπόδοση /
επιστροφή προς τη χώρα – αγοραστή, μέρους της εξο−
πλιστικής δαπάνης με ευθύνη των μη εγχώριων προμη−
θευτών και μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών
του ΥΠΕΘΑ και αποτελούν υποχρέωση που απορρέ−
ει από τη σύμβαση κύριας προμήθειας. Τα ΑΩ είναι
ανταποδοτικό συμπλήρωμα της προμήθειας αμυντικού
υλικού και ως εκ τούτου δεν πρέπει να επιβαρύνουν τη
συνολική χρηματική δαπάνη της.
Άρθρο 3
Τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα συντελούν στην:
1. Υποστήριξη/ ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βι−
ομηχανίας μέσω:
α. Παροχής τεχνολογίας, εκπαίδευσης, τεχνικής υπο−
στήριξης και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των τε−
χνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.
β. Προώθησης συνεργασιών με διεθνείς επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βι−
ομηχανίας.
γ. Προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού.
2. Επαύξηση των λειτουργικών / επιχειρησιακών δυ−
νατοτήτων των ΕΔ.
Άρθρο 4
1. Η υποχρέωση παροχής ΑΩ ισχύει για προμήθειες
στις οποίες το συνολικό ύψος του συναλλαγματικού μέ−
ρους της σύμβασης προμήθειας υπερβαίνει το ισόποσο
των 10.000.000€. Σημειώνεται ότι συνάλλαγμα θεωρείται
κάθε τραπεζογραμμάτιο που τελικά καταβάλλεται σε
οίκο με έδρα το εξωτερικό.
2. Την υποχρέωση υποβολής προσφοράς ΑΩ έχει
ο υποψήφιος προμηθευτής που υποβάλει τεχνική και
οικονομική προσφορά. Εξαίρεση αποτελούν οι περι−
πτώσεις προμήθειας από εγχώρια εταιρεία με συναλ−
λαγματικό μέρος που υπερβαίνει το προαναφερόμενο
όριο. Στις περιπτώσεις αυτές την υποχρέωση υποβολής
προσφοράς έχει ο ξένος οίκος −αποδέκτης του συ−
ναλλαγματικού μέρους της σύμβασης προμήθειας που
υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, ενώ η υποχρέωση
αυτή υπολογίζεται επί του συναλλαγματικού μέρους
της προμήθειας.
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3. Στις περιπτώσεις συμβάσεων πλαισίου, καθώς επί−
σης και συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης οπλικών
συστημάτων (FOLLOW ON SUPPORT), υποχρέωση πα−
ροχής ΑΩ υφίσταται όταν το συνολικό συναλλαγμα−
τικό μέρος της σύμβασης υπερβαίνει το ισόποσο των
10.000.000€. Στις περιπτώσεις αυτές η υποχρέωση ΑΩ
θα αναφέρεται στο συνολικό συναλλαγματικό μέρος
της σύμβασης.
4. Σε περιπτώσεις όπου το συναλλαγματικό μέρος μιας
προμήθειας δεν ξεπερνάει το ποσό των 10.000.000€, η
υποχρέωση παροχής ΑΩ είναι δυνατόν να ισχύσει κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης μετά από εισήγηση του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑ−
ΩΔΠ, γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του
Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ).
Άρθρο 5
Η συνολικά απαιτούμενη πιστωτική αξία των ΑΩ (πο−
σοστό παροχής ΑΩ) θα είναι τουλάχιστο ίση με το
100% της αξίας του συναλλαγματικού μέρους της σύμ−
βασης προμήθειας. Ανάλογα με το είδος και το ύψος
της προμήθειας, η ανωτέρω αξία μπορεί να αυξάνεται,
γεγονός το οποίο θα καθορίζεται σαφώς στους ειδικούς
όρους της διακήρυξης ή της αντίστοιχης έγκρισης του
τρόπου προμήθειας από τον Έχοντα την Οικονομική
Εξουσία (ΕΟΕ).
Άρθρο 6
Είδη και Κατανομή Προγραμμάτων ΑΩ
1. Τα είδη των προγραμμάτων ΑΩ περιγράφονται ανα−
λυτικά στα Άρθρα 7 έως 11 της παρούσας υπουργικής
απόφασης και συνοπτικά αφορούν:
α. Την Εγχώρια αμυντική βιομηχανία (όπως αυτή ορί−
ζεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας υπουργικής από−
φασης), ως ακολούθως:
(1) Ανάπτυξη προϊόντων από την εγχώρια αμυντική
βιομηχανία.
(2) Παραγωγή προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βι−
ομηχανία η οποία μπορεί να αφορά σε κατασκευαστικό
ή βιομηχανικό (εργοστασιακή συντήρηση) έργο, με βάση
τις υπάρχουσες δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας ή με μεταφορά τεχνολογίας, παροχή εξο−
πλισμού και εκπαίδευσης / τεχνικής υποστήριξης.
(3) Απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας.
β. Το ΥΠΕΘΑ ως ακολούθως:
(1) Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής ή / και υπηρεσιών
στο ΥΠΕΘΑ.
(2) Προγράμματα για την ενίσχυση του κοινωνικού
ρόλου του ΥΠΕΘΑ.
2. Επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ είναι, στα συνολικά παρεχό−
μενα ΑΩ η κατανομή των προγραμμάτων ΑΩ ανά είδος
να γίνεται ως ακολούθως:
α. Προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων από την εγχώ−
ρια αμυντική βιομηχανία σε ποσοστό 10% των συνολικά
παρεχομένων ΑΩ.
β. Προγράμματα παραγωγής προϊόντων από την εγχώ−
ρια αμυντική βιομηχανία σε ποσοστό 40% των συνολικά
παρεχομένων ΑΩ.
γ. Προγράμματα απορρόφησης προϊόντων της εγ−
χώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 20% των
συνολικά παρεχομένων ΑΩ.
δ. Προγράμματα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής

στο ΥΠΕΘΑ, σε ποσοστό 20% των συνολικά παρεχο−
μένων ΑΩ.
ε. Προγράμματα για την ενίσχυση του κοινωνικού
ρόλου του ΥΠΕΘΑ σε ποσοστό 10% των συνολικά πα−
ρεχομένων ΑΩ.
Άρθρο 7
Ανάπτυξη προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βι−
ομηχανία
1. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην εκ μέρους του
προμηθευτή:
α. Ανάθεση έργου στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία
για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή ανασχε−
δίαση για την τροποποίηση υπαρχόντων προϊόντων με
σκοπό την βελτίωση των χαρακτηριστικών τους.
β. Συμμετοχή στην ίδρυση νέας εταιρείας κατά ποσο−
στό μεγαλύτερο του 50% με συγκεκριμένο επιχειρησι−
ακό σχέδιο και με δέσμευση συμμετοχής του προμη−
θευτή για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την έναρξη
λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής,
θα πρέπει ανάλογα να περιγράφονται αναλυτικά κατά
περίπτωση, προκειμένου να καθορίζονται ποιοτικά και
ποσοτικά τα ακόλουθα:
(1) Λεπτομερής περιγραφή και αναλυτική καταγραφή
των κεφαλαίων, υλικών, του εξοπλισμού και της γενι−
κότερης υποδομής που θα αποδοθούν στην ελληνική
πλευρά μέσω της συμμετοχής του προμηθευτή.
(2) Το ύψος, η μορφή, ο τρόπος και η κλιμάκωση της
συμμετοχής.
(3) Οι όροι, οι συνθήκες και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις
επιβάλλει ο προμηθευτής στην ελληνική πλευρά.
(4) Η αναλυτική αξία όλων των ανωτέρω.
3. Επιπρόσθετα, στην πρόταση θα πρέπει να περι−
λαμβάνονται:
α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα
σημεία αίτησης παροχής πίστωσης.
β. Συμφωνίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία
που θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα αντικείμενα
συνεργασίας, την παρεχόμενη υποδομή, το κόστος, τους
όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς επίσης και
προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα.
γ. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των δαπανών
και πιστώσεων.
4. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον
ακόλουθο τύπο
C = C1* 10
Όπου:
C το συνολικό ποσό που πιστώνεται
C1 η συνολική ονομαστική αξία της παρεχόμενης
υποδομής και της συμμετοχής του προμηθευτή στο
πρόγραμμα.
Άρθρο 8
Παραγωγή προϊόντων από την
εγχώρια αμυντική βιομηχανία
1. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αφορά σε κατασκευ−
αστικό ή βιομηχανικό έργο (εργοστασιακή συντήρηση)
με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας ή με μεταφορά τεχνολογίας,
παροχή εξοπλισμού και εκπαίδευσης / τεχνικής υπο−
στήριξης στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
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2. Στο εν λόγω είδος προγράμματος ΑΩ είναι απο−
δεκτές και μπορούν να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω
παροχές προς την εγχώρια αμυντική βιομηχανία:
α. Μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας.
β. Τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση.
γ. Συμμετοχή του προμηθευτή στο κόστος υποδο−
μής.
3. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά προκειμένου να
καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά τα ακόλουθα:
α. Για τη μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας:
(1) Το περιεχόμενο της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας
που θα μεταφερθεί, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους
οποίους θα υλοποιηθεί.
(2) Οι τρόποι και οι μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας
της προτεινόμενης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας.
(3) Όροι και συνθήκες με τις εγχώριες αμυντικές βι−
ομηχανίες σύμφωνα με τους οποίους παραχωρείται η
τεχνολογία, όπου θα αναφέρονται και οποιοιδήποτε
περιορισμοί / δεσμεύσεις / επιβαρύνσεις επιβάλλονται
στην χρήση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας από
τον αποδέκτη.
(4) Οφέλη που θα προκύψουν από τη μεταφορά τε−
χνολογίας (οικονομικά, τεχνικά, κ.λπ.).
(5) Τα προϊόντα που θα παραχθούν σαν αποτέλεσμα
της μεταφερόμενης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας και
η χρήση τους (επόμενο ανώτερο συγκρότημα, τελικό
σύστημα ή συστήματα).
β. Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης / εκπαίδευ−
σης:
(1) Το αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης / εκπαί−
δευσης.
(2) Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε εργάσιμες ημέ−
ρες.
(3) Η διάρκεια σε ανθρωποώρες και το είδος (IN
HOUSE, ON CALL, VISITS, HELP DESK κ.λπ.) της τεχνι−
κής υποστήριξης.
(4) Ο αριθμός και οι ειδικότητες των ατόμων που
προτείνεται να εκπαιδευθούν.
(5) Ο τόπος / εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθεί
η εκπαίδευση.
(6) Οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική πλευρά
(οικονομικά, τεχνολογικά, κ.λπ.).
(7) Ανάλυση προσδιορισμού της αξίας της παρεχόμε−
νης τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.
γ. Για τη συμμετοχή του προμηθευτή στο κόστος υπο−
δομής (κεφάλαια ή υλικά):
(1) Το ύψος, η μορφή, ο τρόπος και η κλιμάκωση της
συμμετοχής.
(2) Τα υλικά εξοπλισμού και της γενικότερης υποδομής
που θα αποδοθούν στην ελληνική πλευρά μέσω της
συμμετοχής του προμηθευτή.
(3) Όροι, συνθήκες και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις επι−
βάλλει ο προμηθευτής στην ελληνική πλευρά.
(4) Η αναλυτική αξία όλων των ανωτέρω.
4. Σε περίπτωση έργου με βάση τις υπάρχουσες δυ−
νατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, για την
αξιολόγηση του προγράμματος ΑΩ απαιτούνται:
α. Αναλυτική περιγραφή του είδους, της ποσότητος,
και της αξίας των αμυντικών προϊόντων / υπηρεσιών που
θα αποκτηθούν, καθώς επίσης και του ποσοστού του
προϊόντος που παράγεται από την εγχώρια αμυντική
βιομηχανία (Εγχώριο Μέρος).
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β. Περιγραφή των όρων και των συνθηκών σύμφωνα με
τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες
συναλλαγές.
5. Επιπρόσθετα, στην πρόταση θα πρέπει να περι−
λαμβάνονται:
α. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα
σημεία αίτησης παροχής πίστωσης.
β. Συμφωνίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία
που θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα αντικείμενα
συνεργασίας, τη μεταφερόμενη τεχνολογία και την πα−
ρεχόμενη εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και υποδομή,
το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας
καθώς επίσης και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα
προβλεπόμενα.
γ. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των δαπανών
και πιστώσεων.
δ. Τέλος, απαιτούνται κατά περίπτωση και τα ακό−
λουθα στοιχεία:
(1) Για κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο ως μοναδι−
κός κατασκευαστής (SINGLE SOURCE), γραπτή δέσμευ−
ση της εταιρείας για την αποδοχή των ακόλουθων:
(α) Του όρου «μοναδικός κατασκευαστής» (SINGLE
SOURCE) με την έννοια που αποδίδεται στο Παράρ−
τημα Δ της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και της
αναγνώρισης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ως
μοναδικού κατασκευαστή (SINGLE SOURCE).
(β) Του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του
οποίου η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα είναι μονα−
δικός κατασκευαστής (SINGLE SOURCE).
(2) Για κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο με άδεια
εκμετάλλευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα
ακόλουθα:
(α) Η διάρκεια και η περιοχή ισχύος της άδειας.
(β) Τυχόν εμπορικά δικαιώματα (ROYALTIES) που θα
πρέπει να καταβάλει ο εγχώριος κατασκευαστής.
6. Προκειμένου να αξιολογηθεί το συγκεκριμένο είδος
προγράμματος ΑΩ, θα πρέπει υποχρεωτικά η ονομαστι−
κή αξία του προς ανάθεση κατασκευαστικού ή βιομηχα−
νικού έργου να υπερβαίνει τη συνολική ονομαστική αξία
της υποδομής, εκπαίδευσης / τεχνικής υποστήριξης και
της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας (εφόσον υφίστανται).
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός
είναι αναγκαίος για:
α. την επίτευξη της Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμε−
τοχής (ΕΒΣ) ή
β. την ανάπτυξη στη Χώρα δυνατότητας εργοστασια−
κής συντήρησης υφιστάμενου ή του υπό προμήθεια συ−
στήματος, στις οποίες επιτρέπεται η αποδοχή προγράμ−
ματος χωρίς να είναι υποχρεωτική η ανάθεση έργου.
7. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον
ακόλουθο τύπο
C= (C1*Κ1)+(C2+C3+C4)*Κ2
Όπου:
C το συνολικό ποσό που πιστώνεται
C1 το ύψος της σχετικής με την παραγωγή του προϊ−
όντος, παραγγελίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία,
όπως αυτή θα προκύπτει από τα παραστατικά πλη−
ρωμών του προμηθευτή στο συμβαλλόμενο μέρος της
ελληνικής πλευράς, όταν το εγχώριο μέρος είναι κατ’
ελάχιστον 50%.
C2 η ονομαστική αξία της μεταφερόμενης τεχνολογίας
/ τεχνογνωσίας.
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C3 η ονομαστική αξία της τεχνικής υποστήριξης και
εκπαίδευσης.
C4 η ονομαστική αξία για τη δημιουργία υποδομής.
K1 ο συντελεστής πίστωσης για την ανάθεση παραγ−
γελίας. Η τιμή του K1 είναι δέκα (10) για την περίπτωση
SINGLE SOURCE, έξι (6) για την περίπτωση παροχής
άδειας εκμετάλλευσης και δύο (2) για την περίπτωση
χωρίς άδεια εκμετάλλευσης.
K2 ο συντελεστής πίστωσης για τα υπόλοιπα αντικεί−
μενα πλην της ανάθεσης παραγγελίας. Η τιμή του K2
είναι πέντε (5) για την περίπτωση SINGLE SOURCE, τρία
(3) για την περίπτωση παροχής άδειας εκμετάλλευσης
και ένα (1) για την περίπτωση χωρίς άδεια εκμετάλ−
λευσης.
8. Επισημαίνεται ότι καμία πίστωση για την υποδομή,
την εκπαίδευση / τεχνική υποστήριξη και την παρεχόμε−
νη τεχνογνωσία δεν θα παρέχεται μέχρι την έναρξη από
τον προμηθευτή της παραγγελίας, ενώ στη συνέχεια θα
παρέχεται αναλογικά με την πίστωση για την αξία της
παραγγελίας, πλην των εξαιρέσεων της παραγράφου
6 του παρόντος άρθρου.
9. Το ποσοστό του εγχώριου μέρους υπολογίζεται από
την αξία της σχετικής παραγγελίας (όπως προκύπτει
από τα παραστατικά πληρωμών στην εγχώρια βιομη−
χανία) μείον το εισαγόμενο μέρος της σχετικής παραγ−
γελίας [εισαχθέντα υλικά, μεταφορικά / ασφάλιστρα σε
ξένες εταιρείες, μη ελληνικοί φόροι και επιβαρύνσεις,
εμπορικά δικαιώματα (ROYALTIES)] δια της αξίας της
σχετικής παραγγελίας επί 100.
10. Σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης από τον προ−
μηθευτή των πρώτων υλών, τότε η τιμή του C1 υπο−
λογίζεται προσθέτοντας στην αξία της παραγγελίας
την αξία των δωρεάν παρεχομένων πρώτων υλών, υπό
την προϋπόθεση ότι η τιμή μονάδος κάθε προϊόντος
περιλαμβάνει και την αξία των αντίστοιχων πρώτων
υλών που χορηγήθηκαν δωρεάν. Για τον υπολογισμό του
ποσοστού του εγχώριου μέρους θα λαμβάνεται πλέον
υπόψη το νέο C1 που θα προκύπτει από το άθροισμα
της παραγγελίας και των δωρεάν πρώτων υλών.
11. Σε περίπτωση που το ποσοστό του εγχώριου μέ−
ρους είναι μικρότερο του 50%, τότε το C1 θα είναι ίσο με
την αξία της σχετικής παραγγελίας επί του ποσοστού
του εγχώριου μέρους επί 2.
Άρθρο 9
Απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βι−
ομηχανίας
1. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
α. Το είδος, η ποσότητα, η αξία των προϊόντων / υπη−
ρεσιών που θα απορροφηθούν, καθώς επίσης και το
ποσοστό του εγχώριου μέρους. Επισημαίνεται ότι τα
εν λόγω προϊόντα / υπηρεσίες θα πρέπει ήδη να παρά−
γονται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
β. Οι όροι και οι συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες θα
πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες συναλλαγές, με
την επισύναψη συμφωνιών που θα περιλαμβάνουν κατ΄
ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το οικονομικό
αντικείμενο, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας
καθώς και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλε−
πόμενα.
γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος

με ορόσημα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον τα
σημεία αίτησης παροχής πίστωσης.
2. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον
ακόλουθο τύπο:
C= C1*K
Όπου:
C το συνολικό ποσό που πιστώνεται
C1 η αξία των προϊόντων / υπηρεσιών που θα απορ−
ροφηθούν
K ο συντελεστής πίστωσης. Η τιμή του είναι έξι (6),
ειδικότερα όμως στην περίπτωση μοναδικού ή απο−
κλειστικού κατασκευαστή (SINGLE − SOLE SOURCE)
λαμβάνει την τιμή δέκα (10).
3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αποδε−
κτή και η διαμεσολάβηση από τον προμηθευτή στην
απορρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βι−
ομηχανίας από τρίτο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η
συμμετοχή του προμηθευτή στην πραγματοποίηση της
συναλλαγής μεταξύ των δύο ως άνω μερών, οφείλει
να μνημονεύεται στη γραπτή συμφωνία απορρόφησης
των προϊόντων ή στις σχετικές εντολές προμήθειας
(purchase order) και ο συντελεστής πίστωσης λαμβάνει
την τιμή έξι (6).
Άρθρο 10
Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής στο ΥΠΕΘΑ
1. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
α. Η παρεχόμενη υποδομή ή / και υπηρεσίες, καθώς
επίσης και η απαιτούμενη εκπαίδευση και βιβλιογραφία
για την υλοποίηση του προγράμματος (εφόσον απαι−
τούνται).
β. Ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας του προτεινό−
μενου προγράμματος.
γ. Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους παραχωρείται
η εν λόγω υποδομή ή / και υπηρεσίες, όπου θα αναφέ−
ρονται και οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις − επιβαρύνσεις
στη χρήση και εκμετάλλευσή τους από τον αποδέκτη
με σαφή αναφορά στα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης,
εγκατάστασης και της εν συνεχεία υποστήριξης / συ−
ντήρησής τους.
δ. Απαιτούμενες επενδύσεις και δαπάνες που πιθανόν
θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση, λειτουργία και
εκμετάλλευση της παρεχόμενης υποδομής.
ε. Το είδος και το μέγεθος της συμμετοχής εγχώριας
εταιρείας στην παραγωγή της εν λόγω υποδομής ή
την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή υφίσταται. Στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας με τις
εγχώριες εταιρείες που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα,
διαφορετικά δεν θα αξιολογείται η συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα. Η εν λόγω συμφωνία θα περιλαμβάνει
κατ΄ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το κόστος,
τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς και
προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα.
2. Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα στην αξιολόγηση
προγραμμάτων παροχής υλικοτεχνικής υποδομής από
το ΥΠΕΘΑ θα έχουν τα προγράμματα που σχετίζονται
με το υπό προμήθεια υλικό, καθώς επίσης και διακλα−
δικά προγράμματα με μακροπρόθεσμα οφέλη.
3. Το ποσό που πιστώνεται θα υπολογίζεται με τον
ακόλουθο τύπο:
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C= C1*K
Όπου:
C το συνολικό ποσό που πιστώνεται
C1 η τρέχουσα ονομαστική αξία της παρεχόμενης υπο−
δομής ή / και υπηρεσιών
Κ ο συντελεστής Πίστωσης. Η τιμή του Κ είναι οκτώ (8),
με την προϋπόθεση ότι στην υλοποίηση του προγράμ−
ματος θα προβλέπεται υψηλή και ουσιαστική συμμετοχή
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με ελάχιστο ποσοστό
του εγχώριου μέρους 50% (όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 8 και το Παράρτημα Ε της παρούσας υπουργικής
απόφασης). Εφόσον δεν συμμετέχει εγχώρια αμυντική
βιομηχανία, η τιμή του συντελεστή πίστωσης θα είναι
τέσσερα (4).
4. Η οριστική αποδοχή του προγράμματος θα γίνεται
μετά την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Γενικού Επιτε−
λείου ή άλλου φορέα του ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 11
Ενίσχυση κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ
1. Τα προγράμματα αυτά θα αντιμετωπίζονται κατά πε−
ρίπτωση εφόσον παρέχουν μεγάλο όφελος για το ΥΠΕΘΑ
και μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στη χρηματοδότηση
προγραμμάτων ευρύτερης κοινωνικής ωφέλειας.
2. Η πίστωση των εν λόγω προγραμμάτων θα γίνε−
ται με υπαγωγή τους σε ένα από τα προαναφερθέντα
είδη προγραμμάτων στα Άρθρα 7 ως και 10. Εφόσον
η υπαγωγή σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν
είναι δυνατή, τότε oι συντελεστές πίστωσης θα καθο−
ρίζονται κατά περίπτωση, μετά από γνωμοδότηση της
ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του ΥΕΘΑ, ενώ οι υπόψη
συντελεστές δεν θα μπορούν να λάβουν τιμή που υπερ−
βαίνει το οκτώ (8).
Άρθρο 12
Διαδικασία Διακήρυξης Προμήθειας
1. Οι απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ που προτείνεται να κα−
λυφθούν μέσω ΑΩ προερχομένων από συγκεκριμένη
προμήθεια, θα καθορίζονται με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ, στην εντολή διενέργειας προμήθειας. Στις εν
λόγω απαιτήσεις θα συμπεριλαμβάνονται ως ειδικοί
όροι για τα ΑΩ κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθοι:
α. Το ελάχιστο ποσοστό παροχής ΑΩ.
β. Οι ιεραρχημένες απαιτήσεις προγραμμάτων επ’
ωφελεία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, εφόσον
είναι διαθέσιμες.
γ. Οι ιεραρχημένες απαιτήσεις των Γενικών Επιτελείων
για τα προγράμματα επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμε−
ων που προτείνεται να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη
προμήθεια, εφόσον είναι διαθέσιμες.
δ. Οι απαιτήσεις για την παροχή προγραμμάτων ΑΩ
για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ,
εφόσον είναι διαθέσιμες.
ε. Τυχόν απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα−
φος 4, για παροχή ΑΩ ακόμα και αν το συναλλαγματικό
μέρος της σύμβασης προμήθειας δεν υπερβαίνει το
καθορισμένο όριο.
στ. Το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης των ΑΩ, καθώς επίσης και πρόβλεψη
ότι η κατάθεση από τον προμηθευτή της απαιτούμενης
εγγυητικής επιστολής θα αποτελεί απαραίτητη προϋ−
πόθεση για την ενεργοποίηση της Σύμβασης Προμή−
θειας.
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Άρθρο 13
Όροι προσφοράς ΑΩ
1. Στην προσφορά ΑΩ θα πρέπει να φαίνονται σα−
φώς:
α. Το συνολικό ύψος των προσφερομένων ΑΩ.
β. Τα είδη των προγραμμάτων ΑΩ και η κατανομή
τους σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας υπουργι−
κής απόφασης.
γ. Περιγραφή των προτεινομένων προγραμμάτων σύμ−
φωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 7 έως
και 11, καθώς επίσης και πιστωτική ανάλυση του κάθε
προτεινόμενου προγράμματος ΑΩ μέσω της συμπλήρω−
σης των πινάκων του Παραρτήματος Β της παρούσας
υπουργικής απόφασης.
δ. Το ποσοστό του εγχώριου μέρους για τα υλικά που
θα παραχθούν ή για τις υπηρεσίες που θα διατεθούν
από τις εγχώριες εταιρείες.
ε. Η συνολική χρονική διάρκεια για την υλοποίηση των
υποχρεώσεων ΑΩ του προμηθευτή καθώς και τα ανα−
λυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιμέρους
προγραμμάτων ΑΩ.
στ. Η ύπαρξη συμφωνιών του προμηθευτή με τις εγ−
χώριες βιομηχανίες που συμμετέχουν στην υλοποίηση
των επιμέρους προγραμμάτων ΑΩ, οι οποίες θα περιλαμ−
βάνουν κατ΄ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, το
κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας καθώς
και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα.
Επισημαίνεται ότι συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή και
εγχωρίων βιομηχανιών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή
περιεχομένου, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν συμ−
βατική σχέση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των εγχώριων βιομη−
χανιών, ούτε παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες,
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή
της εξέλιξης της σύμβασης ΑΩ. Μόνος και αποκλειστικός
αντισυμβαλλόμενος και υπεύθυνος απέναντι στο ΥΠΕΘΑ
για την υλοποίηση της σύμβασης ΑΩ είναι ο κύριος ανά−
δοχος προμηθευτής εκτός αν διαφορετικά ρυθμίζεται με
ρητό τρόπο στις διατάξεις της σύμβασης ΑΩ.
ζ. Η δήλωση του προμηθευτή ότι θα καταθέσει στο
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3433/2006,
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008, ύψους
τουλάχιστον 10% της συνολικής πιστωτικής αξίας των
υποχρεώσεων του για παροχή ΑΩ.
η. Η δήλωση του Προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα
ΑΩ που δεν είναι επιθυμητό από το ΥΠΕΘΑ ή που μέσα
στη χρονική διάρκεια υλοποίησης των ΑΩ η υλοποίησή
του αποδειχθεί και συμφωνηθεί ότι δεν είναι δυνατή ή
εξίσου επωφελής με άλλο αντίστοιχο της ιδίας τουλά−
χιστον πιστωτικής αξίας.
2. Η μη συμμόρφωση με έναν από τους παραπάνω
όρους ή η έλλειψη των απαραίτητων συνοδευτικών εγ−
γράφων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της βαθμο−
λογίας κατά την αξιολόγηση των προσφορών ΑΩ.
3. Μία προσφορά ΑΩ δεν αξιολογείται και βαθμολο−
γείται με μηδέν όταν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω:
α. Το προσφερόμενο ποσοστό ΑΩ είναι μικρότερο
του 100% της αξίας του συναλλαγματικού μέρους της
προμήθειας ή μικρότερο από οποιοδήποτε ποσοστό κα−
θορίζεται στη διακήρυξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
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β. Δεν προσδιορίζονται τα είδη των προγραμμάτων
ΑΩ (σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας υπουργικής
απόφασης) μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η συνολική
υποχρέωση και δεν δηλώνεται η ονομαστική και πιστω−
τική αξία κάθε προγράμματος.
γ. Δεν υπάρχει αποδοχή των ποινικών ρητρών και
παροχής εγγυητικής επιστολής, όπως ορίζονται στο
άρθρο 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 14
Κριτήρια Αξιολόγησης –
Βαθμολόγησης Προσφορών ΑΩ
1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξι−
ολόγηση / βαθμολόγηση των προσφορών των ΑΩ είναι
τα ακόλουθα:
α. Το συνολικό ποσοστό των προσφερομένων ΑΩ.
β. Τα είδη των προσφερομένων προγραμμάτων ΑΩ
στα οποία θα λαμβάνεται υπόψη με βάση την περιγρα−
φή τους:
(1) Η δυνατότητα ένταξης του προγράμματος στο συ−
γκεκριμένο είδος προγράμματος ΑΩ.
(2) Η δυνατότητα αποδοχής του αιτούμενου συντε−
λεστή πίστωσης.
(3) Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων και περιορισμών
σύμφωνα με το είδος του κάθε προγράμματος.
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των ΑΩ.
2. Οι προσφορές ΑΩ αξιολογούνται και βαθμολογού−
νται σύμφωνα με τα ανωτέρω γενικά κριτήρια και με
βάση την μεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 15
Συμμετοχή των ΑΩ στην
Αξιολόγηση των Προσφορών Προμήθειας
1. Η συμμετοχή των ΑΩ στην αξιολόγηση των προ−
σφορών προμήθειας θα είναι σύμφωνη με τον τρόπο
υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα
με το ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
ν. 3648/2008.
2. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται προσφορά ΑΩ από
υποψήφιο προμηθευτή και αυτή είτε δεν υποβάλλεται
είτε είναι μικρότερη από το καθοριζόμενο στη διακή−
ρυξη όριο, τότε η προσφορά κρίνεται εκτός όρων δια−
γωνισμού (ΕΟΔ).
Άρθρο 16
Διαδικασίες Κατάρτισης Σύμβασης
1. Η κατάρτιση σύμβασης ΑΩ γίνεται από αρμόδια
επιτροπή του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σχετική νομοθεσία, ταυτόχρονα με την κατάρτιση της
σύμβασης προμήθειας μετά την επιλογή του αναδόχου
προμηθευτή.
2. Η σύμβαση ΑΩ συντάσσεται με βάση την αξιολογη−
θείσα προσφορά ΑΩ, την παρούσα Υπουργική Απόφαση
για τα ΑΩ και άλλους σχετικούς με τα ΑΩ όρους που
είχαν περιληφθεί στη διακήρυξη.
3. Η σύμβαση ΑΩ περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:
α. Ρητή συμφωνία των δύο πλευρών ότι σε περίπτωση
που τα προταθέντα ΑΩ από τον ανάδοχο προμηθευτή
έχουν αξιολογηθεί και κριθεί ανεπαρκή για το Ελληνικό
Δημόσιο, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα όπως
διαπραγματευτεί με τον προμηθευτή την αντικατάστα−
ση τους.

β. Τα προγράμματα ΑΩ τα οποία αξιολογήθηκαν κατά
τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΥΠΕ−
ΘΑ και έγιναν αποδεκτά.
γ. Τα προγράμματα ΑΩ τα οποία προσφέρονται από
τον προμηθευτή σε αντικατάσταση των προγραμμά−
των που δεν έγιναν αποδεκτά ή κρίθηκαν ανεπαρκή
κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από
το ΥΠΕΘΑ.
δ. Τους γενικούς όρους που περιγράφονται στην πα−
ρούσα Υπουργική Απόφαση και αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 17 αυτής.
ε. Τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη δια−
κήρυξη της προμήθειας ή την έγκριση του τρόπου προ−
μήθειας για περιπτώσεις πλην αυτών που η προμήθεια
εκτελείται μέσω διαγωνισμού.
Άρθρο 17
Περιεχόμενα Γενικών Όρων Σύμβασης ΑΩ
Στους γενικούς όρους των συμβάσεων ΑΩ που καταρ−
τίζονται απαιτείται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Οικονομικά Στοιχεία Σύμβασης ΑΩ
α. Το ποσοστό παροχής ΑΩ.
β. Η ονομαστική και πιστωτική αξία της σύμβασης ΑΩ.
Η πιστωτική αξία της σύμβασης υπολογίζεται με βάση
το ποσοστό παροχής ΑΩ επί της τιμής της αντίστοι−
χης σύμβασης προμήθειας, η οποία προκύπτει από το
άθροισμα των παρακάτω στοιχείων:
(1) Την τιμή της σύμβασης προμήθειας κατά το χρόνο
της υπογραφής.
(2) Την οποιαδήποτε μεταβολή της ανωτέρω τιμής
της προηγουμένης παραγράφου, λόγω οποιασδήποτε
τροποποίησης ή / και διόρθωσης της σύμβασης προ−
μήθειας, ή λόγω οποιασδήποτε άσκησης δικαιώματος
προαιρέσεως (OPTION) της σύμβασης προμήθειας.
(3) Την οποιαδήποτε αύξηση της τιμής λόγω της εφαρ−
μογής οποιουδήποτε μαθηματικού τύπου αναπροσαρ−
μογής σύμφωνα με την σύμβαση προμήθειας.
(4) Το κόστος της εν συνεχεία υποστήριξης (FOLLOW
ON SUPPORT).
γ. Οι ονομαστικές αξίες, συντελεστές πίστωσης και
πιστωτικές αξίες των προς υλοποίηση προγραμμάτων
ΑΩ.
2. Διάρκεια Υλοποίησης και Διαχρονική Κατανομή των
ΑΩ
α. Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπο−
χρέωσης ΑΩ είναι επιθυμητό να ταυτίζεται με την χρο−
νική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας.
β. Τυχόν αίτημα του προμηθευτή για περίοδο χάριτος
θα αντιμετωπίζεται μόνο κατά την σύνταξη της σύμβα−
σης ΑΩ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή
της θα είναι η ολοκλήρωση τουλάχιστον του 80% των
παρεχομένων ΑΩ.
γ. Επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ είναι όπως το 60% της συνο−
λικής υποχρέωσης ΑΩ υλοποιείται στο ήμισυ του συ−
νολικού χρόνου διάρκειας της σύμβασης ΑΩ.
δ. Η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της σύμβασης ΑΩ.
3. Γλώσσα της Σύμβασης
Η σύμβαση ΑΩ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
Παράλληλα, δύναται να συνταχθεί και στην Αγγλική
Γλώσσα με ευθύνη του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση
υπάρξεως προβλήματος ερμηνείας ή ανακύψεως αμφι−
βολιών ή αμφισβητήσεων σχετικά με την αντιστοιχία
μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, υπερισχύει το
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ελληνικό κείμενο. Ο όρος αυτός θα μνημονεύεται ρητά
τόσο στη σύμβαση ΑΩ στην Ελληνική Γλώσσα, όσο και
στην αντίστοιχη σύμβαση ΑΩ στην Αγγλική. Τα τεχνικά
στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές − περιγραφές κ.λπ.)
των προγραμμάτων ΑΩ που περιλαμβάνονται στα πα−
ραρτήματα της σύμβασης ΑΩ μπορούν να συντάσσονται
στην Αγγλική Γλώσσα.
4. Εφαρμοζόμενο Δίκαιο − Δωσιδικία
Η Σύμβαση ΑΩ διέπεται, ερμηνεύεται και υλοποιείται
σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που απορ−
ρέει από τη σύμβαση ΑΩ, οποτεδήποτε και εάν αυτή
προκύψει, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
5. Αποδεκτά Μέρη
Δικαίωμα στη διαχείριση της υλοποίησης προγραμ−
μάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ΑΩ που έχει
υπογράψει το ΥΠΕΘΑ με τον προμηθευτή, ο οποίος σε
κάθε περίπτωση είναι μόνος υπεύθυνος για την υλοποί−
ησή τους, έχουν εκτός του προμηθευτή και τα ακόλουθα
αποδεκτά μέρη μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ ύστερα από αίτηση του προμηθευτή:
α. Οι θυγατρικές Εταιρείες του προμηθευτή.
β. Οι υπεργολάβοι υποσυστημάτων του υπό προμήθεια
συστήματος.
γ. Νόμιμοι εκπρόσωποι του προμηθευτή που ορίζονται
από το καταστατικό της εταιρείας ή με συμβολαιογρα−
φική πράξη. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του προ−
μηθευτή είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να
έχει υποχρεωτικά έδρα ή νόμιμη κατοικία σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην χώρα του προμηθευτή.
δ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επιθυμεί την
εμπλοκή άλλων τρίτων μερών (φυσικών ή νομικών προ−
σώπων) ως αποδεκτών μερών στην υλοποίηση της σύμ−
βασης ΑΩ, πρέπει να προτείνει στο ΥΠΕΘΑ / ΓΔΑΕΕ
τα μέρη αυτά με γραπτή αίτηση του. Η αίτηση πρέπει
να περιλαμβάνει το αντικείμενο που θα αναλάβει κάθε
προτεινόμενο νέο μέρος. Η τελική αποδοχή των μερών
υπόκειται στον έλεγχο και την απόλυτη διακριτική ευ−
χέρεια του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
6. Βιομηχανική Ασφάλεια
α. Για την προστασία των διαβαθμισμένων υλικών, οι
εγχώριες βιομηχανίες, υποκατασκευαστές και οι άλλες
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συμ−
βάσεων ΑΩ είναι απαραίτητο να κατέχουν πιστοποιητικό
βιομηχανικής ασφάλειας με διαβάθμιση απόρρητο – ΝΑΤΟ
SECRET. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής ασφάλειας εφαρμόζο−
νται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στο προσωπικό που
χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας.
β. Στην περίπτωση που οι εγχώριες βιομηχανίες ή οι
υποκατασκευαστές − εταιρείες δεν έχουν την σχετι−
κή διαβάθμιση ασφαλείας, θα πρέπει να εκδηλώσουν
ενέργειες, ώστε να αποκτήσουν Διαβάθμιση Ασφαλείας
πριν από την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη του
Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπογράφεται
Σύμβαση Α.Ω. εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι σχε−
τικές Διαβαθμίσεις Ασφαλείας.
γ. Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρέχονται από
τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που θα υλοποιούν τα
προγράμματα ΑΩ μιας σύμβασης ΑΩ σε οποιοδήποτε
τρίτο μέρος που είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο αναμε−
μειγμένο στα προγράμματα ΑΩ θα είναι οι απολύτως
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου που αυτό
έχει αναλάβει.
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7. Διαχείριση − Διασφάλιση Ποιότητος
Στις περιπτώσεις που στα πλαίσια υλοποίησης προ−
γράμματος αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ελληνικές
εταιρείες παραδίδουν υλικά / υπηρεσίες απευθείας στο
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με
τις βιομηχανίες αυτές θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο
τους ακόλουθους όρους και συνθήκες περί Διαχείρισης
– Διασφάλισης Ποιότητας:
α. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας για την υλοποίηση
της Κρατικής Διασφάλισης της Ποιότητας θα πραγμα−
τοποιείται με την ενεργοποίηση της σύμβασης (και κάθε
υποσύμβασης που υπογράφεται σχετικά).
β. Η εγχώρια βιομηχανία που αναλαμβάνει υποκα−
τασκευαστικό έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη
κατά ISO 9001/2000 (με τις κατά περίπτωση εξαιρέσεις
απαιτήσεων). Κατά την υλοποίηση του υποκατασκευ−
αστικού έργου η εγχώρια βιομηχανία θα τεκμηριώσει,
εγκαταστήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης – Δι−
ασφάλισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιό−
τητας θα είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο
Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη
επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος θα εί−
ναι αμέσως στη διάθεση του Κρατικού Εκπροσώπου
Διασφάλισης Ποιότητας.
γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα στά−
δια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά και
κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο Σχέ−
διο Ποιότητας που θα συντάξει η εγχώρια βιομηχανία και
το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τον Κρατικό
Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας πριν από την έναρ−
ξη της παραγωγής. Στις συμβάσεις που θα υπογράψει η
εγχώρια βιομηχανία με τους υποκατασκευαστές της θα
περιέχεται πρόβλεψη για Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας
στις εγκαταστάσεις τους, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον
Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.
δ. Τα παραδοτέα θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή
τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CERTIFICATE
OF CONFORMITY – CoC) που θα εκδοθεί από την εγχώ−
ρια βιομηχανία και θα προσυπογραφεί από τον Κρατικό
Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.
ε. Η εγχώρια βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να πα−
ρέχει στον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότη−
τας κατάλληλο χώρο γραφείου, ευκολίες καθώς και
τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση
του έργου του. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένη να πα−
ρέχει ελεύθερη πρόσβαση στον Κρατικό Εκπρόσωπο
Διασφάλισης Ποιότητας σε οποιοδήποτε χώρο των
εγκαταστάσεών της και να του παρέχει οποιαδήποτε
πληροφορία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του
έργου του.
8. Αντικατάσταση Προγραμμάτων ΑΩ Σύμβασης
α. Η αντικατάσταση ενός προγράμματος ΑΩ ή στοι−
χείων του που έχουν περιληφθεί στη Σύμβαση μπορεί
να γίνει μόνο κατόπιν αίτησης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ή
έγκρισης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ μετά από αίτηση του προ−
μηθευτή και ανάλογη τροποποίηση της Σύμβασης ΑΩ.
β. Σε περίπτωση που μετά την ενεργοποίηση της Σύμ−
βασης ΑΩ διαμορφωθούν ειδικές συνθήκες που καθι−
στούν αδύνατη την υλοποίηση ενός προγράμματος, τότε
ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑ−
ΕΕ για το γεγονός αυτό έγκαιρα, δικαιολογώντας το
πλήρως και ζητώντας τροποποίηση ή αντικατάσταση
αυτού του προγράμματος ΑΩ.
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γ. Υπό την αίρεση αποδοχής των συνθηκών αυτών από
το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση
να το αντικαταστήσει με άλλο ή άλλα προγράμματα
ΑΩ τουλάχιστον ίσης πιστωτικής αξίας και ισάξιου τε−
χνολογικού επιπέδου.
δ. Η αποδοχή αντικατάστασης Έλληνα υποκατασκευ−
αστή εξετάζεται μόνον εφόσον ο Προμηθευτής αναλαμ−
βάνει εγγράφως πλήρως και αποκλειστικά την οιασδή−
ποτε φύσης ευθύνη επί οιασδήποτε αξίωσης εγείρει
ο Έλληνας υποκατασκευαστής ή τρίτο μέρος λόγω ή
συναφώς με την υπόψη αντικατάσταση.
9. Εγγυητική Επιστολή
α. Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στο
ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβα−
σης ΑΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33
του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.
3648/2008, και την υπ’ αριθμ. 248629/30.6.2006 Υπουρ−
γική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 905).
β. Η εγγυητική επιστολή θα μειώνεται προοδευτικά
κατά το ποσοστό των AΩ που υλοποιεί και πιστώνεται
ο προμηθευτής.
10. Ποινικές Ρήτρες
α. Εάν στο τέλος του συμφωνηθέντος χρόνου υλο−
ποίησης των ΑΩ εξακολουθεί να υπάρχει ανεκπλήρωτο
μέρος των συνολικών αντισταθμιστικών υποχρεώσεων,
τότε το ΥΠΕΘΑ δικαιούται την καταβολή από τον προ−
μηθευτή χρηματικού ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό
(10%) της πιστωτικής αξίας του ανεκπλήρωτου μέρους
των αντισταθμιστικών υποχρεώσεών του ή κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής της συμβάσεως ΑΩ, όπως
αυτή ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Η καταβολή
του ποσού των ποινικών ρητρών από τον Προμηθευτή
ή η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της Σύμβα−
σης ΑΩ, στην περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών,
με απόφαση του έχοντος την οικονομική αρμοδιότητα
ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ, γίνεται υπέρ του
Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμε−
ων, για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η Κύρια
Προμήθεια ή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που
ενεργεί την Κύρια Προμήθεια και από την οποία προ−
κύπτει η απαίτηση παροχής ΑΩ.
β. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση συγκεκριμένου
προγράμματος ΑΩ, στα πλαίσια υπογεγραμμένης σύμ−
βασης ΑΩ, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του
μέρους εκείνου της πιστωτικής αξίας του προγράμμα−
τος που εκτελέστηκε εκπρόθεσμα κατά ποσοστό 1,5%
ανά μήνα καθυστέρησης.
11. Κυρώσεις
Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ:
α. Εφαρμόζει το άρθρο 59 του ν. 3433/2006 περί προ−
μηθειών αμυντικού υλικού, όπως αυτός τροποποιήθη−
κε με το ν. 3648/2008, σχετιζόμενο με τον αποκλεισμό
προμηθευτή από τις προμήθειες των ΕΔ, για τους προ−
μηθευτές ή / και τα αποδεκτά μέρη που δημιουργούν
σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των ΑΩ ή πα−
ραβαίνουν όρους συμβάσεων μη εκπληρώνοντας τις
υποχρεώσεις τους.
β. Εφαρμόζει το άρθρο 41 του ν. 3433/2006 περί προ−
μηθειών αμυντικού υλικού, όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το ν. 3648/2008, σχετιζόμενο με την κήρυξη του προ−
μηθευτού ως έκπτωτου, στην περίπτωση που ο προμη−
θευτής δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες
εγγυητικές επιστολές.

12. Λύση Σύμβασης ΑΩ
Η Σύμβαση ΑΩ θα λύεται με την επέλευση οποιουδή−
ποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
α. Ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων ΑΩ του
προμηθευτή.
β. Αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων του προμη−
θευτή και επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
γ. Κοινή συμφωνία των μερών.
13. Ανασκοπήσεις και αναφορές προόδου της Σύμ−
βασης
α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στο ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΔΑΕΕ, τουλάχιστον ετησίως, αναφορά προόδου
σύμβασης ΑΩ μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης
ΑΩ. Η αναφορά προόδου θα περιλαμβάνει την πρόοδο
του προμηθευτή στην υλοποίηση των προγραμμάτων
ΑΩ και τις αντίστοιχες πιστώσεις, καθώς και κάθε πρό−
σθετη πληροφορία που αφορά στην υλοποίηση των
υποχρεώσεων του προμηθευτή και που μπορεί να είναι
αναγκαία στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για την αποτελεσματική
παρακολούθηση της προόδου του στην εκπλήρωση της
υποχρέωσης ΑΩ.
β. Εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ανα−
φοράς προόδου σύμβασης ΑΩ ο προμηθευτής και το
ΥΠΕΘΑ μετά από αμοιβαία συνεννόηση θα διεξάγουν
σύσκεψη ανασκόπησης προόδου της σύμβασης ΑΩ.
14. Λοιπές προβλέψεις
Πέραν των ανωτέρω, στη Σύμβαση ΑΩ πρέπει να συ−
μπεριλαμβάνονται όροι που αφορούν στα ακόλουθα:
α. Ανωτέρα βία.
β. Διαδικασία επίλυσης διαφορών.
γ. Ρητή αποδοχή των συμβαλλομένων μερών ότι οι συμ−
φωνίες μεταξύ του προμηθευτή και των εγχώριων βιομη−
χανιών, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή περιεχομένου
σε καμία περίπτωση δε δημιουργούν συμβατική σχέση
μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των εγχώριων βιομηχανιών, ούτε
παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες σε οποιοδή−
ποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της εξέλι−
ξης της σύμβασης ΑΩ και ότι μόνος και αποκλειστικός
αντισυμβαλλόμενος και υπεύθυνος απέναντι στο ΥΠΕΘΑ
για την υλοποίηση της σύμβασης ΑΩ είναι ο κύριος ανά−
δοχος προμηθευτής, εκτός αν διαφορετικά ρυθμίζεται με
ρητό τρόπο στις διατάξεις της σύμβασης ΑΩ.
δ. Την ύπαρξη τυχόν πλεονάσματος πιστώσεων όπου:
(1) Στην περιγραφή των παρεχομένων προγραμμάτων
ΑΩ θα υπάρχουν σαφείς προβλέψεις σχετικά με το ποια
προγράμματα ή μέρος προγραμμάτων θα υλοποιηθούν
ως πλεόνασμα πιστώσεων της σύμβασης ΑΩ.
(2) Το πλεόνασμα πιστώσεων θα μπορεί να χρησιμο−
ποιηθεί από τον προμηθευτή για την εκπλήρωση συμ−
βατικών υποχρεώσεων ΑΩ μέσα σε συγκεκριμένο διά−
στημα από την επιβεβαίωσή του από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
και την απαιτούμενη συγκατάθεση του.
ε. Τέλος, προβλέψεις ότι οι ονομαστικές αξίες των
προγραμμάτων ΑΩ που προσφέρονται από τον προ−
μηθευτή είναι δίκαιες και εύλογες συγκρινόμενες με
τις τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε
παρόμοιες συνθήκες και μέσω κανονικών διαδικασιών
διαγωνισμού. Σε περίπτωση δε κατά την οποία απο−
κλίσεις στις ονομαστικές αξίες των προγραμμάτων ΑΩ
εντοπιστούν από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ μετά την υπογραφή
της σύμβασης ΑΩ, οι αναγκαίες διορθώσεις θα ενσωμα−
τωθούν στη σύμβαση ΑΩ, με αντίστοιχη τροποποίηση
της Σύμβασης ΑΩ.
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15. Γενικά Κριτήρια Αποδοχής
α. Ένα πρόγραμμα ΑΩ θεωρείται αποδεκτό εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 έως και 11 κα−
θώς και τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
(1) Έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχει συ−
μπεριληφθεί στην αντίστοιχη σύμβαση ΑΩ της συγκε−
κριμένης προμήθειας.
(2) Είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία και τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.
(3) Προήλθε από αποκλειστικές ενέργειες του προμη−
θευτή ή άλλου αποδεκτού μέρους κατόπιν εγκρίσεως
του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
β. Για όλα τα είδη προγραμμάτων ΑΩ, τυχόν επιβα−
ρύνσεις φόρων, τελών και δασμών θα βαρύνουν απο−
κλειστικά τον προμηθευτή.
γ. Για προγράμματα ΑΩ που περιλαμβάνουν ανάθε−
ση έργου θα πρέπει οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανί−
ες−αποδέκτες του έργου να είναι εγγεγραμμένες στο
μητρώο εγχωρίων κατασκευαστών αμυντικού υλικού
της ΓΔΑΕΕ (ως ορίζεται στο ν. 3433/2006, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008) για παραγωγικές
δραστηριότητες σχετικές με το έργο που θα αναλάβουν,
διαφορετικά το πρόγραμμα δεν θα γίνεται αποδεκτό
και δεν θα αξιολογείται.
δ. Προγράμματα ΑΩ στα οποία δεν προσδιορίζονται
με σαφήνεια όλα τα στοιχεία τους (μη οριστικοποιημέ−
να) θα επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στη σύμβαση
ΑΩ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ η συνολική τους
αξία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής
αξίας της σύμβασης ΑΩ και το χρονικό διάστημα για
την οριστικοποίηση τους θα καθορίζεται εξ’ αρχής στη
σύμβαση και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το
χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.
16. Παραρτήματα Σύμβασης ΑΩ
Παραρτήματα της Σύμβασης ΑΩ τίθενται τα ακόλου−
θα:
α. Παράρτημα «Α»: Αναλυτική περιγραφή προγραμμά−
των, όροι και συνθήκες υλοποίησης τους.
β. Παράρτημα «Β»: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονο−
μικών Στοιχείων Προγραμμάτων ΑΩ.
γ. Παράρτημα «Γ»: Χρονοδιάγραμμα Προγραμμάτων
ΑΩ – Ορόσημα Υλοποίησης Σύμβασης ΑΩ.
δ. Παράρτημα «Δ»: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πί−
στωσης.
ε. Παράρτημα «Ε»: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΑΩ.
στ. Παράρτημα «ΣΤ»: Συμφωνίες με εγχώριες βιομη−
χανίες.
Άρθρο 18
Υπογραφή Σύμβασης ΑΩ
Το σχέδιο σύμβασης μετά την έγκρισή του από τον
‘Eχοντα την Oικονομική Eξουσία (EOE) της προμήθειας
με την υπογραφή της σχετικής εγκριτικής διαταγής,
υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του ανάδοχου προμηθευτή και κατ’ αυτό τον τρόπο
καταρτίζεται η σύμβαση ΑΩ.
Άρθρο 19
Τροποποιήσεις Συμβάσεων ΑΩ
Τροποποίηση υπογεγραμμένης σύμβασης ΑΩ επιτρέ−
πεται μόνο, είτε κατόπιν προτάσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
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που αποδέχεται η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, είτε κα−
τόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ύστερα από αίτηση
της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και αξιολόγηση ως
προς την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα από το ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ. Ως προς τη διαδικασία:
α. Θα συγκροτούνται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ επιτροπές
διαπραγματεύσεων και κατάρτισης σχετικών σχεδίων
τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ.
β. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τα
αντίστοιχα σχέδια τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ,
μετά τη γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ, θα προωθούνται
στην Ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ για την έγκριση και υπογραφή
των αντίστοιχων τροποποιήσεων συμβάσεων ΑΩ.
Άρθρο 20
Αρμόδιος Φορέας
Αρμόδιος Φορέας για την κατάρτιση και υπογραφή
των συμβάσεων ΑΩ, την διεύθυνση, τον έλεγχο, την
παρακολούθηση και την πίστωση των αντιστοίχων προ−
γραμμάτων, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των
προγραμμάτων βιομηχανικών επιστροφών που απορρέ−
ουν από διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχουν
οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
Άρθρο 21
Γενικά Κριτήρια Πίστωσης
1. Ένα πρόγραμμα ΑΩ θεωρείται αποδεκτό και πι−
στώνεται στο λογαριασμό του προμηθευτή έναντι της
υποχρέωσής του σε ΑΩ για τη συγκεκριμένη προμήθεια,
εφόσον πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
α. Είναι σύμφωνο με την Ελληνική νομοθεσία.
β. Αποτελεί μέρος της Σύμβασης ΑΩ.
γ. Υλοποιήθηκε όπως περιγράφεται στη σχετική Σύμ−
βαση ΑΩ και απορρέει από την υποχρέωσή του σε
ΑΩ.
δ. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο ή, εφόσον προβλέπε−
ται από τη σύμβαση ΑΩ, μέρος του προγράμματος και
έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχουν ελεγχθεί
για την πληρότητά τους όλα τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά.
2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση
πιστωτικής προκαταβολής.
Άρθρο 22
Δικαιολογητικά Πίστωσης
1. Η πίστωση προγραμμάτων ΑΩ πραγματοποιείται
αφού προηγουμένως ο προμηθευτής υποβάλει στo ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΔΑΕΕ αντίστοιχη αίτηση πίστωσης σύμφωνα με το
Παράρτημα ΣΤ της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και
στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά περί−
πτωση δικαιολογητικά για έλεγχο, ως ακολούθως:
α. Για προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων από την
εγχώρια αμυντική βιομηχανία:
(1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την
εγχώρια βιομηχανία.
(2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία
(νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν.
1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ−
γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία
θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το
πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και
το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε,
σύμφωνα με υπόδειγμα το οποίο θα καθορίζεται στη
σχετική σύμβαση.
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(3) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία (νό−
μιμο εκπρόσωπο εγχώριας βιομηχανίας) του ν.1599/1986
με την οποία βεβαιώνεται η παροχή της προβλεπόμενης
υποδομής / εξοπλισμού.
(4) Έγγραφα που να πιστοποιούν τη συμμετοχή του
προμηθευτή στην ίδρυση νέας εταιρείας
(5) Αναλυτική κατάσταση / χρονοδιάγραμμα για την
τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση που παρασχέθηκε.
β. Για προγράμματα κατασκευαστικού ή βιομηχανικού
έργου από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία:
(1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την
εγχώρια βιομηχανία.
(2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία
(νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν.
1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ−
γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία
θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το
πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και
το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε.
(3) Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων.
(4) Αντίγραφα φορτωτικής για χώρες Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή διασάφηση εξαγωγής για λοιπές χώρες.
(5) Αντίγραφα τραπεζικών εγγράφων πιστοποίησης
εντάλματος πληρωμής και πίστωσης λογαριασμού της
εγχώριας βιομηχανίας θεωρημένα από τις εκδότριες
τράπεζες. Στα ανωτέρω αντίγραφα θα ενσωματώνονται
ως αιτιολόγηση, ο αριθμός Σύμβασης ΑΩ, ο τίτλος του
προγράμματος και οι αριθμοί των τιμολογίων πληρω−
μής.
(6) Ανάλυση του ποσοστού του εγχώριου μέρους που
επιτεύχθηκε.
(7) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC)
εφόσον απαιτείται.
(8) Υπεύθυνη δήλωση από τον Ελληνικό οίκο (νόμιμο
εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν. 1599/1986
με την οποία βεβαιώνεται η:
(α) Ολοκλήρωση μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνω−
σίας.
(β) Παροχή προβλεπόμενης τεχνικής υποστήριξης /
εκπαίδευσης.
(γ) Παροχή προβλεπόμενης υποδομής / εξοπλισμού.
(δ) Χορήγηση προβλεπόμενης άδειας εκμετάλλευ−
σης.
(9) Αναλυτική κατάσταση / χρονοδιάγραμμα για την
τεχνική υποστήριξη / εκπαίδευση που παρασχέθηκε.
γ. Για προγράμματα απορρόφησης προϊόντων της
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας:
(1) Αντίγραφο της ενεργοποιημένης συμφωνίας με την
εγχώρια βιομηχανία.
(2) Υπεύθυνη δήλωση από την εγχώρια βιομηχανία
(νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας βιομηχανίας) του ν.
1599/1986 περί καλής εκτέλεσης, ολοκλήρωσης του προ−
γράμματος από τον ανάδοχο προμηθευτή, στην οποία
θα αναφέρεται το ποσό συναλλαγής, η σύμβαση, το
πρόγραμμα που αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή και
το ποσοστό του εγχώριου μέρους που επιτεύχθηκε.
(3) Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων.
(4) Αντίγραφα φορτωτικής για χώρες Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή διασάφηση εξαγωγής για λοιπές χώρες.
(5) Αντίγραφα τραπεζικών εγγράφων πιστοποίησης
εντάλματος πληρωμής και πίστωσης λογαριασμού της
εγχώριας βιομηχανίας θεωρημένα από τις εκδότριες
τράπεζες. Στα ανωτέρω αντίγραφα θα ενσωματώνονται

ως αιτιολόγηση, ο αριθμός Σύμβασης ΑΩ, ο τίτλος του
προγράμματος και οι αριθμοί των τιμολογίων πληρω−
μής.
(6) Ανάλυση του ποσοστού του εγχώριου μέρους που
επιτεύχθηκε.
δ. Για προγράμματα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής
στο ΥΠΕΘΑ:
(1) Έγγραφα του αρμοδίου φορέα του ΥΠΕΘΑ με τα
οποία αποδεικνύεται η οριστική παραλαβή και αποδοχή
των υλικών / υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην σύμβαση ΑΩ.
(2) Έγγραφο του αρμοδίου οργάνου του ΥΠΕΘΑ με το
οποίο πιστοποιείται ότι το υλικό κατέστη περιουσιακό
στοιχείο του Δημοσίου.
ε. Για προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικού ρόλου του
ΥΠΕΘΑ: Για τα προγράμματα αυτά θα χρησιμοποιούνται
τα δικαιολογητικά που περιγράφονται σε ένα από τα
προαναφερθέντα είδη προγραμμάτων μετά την υπα−
γωγή του προγράμματος σε μία από τις αντίστοιχες
περιπτώσεις. Εφόσον η υπαγωγή σε μία από τις παρα−
πάνω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή, τότε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά καθορίζονται από τη Σύμβαση ΑΩ.
2. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να συμπερι−
λάβει στην σύμβαση ΑΩ επιπρόσθετα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά.
Άρθρο 23
Διαδικασίες Παρακολούθησης και
Πίστωσης Σύμβασης ΑΩ
1. Τα δικαιολογητικά για την πίστωση οποιουδήποτε
προγράμματος ΑΩ ή μέρους αυτού πρέπει να υποβάλ−
λονται στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ όχι αργότερα από έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εν λόγω
προγράμματος ή την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μέ−
ρους.
2. Η διαδικασία πίστωσης θα αρχίζει με πρωτοβουλία
του προμηθευτή, με την υποβολή αίτησης πίστωσης
προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα που
προβλέπεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας Υπουρ−
γικής Απόφασης και με την οποία θα ζητά πίστωση
για το πρόγραμμα ΑΩ ή για το μέρος αυτού, που έχει
ήδη ολοκληρωθεί. Μετά την υποβολή της αίτησης, το
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και μετά
την έγκριση τους θα εκδίδει:
α. Τη σχετική επιστολή προς τον προμηθευτή για την
πίστωση του προγράμματος ΑΩ στο λογαριασμό του.
β. Τη σχετική επιστολή προς την εγγυήτρια τράπε−
ζα, με την οποία ζητείται η ανάλογη απομείωση της
τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύμβασης ΑΩ, για το μέρος του προγράμματος που
υλοποιήθηκε.
3. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ:
α. Διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει ή να διασταυρώσει
τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από τον προμηθευτή, καθώς και να ζητήσει γραπτώς
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή/και πρόσθετα δικαι−
ολογητικά κρίνει εύλογα ότι απαιτούνται, ώστε να επα−
ληθεύσει την υλοποίηση των προγραμμάτων ΑΩ. Στην
περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω διαδικασίες θα εφαρμό−
ζονται μετά την υποβολή των επιπρόσθετων στοιχείων
και δικαιολογητικών που ζητήθηκαν.
β. Ελέγχει όπου θεωρηθεί αναγκαίο τις ονομαστικές
αξίες των παρεχομένων ανά είδος προγράμματος, υλι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κών / υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα
πρέπει να διαθέτει τα προς τούτο αποδεικτικά έγγρα−
φα.
γ. Ελέγχει την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων ΑΩ
στα οποία προβλέπεται ποσοστό εγχώριου μέρους με
επιτόπιες επισκέψεις στην εγχώρια βιομηχανία. Γι’ αυτό
θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα πριν την έναρξη
του προγράμματος για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
των προγραμμάτων ΑΩ.
δ. Δύναται να συγκαλεί ανασκοπήσεις προόδου με τον
προμηθευτή, οι οποίες έπονται των αναφορών προόδου
που υποβάλλει η εταιρεία και οι οποίες αποσκοπούν:
(1) Στην εξέταση της τήρησης από τον προμηθευτή
και τα άλλα αποδεκτά μέρη των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στη σύμβαση ΑΩ, λαμβάνοντας υπόψη
τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αναφορά
προόδου σύμβασης ΑΩ.
(2) Στην ανασκόπηση όποιων άλλων πληροφοριών,
ανοιχτών θεμάτων και αλληλογραφίας μεταξύ των με−
ρών σχετικά με τη σύμβαση ΑΩ.
(3) Στη λήψη απόφασης για τυχόν διορθωτικές ενέρ−
γειες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους του προμηθευτή
και τη συζήτηση όποιων μετατροπών / τροποποιήσεων
απαιτούνται για την καλή υλοποίηση της σύμβασης
ΑΩ.
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις
Οι διατάξεις της παρούσας τροποποιούνται μετά από
εισήγηση της ΓΔΑΕΕ και απόφαση του ΥΕΘΑ.
Άρθρο 25
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Η παρούσα υπουργική απόφαση καταργεί:
α. Την υπ’ αριθμ. 121080/6.12.2006 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1850) και
β. τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από το
ΥΠΕΘΑ τον Μάιο του 1996.
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2. Κατ’ εξαίρεση, οι ως άνω κατευθυντήριες οδηγίες
του Μαΐου του 1996 εξακολουθούν να εφαρμόζονται
στις περιπτώσεις συμβάσεων ΑΩ που εκτελούνται στα
πλαίσια προμηθειών, οι οποίες διέπονται και ρυθμίζο−
νται από τις προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το
άρθρο 73 του ν. 3433/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το ν. 3648/2008. Όσες δε συμβάσεις έχουν ήδη συνα−
φθεί σύμφωνα με την ως άνω υπ’ αριθμ. 121080/6.12.2006
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1850), εξακολουθούν να
διέπονται από αυτήν.
Άρθρο 26
Η παρούσα υπουργική απόφαση ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 27
Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπα−
στο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της, Α΄, Β΄, Γ΄,
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΩΝ ΑΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ−
ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΡΟΙ – ΟΡΙΣΜΟΙ (ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΓΧΩΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 28
Η παρούσα υπουργική απόφαση με τα Παραρτήματά
της, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στην Υπουργική Απόφαση
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ − ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Άρθρο 1

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19161

των προγραμμάτων που προτείνονται δεν γίνουν αποδεκτά και χρειάζεται η αντικατάστασή
τους με άλλα.
β. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα παραπάνω, το κριτήριο αυτό μηδενίζεται.
γ. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

διάρκεια υλοποίησης των προσφερομένων ΑΩ είναι μικρότερη της διάρκειας υλοποίησης της
σύμβασης προμήθειας.
β.

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται αναλογικά. Η μικρότερη διάρκεια βαθμολογείται με

άριστα 20 και οι υπόλοιπες αναλογικά.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Στην Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
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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

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

*02013220807080024*

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

