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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 121077 (1)
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των προμηθει−

ών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και 

Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 251).
β. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία υπουρ−

γείου Εθνικής Άμυνας και Έλεγχος των ΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).

γ. Το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 3433/2006 «Περί Προμη−
θειών Αμυντικού Υλικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄ 20).

δ. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στε−
λέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχε−
διασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και 
Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 76)

ε. Το υπ’ αριθμ. Φ 095/447225/Σ 3990/13.11.2006 έγγρα−
φο 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
Όροι και Προϋποθέσεις Υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ

1. Η ΕΠΑ έχει εφαρμογή στα «Αμυντικά Υλικά» εγχώριας 
κατασκευής, όπως ο Νόμος 3433/2006 ορίζει και ειδικότε−
ρα όταν ζητείται Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή.

2. Στη Σύμβαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται άρθρο 
περί ΕΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα «Α». Πα−
ράλληλα, σε όλα τα προσυμβατικά και συμβατικά 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 
υλικών ή αμυντικών κατασκευαστικών έργων, που έχουν 
ανατεθεί στην Ελληνική (Εγχώρια) Βιομηχανία – Βιο−
τεχνία.

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 αυτοδιοικούμε−
νη οντότητα, στην ημεδαπή, ανεξάρτητα αν πρόκειται 
για οντότητα ημεδαπών ή αλλοδαπών συμφερόντων, 
και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού, το οποίο τηρείται από τη ΓΔΑΕΕ/
ΔΑΕΤΕ.

6. Ο υπολογισμός του Δείκτη ΕΠΑ γίνεται με τη χρήση 
του μαθηματικού τύπου
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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 υποκατασκευ−
αστών να αντεπεξέλθουν στο έργο που τους ανατέθηκε 
και τη 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.

(2) 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 (ΟΕΠ), είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέλη της 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 χρεώνονται υλικά − υπηρεσίες άσχετα με τη παρα−
γωγή 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 
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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 διαβίβαση 
του στην εν λόγω Υπηρεσία – Φορέα του Κλάδου. Οι 
παρελκόμενες της έκδοσης του πιστοποιητικού ενέρ−
γειες (πληρωμή, υπολογισμός και επιβολή ή μη τυχόν 
ποινικών ρητρών κλπ) θα αναλαμβάνονται από τα κατά 
Νόμο αρμόδια Όργανα των Κλάδων, με τις προβλεπό−
μενες 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,.

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.

ζ. Το μέγιστο ποσό ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από το ποσό της ανωτέρω παρα−
γράφου 1α.

2. Στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων και όταν 
σε κάποια από τις παραδόσεις δεν επιτευχθεί ο δηλω−
μένος Δείκτης ΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω 
υπό παρ. 1 β απόκλισης χάριτος:

α. Εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό για την υλοποι−
ηθείσα ΕΠΑ, το οποίο δεν επηρεάζει την ποσοτική − 
ποιοτική παραλαβή.

β. Γίνεται πληρωμή της εταιρείας για τη συγκεκριμένη 
αξία, αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην 
συμβατική ΕΠΑ, το οποίο παρακρατείται.

γ. 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 Νόμου 3433/06.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματικές ρήτρες επιβάλ−
λονται στον Ανάδοχο της Σύμβασης.

Άρθρο 4
Συμπληρωματικές Διατάξεις

1. Τροποποίηση της παρούσας πραγματοποιείται μόνο 
μετά από απόφαση του ΥΕΘΑ.

2. Εξουσιοδοτείται η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ να εκδίδει 
κατευθυντήριες οδηγίες, εάν απαιτηθεί, στα πλαίσια των 
οριζομένων στο άρθρο 12 παρ. 2δ του ΠΔ 73/2006, για 
την απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας.

3. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις προ−
μήθειες που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του 
Νόμου 3433/2006.

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

Με την εφαρμογή της παρούσας καταργείται κάθε 
άλλη Απόφαση που έχει ισχύσει καθώς και κάθε δι−
άταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της 
παρούσας.
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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 Παραρτήματα της «Α», «Β», «Γ» και «Δ».

«Α» Υπόδειγμα Άρθρου περί ΕΠΑ σε καταρτιζόμενες 
Συμβάσεις.

«Β» Ανάλυση − λειτουργία τύπου υπολογισμού Δείκτη 
ΕΠΑ

«Γ» Δικαιολογητικά για τον Καθορισμό της ΕΠΑ
«Δ» Πρακτικό − Έκθεση Επιτροπής πρωτοβάθμιας τε−

χνοοικονομικής αξιολόγησης και υπολογισμού ΕΠΑ

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή με τα Παραρτήματά της «Α», «Β», 
«Γ» και «Δ» να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006

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 άξιας .........................€, θα έχει ΕΠΑ που θα 
ανέρχεται σε ποσοστό …% επί της εν λόγω αξίας.

2. Η ΕΠΑ θα ελέγχεται από τη ΓΔΑΕΕ κατά τη διάρ−
κεια της παραγωγικής διαδικασίας όπως η Υπουργική 
Απόφαση 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 
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 
υποκατασκευαστές του έχουν λάβει υπόψη τους την 
σχετική περί ΕΠΑ υπουργική απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» στην Υ.Α. περί ΕΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑ

1. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του Δείκτη ΕΠΑ 
είναι,

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 αφορόν αποκλειστι−
κά την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, είτε 
έμμεσο ως αφορόν 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 
τη 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, στη 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−
σιμοποιούνται και σε άλλες γραμμές παραγωγής. Στη 
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

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% 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25113

της καθαρής αξίας (τιμής πώλησης) του τιμολογίου, προ 
ΦΠΑ, ή του ποσοστού της ΕΠΑ, στη 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 κό−
στους. Στη 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 στη 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 ερ−
γατικού κόστους της εταιρείας, της χρήσης με βάση την 
οποία έχει γίνει ο υπολογισμός ανωτέρω συντελεστή 
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 κλπ), 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 κλπ, έχουν υποβληθεί ανεξάρτητα σχε−
τικά τιμολόγια.

(2) Ποσά πού αφορούν σε έξοδα γευμάτων, μικρογευ−
μάτων, εστίασης και φιλοξενίας.

(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 απόσβεσης 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 
απόσβεσης 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 τη τελευταία τριετία. Στη 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 
Βιομηχανία − Βιοτεχνία δεν αποδέχεται τη βασική πα−
ραδοχή για προσμέτρηση κόστους ΕΠΑ 35%, επειδή 
θεωρεί ότι η ΕΠΑ των συγκεκριμένων ειδών είναι με−
γαλύτερη:

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:

α. Στην περίπτωση που το κόστος των πάσης φύσης 
ειδών – υπηρεσιών (εισαγομένων ή προμηθευομένων 
από υποκατασκευαστές) είναι μεγαλύτερο από το 50% 
της αξίας της σύμβασης της Εγχώριας Βιομηχανίας − 
Βιοτεχνίας, ο αριθμητής του συντελεστή λ προκύπτει 
από τη διαφορά της συμβατικής αξίας μείον το κόστος 
των εισαγομένων ή προμηθευομένων από υποκατασκευ−
αστές υλικών και υπηρεσιών.

β. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει ο συντελεστής 
λ είναι 1.

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.
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(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 − Βι−
οτεχνία, 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 υποστη−
ρίζουν τον υπολογισμό 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

(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 τη πρόσθεση των ανωτέ−

ρω 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 Νόμου 1599/1996, υπογε−
γραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, 
ότι όλα τα ανωτέρω Τιμολόγια − Δελτία Αποστολής 
έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα Λογιστικά Βιβλία της 
εταιρείας και ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτά Τιμο−
λόγιο − 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 Νόμου 1599/96, 
υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της 
εταιρείας που εξέδωσε το Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστο−
λής, ότι τα υλικά που περιλαμβάνουν είναι ελληνικής 
κατασκευής με ΕΠΑ τουλάχιστον 35%, στην περίπτωση 
που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας ανωτέρω 
παραγράφου 2γ(1)(η) είναι 35%.

(β) Είτε από πιστοποιητικό ΕΠΑ που έχει εκδοθεί από 
ανεξάρτητο φορέα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τη 
παράγραφο 7 του άρθρου 4 της παρούσης Υ.Α., στην 
περίπτωση που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας 
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
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(ε) Ποσοστό υπολογιζόμενης ΕΠΑ ανά υλικό ή υπηρε−
σία και Τιμολόγιο.

(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 Νόμου 1599/1996, υπογε−
γραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, 
ότι όλα τα ανωτέρω Τιμολόγια − Δελτία Αποστολής 
έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα Λογιστικά Βιβλία της 
εταιρείας και ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτά Τιμο−
λόγιο − 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 Νόμου 1599/96, 
υπογεγραμμένη από τον Οικονομικό Διευθυντή της 
εταιρείας που εξέδωσε το Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστο−
λής, ότι τα υλικά που περιλαμβάνουν είναι ελληνικής 
κατασκευής με ΕΠΑ τουλάχιστον 35%, στην περίπτωση 
που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας ανωτέρω 
παραγράφου 2γ(1)(η) είναι 35%.

(β) Είτε από πιστοποιητικό ΕΠΑ που έχει εκδοθεί από 
ανεξάρτητο φορέα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τη 
παράγραφο 7 του άρθρου 4 της παρούσης Υ.Α., στην 
περίπτωση που η ΕΠΑ που προσμετράται επί της αξίας 
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 παρα−
στατικά που υποστηρίζουν τον υπολογισμό του συ−
ντελεστή ε του τύπου υπολογισμού Δείκτη ΕΠΑ, όπως 
παρακάτω:

(1) Το Φύλλο προσδιορισμού του συντελεστή ε σύμ−
φωνα με τη παράγραφο 4ε του Παραρτήματος «Β΄» της 
παρούσης Υπουργικής Αποφάσεως.

(2) Τα αντίγραφα των επίσημων χρηματοοικονομικών 
λογαριασμών και παραστατικών μισθοδοσίας (Ισολογι−
σμού − Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ισοζυγιών, μισθοδο−

τικών καταστάσεων, καταστάσεων Ασφαλιστικών Τα−
μείων, καθηκοντολογίων) τα οποία θα είναι θεωρημένα 
για την ακρίβειά τους από τον Οικονομικό Διευθυντή 
της εταιρείας 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 Νόμου 1599/96 
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−
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 τη παράγρα−
φο 4θ του Παραρτήματος «Β΄» της παρούσης Υπουρ−
γικής Αποφάσεως. και τα αντίγραφα των Ισολογισμών 
− Αποτελεσμάτων 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 προσ−
διορισμού της συμβατικής τιμής (αξίας) με βάση το εκ−
δοθέν 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.
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25123

    Αριθμ. 121078 (2)
Καθορισμός ως «αμυντικών υλικών», αυτών που προορί−

ζονται για στρατιωτικούς σκοπούς και συμβάλλουν 
στην ασφάλεια και άμυνα της χώρας, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ. 5 του ν.3433/2006 (Α΄ 20).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λει−

τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και 
Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
( ΦΕΚ Α΄ 35).

β. Τις διατάξεις του ν.2691/1999 «Κύρωση της Συνθή−
κης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πρά−
ξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των 
δηλώσεων που περιλαμβάνονται στη σχετική πράξη» 
(ΦΕΚ Α΄47), με τον οποίο κυρώθηκε το άρθρο 296 της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ (πρώην άρθρο 223 της Συν−
θήκης της Ρώμης /Συνθήκη ίδρυσης της Ε.Ε).

γ. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (ΦΕΚ 
Α΄19)

δ. Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3433/2006 «Περί Προμη−
θειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 
Α΄20)

ε. Το υπ’ αριθμ. Φ 095/447225/Σ 3990/13.11.2006 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 ΠΔ 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

Πλέον των προβλεπομένων υλικών του άρθρου 296 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ (Παράρτημα “Α” της πα−
ρούσης απόφασης), ως «Αμυντικό Υλικό» καθορίζονται 
τα υλικά και οι εξοπλισμοί που προορίζονται για στρα−
τιωτικούς σκοπούς και συμβάλλουν στην ασφάλεια και 
άμυνα της Χώρας μας και είναι ειδικά σχεδιασμένα κατά 
τα στρατιωτικά πρότυπα ή τις στρατιωτικές προδιαγρα−
φές για αποκλειστική στρατιωτική χρήση.

Ειδικότερα:
α. Αλεξίπτωτα και συναφής εξοπλισμός.
β. Εξοπλισμός καθαρισμού ύδατος και συστατικά μέρη 

αυτού.
γ. Οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας 

(DEW), συναφής εξοπλισμός ή εξοπλισμός αντιμέτρων 
και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο ML 19 του Κοινού 
Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ (C61/01/2006).

δ. Κινητά αρτοποιεία εκστρατείας.
ε. Ασθενοφόρα και Φ/Φ Οχήματα στρατιωτικού τύπου 

με τον εξοπλισμό τους.
στ. Κινητά Στρ. Νοσοκομεία Εκστρατείας, με τον εξο−

πλισμό τους.
ζ. Υλικά Γεφυροσκευής και μέσα μεταφοράς και ανά−

πτυξής της.
η. Ακτόδρομοι.
θ. Αναλώσιμα υλικά αυτοπροστασίας.
ι. Μερίδες επιβίωσης ΕΔ.

ια. Εξοπλισμός και υλικό, επιστρωμένα ή επεξεργα−
σμένα για απόκρυψη του ίχνους, ειδικά σχεδιασμένα 
για στρατιωτική χρήση (π.χ δίκτυα παραλλαγής στρα−
τιωτικών προδιαγραφών).

ιβ. Εξοπλισμός κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβη−
σης.

ιγ. ’Εξοπλισμός θωράκισης ή προστατευτικός εξοπλι−
σμός και κατασκευές και συστατικά μέρη σχεδιασμένα 
με στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές για στρα−
τιωτική χρήση όπως προσδιορίζεται στην παράγρα−
φο ML 13 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ 
(C61/01/2006).

ιδ. Συστήματα διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών, 
μέσα μεταφοράς, συστατικά μέρη και εξαρτήματα αυ−
τών.

ιε. Ειδικός αεροπορικός ιματισμός πτήσης, συλλογές 
επιβίωσης ιπταμένων και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά 
μέρη αυτών.

ιστ. Ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική Εκπαίδευση 
ή προσομοίωση − εξομοίωση στρατιωτικών σεναρίων, 
προσομοιωτές για την εκπαίδευση στη χρήση, παρα−
πλάνηση οποιουδήποτε μέσου ελεγχόμενου στον από 
15 Απρ. 1958 κατάλογο του άρθρου 296 της Συνθήκης 
του Άμστερνταμ και παρόντα κατάλογο καθώς και 
ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματα 
αυτών.

ιζ. «Λογισμικό», όπως προσδιορίζεται στην παράγρα−
φο ML 21 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ 
(C61/01/2006).

ιη. Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
ή εξοπλισμός πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
‘’πυρηνικών αντιδραστήρων’’ ειδικά σχεδιασμένος για 
στρατιωτική χρήση και τα συστατικά μέρη αυτού, ει−
δικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική 
χρήση.

ιθ. Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, συναφής εξο−
πλισμός και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυ−
τών.

κ. Εξοπλισμός παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας 
η αντιμέτρων και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη 
και εξαρτήματα αυτών, όπως προσδιορίζεται στην πα−
ράγραφο ML 15 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου 
της ΕΕ (C61/01/2006).

κα. Ειδικά οχήματα ρυμούλκησης Α/Φ.
κβ. Ειδικά οχήματα φόρτωσης Α/Φ.
κγ. Συστήματα ανάσχεσης στρατιωτικών αεροσκαφών 

και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών .

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή, αποτελεί αναπόσπαστο ενιαίο σύ−
νολο, με το Παράρτημά της «Α».

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το Παράρτημά 
της «Α» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΠΛΩΝ − ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 296 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1. Φορητά και Αυτόματα Όπλα Πυρός, όπως:
Τυφέκια, καραμπίνες, περίστροφα, πιστόλια, υποπο−

λυβόλα και πολυβόλα, εκτός από κυνηγετικά όπλα, πι−
στόλια και άλλα όπλα διαμετρήματος μικρότερου από 
7 χιλ.

2. Όπλα Πυροβολικού, φλογοβόλα όπλα και Όπλα 
Εκτόξευσης καπνού, αερίων, όπως:

(α) Κανόνια, οβιδοβόλα, πυροβόλα, όλμοι, αντιαρματικά 
όπλα, εκτοξευτήρες ρουκετών, φλογοβόλα, πυροβόλα 
άνευ οπισθοδρόμησης.

(β) ΄Όπλα στρατιωτικών προδιαγραφών εκτόξευσης 
καπνού και αερίων.

3. Πυρομαχικά για τα όπλα που περιγράφονται στις 
παραπάνω παραγράφους 1 και 2.

4. Βόμβες, Τορπίλες, Ρουκέτες και Κατευθυνόμενοι 
Πύραυλοι:

(α) Βόμβες, τορπίλες, χειροβομβίδες, περιλαμβανομέ−
νων των χειροβομβίδων καπνού, βόμβες καπνού, ρουκέ−
τες, νάρκες, κατευθυνόμενοι πύραυλοι, υποθαλάσσιες 
νάρκες, εμπρηστικές βόμβες.

(β) Στρατιωτικές συσκευές και ανταλλακτικά ειδικά 
σχεδιασμένα για τον χειρισμό, συναρμολόγηση, απoσυ−
ναρμολόγηση, πυροδότηση ή ανίχνευση των αντικειμέ−
νων της παραπάνω παραγράφου (α).

5. Στρατιωτικός Εξοπλισμός Ελέγχου Πυρός:
(α) Υπολογιστές βολών και συστήματα διεύθυνσης 

βολής σε υπέρυθρα και άλλα συστήματα νυχτερινής 
πλοήγησης.

(β) Τηλέμετρα, αποστασιόμετρα, υψόμετρα.
(γ) Όργανα ηλεκτρονικού εγκλωβισμού, γυροσκοπικά, 

οπτικά και ακουστικά.
(δ) Οπτικά όργανα όπλων και βομβών, περισκόπια για 

υλικό αναφερόμενο στον παρόντα κατάλογο.
6. Άρματα μάχης και Ειδικά Οχήματα μάχης :
(α) Άρματα.
(β) Οχήματα στρατιωτικού τύπου, εξοπλισμένα ή θω−

ρακισμένα, περιλαμβανομένων των αμφιβίων οχημά−
των.

(γ) Τεθωρακισμένα αυτοκίνητα.
(δ) Ημι−ερπυστριοφόρα οχήματα.
(ε) Στρατιωτικά οχήματα με θωράκιση άρματος.
(στ) Ρυμουλκούμενα οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για 

την μεταφορά των υλικών που περιγράφονται στις πα−
ραπάνω παραγράφους 3 και 4.

7. Τοξικά ή ραδιενεργά υλικά :
(α) Τοξικά, βιολογικά ή χημικά υλικά και ραδιενεργά 

υλικά διαμορφωμένα για την καταστροφή σε περίπτωση 
πολέμου, προσωπικού, ζώων ή χλωρίδας.

(β) Στρατιωτικές συσκευές για την διασπορά, εντο−
πισμό και αναγνώριση ουσιών της παραπάνω παρα−
γράφου (α).

(γ) Υλικά αντιμέτρων που σχετίζονται με αυτά της 
παραγράφου (α).

8. Πυρίτιδες, εκρηκτικά, στερεά και υγρά προωθητι−
κά:

(α) Πυρίτιδες, στερεά και υγρά προωθητικά ειδικά 
σχεδιασμένα και παραχθέντα για χρήση από τα υλικά 
των παραπάνω παραγράφων 3, 4 και 5.

(β) Στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες.
(γ) Εμπρηστικές και ψυκτικές ύλες, για στρατιωτική 

χρήση.
9. Πολεμικά πλοία και ο ειδικός εξοπλισμός τους:
(α) Πολεμικά πλοία κάθε είδους
(β) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος για την τοποθέ−

τηση, ανίχνευση και αλιεία ναρκών.
(γ) Υποβρύχια καλώδια.
10. Αεροσκάφη και ο εξοπλισμός των για στρατιωτική 

χρήση.
11. Στρατιωτικός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός.
12. Λοιπό υλικό και εξοπλισμοί.
13. Εξειδικευμένα μέρη και εξαρτήματα των υλικών 

που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο, εφ’ όσον 
έχουν στρατιωτική χρήση.

14. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξαρτήματα, ειδικά 
σχεδιασμένα για την μελέτη, κατασκευή, δοκιμή και 
έλεγχο όπλων πυρομαχικών και μέσων, αποκλειστικά 
στρατιωτικής χρήσης, που περιλαμβάνονται στον πα−
ρόντα κατάλογο.

F
    Αριθμ. 121079 (3)
Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προ−
μηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006 «Περί Προμηθειών 

Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄20), 
ιδίως το άρθρο 30 παρ. 3.

β. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λει−
τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και 
Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄35).

γ. Το π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και 
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών 
και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ Α΄ 76)

δ. Το υπ’ αριθμ. Φ 095/447225/Σ 3990/13.11.2006 έγγραφο 
της Γ.Δ.Α.Ε.Ε.

ε. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση 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)

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

Άρθρο 1

Στις προμήθειες υλικού από το εξωτερικό συμμετέχει 
και η εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία. Το ποσοστό συμ−
μετοχής της εγχώριας βιομηχανίας, που είναι η Εγχώρια 
Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.), κάθε φορά ορίζεται με 
τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας, προσδιορίζεται 
από τη ΓΔΑΕΕ και εγκρίνεται από τον έχοντα την οι−
κονομική αρμοδιότητα.

Άρθρο 2

Το ΥΠΕΘΑ, μέσω της συμμετοχής της εγχώριας βιο−
μηχανίας – βιοτεχνίας στις προμήθειες αμυντικού υλικού 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από το εξωτερικό, 
επιδιώκει την στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχα−
νίας – βιοτεχνίας και την ανάπτυξη/ενίσχυση επιχειρη−
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ματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, που συμβάλλουν 
στην αναβάθμιση της τεχνολογικής και παραγωγικής 
υποδομής της χώρας στον τομέα της αμυντικής βιο−
μηχανίας.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσης Υπουργικής Από−
φασης:

α. Ως ‘‘Ε.Β.Σ. (Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή)’’ νοεί−
ται η καθαρή εγχώρια αξία του έργου που απαιτείται 
να ανατεθεί στην εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία ως 
ποσοστό της αξίας της προμήθειας. Στα πλαίσια της 
αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, η Ε.Β.Σ. 
προσμετράται επί της αξίας των υλικών στην κατα−
σκευή των οποίων, σύμφωνα με την προσφορά των 
υποψηφίων προμηθευτών, θα συμμετάσχει η εγχώρια 
βιομηχανία– βιοτεχνία. Το ποσοστό Ε.Β.Σ. υπολογίζεται 
από το πηλίκο του αθροίσματος των γινομένων της 
αξίας κάθε υλικού του υποκατασκευαστικού έργου 
που δίνεται στην εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία και 
έχει ΕΠΑ τουλάχιστον 35% επί το αντίστοιχο ποσο−
στό Ε.Π.Α. δια του συνολικού ύψους της προσφοράς. 
Ήτοι:

όπου :
Αν = Αξία του (ν) Υλικού/Έργου προς κατασκευή στην 

εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία με ποσοστό ΕΠΑ με−
γαλύτερο ή ίσο του 35 %.

ΕΠΑν = Ποσοστό ΕΠΑ που επιτυγχάνεται στο υλικό/
έργο (ν).

β. Ως ‘‘Ε.Π.Α. (Ελληνική Προστιθεμένη Αξία)’’ νοείται η 
αξία η οποία προστίθεται από την εγχώρια βιομηχανία 
– βιοτεχνία, κατά την κατασκευή – μεταποίηση – συ−
ναρμολόγηση – διάθεση αμυντικών υλικών ή την παρο−
χή υπηρεσιών σχετιζομένων με προμήθεια αμυντικού 
υλικού, υπό την έννοια της ανάλωσης (κόστους) των 
καθαρά εγχωρίων πόρων ή συντελεστών παραγωγής 
και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού προ 
φόρων κέρδους. Η ΕΠΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
τύπο, που περιλαμβάνεται στην σχετική με την ΕΠΑ 
Υπουργική Απόφαση και χρησιμοποιείται και για τον 
υπολογισμό της Ε.Β.Σ.

γ. Ως ‘‘Εγχώρια Βιομηχανία – Βιοτεχνία’’ νοείται η 
βιομηχανία − βιοτεχνία που λειτουργεί νομίμως ως 
αυτοδιοικούμενη οντότητα στην ημεδαπή, ανεξάρτη−
τα αν πρόκειται για οντότητα ημεδαπών ή αλλοδα−
πών συμφερόντων. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες αυτές 
πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατα−
σκευαστών Αμυντικού Υλικού, που τηρείται από την 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ.

δ. Ως ‘‘Ελληνικής Κατασκευής’’ νοείται το προϊόν που 
παράγεται από την εγχώρια βιομηχανία− βιοτεχνία και 
έχει ΕΠΑ ίση ή μεγαλύτερη του 35% (≥35%).

ε. ‘’Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού’’ νοείται 
το μητρώο που τηρείται από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, όπως ο 
N.2913/2001 ορίζει και περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα 
που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν την δυνατότητα 
να κατασκευάσουν αμυντικά υλικά.

Άρθρο 4

Απαίτηση Για Ε.Β.Σ. – Πεδίο Εφαρμογής − Διαδικα−
σίες

1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής των Ελληνικών Ενό−
πλων Δυνάμεων (ΕΔ), που προμηθεύει αμυντικό υλικό 
κατά την έννοια του ν.3433/2006, το οποίο δεν παράγε−
ται στην Ελλάδα, υποχρεούται με βάση τον νόμο περί 
προμηθειών των ΕΔ, να συμπεριλάβει στην προσφορά 
του το ποσοστό της Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετο−
χής (Ε.Β.Σ.), εφόσον αυτό προβλέπεται στους ειδικούς 
όρους της προμήθειας.

2. Το ποσοστό της Ε.Β.Σ. κάθε προμήθειας προσδι−
ορίζεται από τη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ μετά από μελέτη των 
δυνατοτήτων των εγχώριων βιομηχανιών − βιοτεχνιών 
που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την τε−
χνολογία, τις ποσότητες και το μέγεθος της προμή−
θειας, και εγκρίνεται από τον έχοντα την οικονομική 
αρμοδιότητα.

3. Για τον σκοπό αυτό οι φορείς που εισηγούνται την 
προμήθεια θα διαβιβάζουν στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ φάκελο 
με τα στοιχεία της προμήθειας που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό της Ε.Β.Σ. (π.χ. περιγραφή υλικού –αντι−
κειμένου, ποσότητες, εκτιμώμενο κόστος προμήθειας, 
τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις – προδιαγρα−
φές κ.α.) το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκριση 
της προμήθειας από το αρμόδιο συμβούλιο του κλάδου 
(ΚΓΕΠ, ΕΣΠ).

4. Η απαίτηση Ε.Β.Σ. ορίζεται από τους Ειδικούς Όρους 
της προμήθειας, κατόπιν απόφασης του έχοντος την 
οικονομική αρμοδιότητα.

Άρθρο 5
Όροι προσφοράς Ε.Β.Σ.

1. Τα στοιχεία που αφορούν την Ε.Β.Σ. κατατίθενται 
ταυτόχρονα με την τεχνική προσφορά, σε ξεχωριστό 
φάκελο.

2. Στον φάκελο της προσφοράς που αφορά την Ε.Β.Σ. 
θα περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 
27 παρ. 4 του ν.3433/2006 σχετικές συμβάσεις με τις 
εγχώριες βιομηχανίες− βιοτεχνίες που θα υλοποιήσουν 
το έργο της Ε.Β.Σ.

3. Στo μέρος της προσφοράς που αφορά την Ε.Β.Σ. 
θα πρέπει να φαίνονται σαφώς :

α. Το ποσοστό της Ε.Β.Σ., το οποίο περιλαμβάνεται 
στην προσφορά επί ποινή απαραδέκτου.

β. Τα έργα μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Ε.Β.Σ., 
η αξία και το ποσοστό ΕΠΑ του κάθε έργου, η εγχώ−
ρια βιομηχανία – βιοτεχνία (εργοστάσιο – τόπος) που 
θα υλοποιήσει το κάθε πρόγραμμα. Εφόσον η εγχώρια 
βιομηχανία – βιοτεχνία που θα υλοποιήσει έργο Ε.Β.Σ. 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει εγχώριους υποκατασκευ−
αστές στο έργο που θα αναλάβει, πρέπει να δηλώνεται 
στην προσφορά το επιμέρους έργο που θα αναθέσει 
στον κάθε εγχώριο υποκατασκευαστή της, το ποσοστό 
συμμετοχής του επιμέρους έργου αυτού στην αξία του 
συγκεκριμένου έργου και τα στοιχεία των υποψηφίων 
υποκατασκευαστών (εργοστάσιο, τόπος εγκατάστασης 
κλπ). Τα δηλούμενα στοιχεία θα πρέπει να επιβεβαιώνο−
νται και να συμφωνούν με τα αναφερόμενα στις σχετι−
κές συμβάσεις με την εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.

γ. Η πλήρης περιγραφή – ανάλυση κάθε προτεινομένου 
έργου που αφορά την Ε.Β.Σ., με σκοπό τη δυνατότητα 
αξιολόγησης του.
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δ. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του κάθε 
έργου που αφορά Ε.Β.Σ. καθώς και η διάρκεια της προ−
μήθειας και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων του έργου 
αυτού σύμφωνα με τους όρους της προμήθειας. Η υλο−
ποίηση των προγραμμάτων της Ε.Β.Σ. πρέπει να ταυτί−
ζεται με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης 
προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση τα προγράμματα 
Ε.Β.Σ. δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα προσμε−
τρούνται στην Ε.Β.Σ.

ε. Η ύπαρξη συμβάσεων του προμηθευτή με τις εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες που θα υλοποιήσουν 
το έργο της Ε.Β.Σ.

στ. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι θα παρέχει 
στις εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες που θα υλοποι−
ήσουν τα προγράμματα Ε.Β.Σ. τεχνολογία/ τεχνογνωσία 
και άδεια κατασκευής για το συγκεκριμένο έργο που θα 
αναλάβουν και, εφόσον περιλαμβάνεται στην προκήρυξη 
και άδεια εξαγωγής, αναφορά των χωρών που αφορά 
αυτή και της διάρκειάς της.

ζ. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι αποδέχε−
ται τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της παρούσης 
Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την επιβολή ποινικών 
ρητρών και κυρώσεων.

η. Η ρητή δέσμευση του προμηθευτή ότι το προσφε−
ρόμενο ποσοστό Ε.Β.Σ. ισχύει και στην περίπτωση αυ−
ξήσεως της αξίας της σύμβασης προμήθειας.

4. Επίσης, για την υποβοήθηση της αξιολόγησης της 
Ε.Β.Σ. θα πρέπει ο κάθε προμηθευτής να συμπληρώσει 
τη συνοπτική Δήλωση − Προσφορά του Παραρτήματος 
Α και τους πίνακες της Προσθήκης 1 και 2 του Παραρ−
τήματος Β της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση Προσφορών – Όροι Για Την Ε.Β.Σ.

1. Μία προσφορά Ε.Β.Σ. δεν αξιολογείται και κρίνεται 
εκτός όρων διαγωνισμού (ΕΟΔ) όταν:

α. Το προσφερόμενο και/ή αποδεκτό ποσοστό Ε.Β.Σ. 
είναι μικρότερο του ποσοστού που καθορίζεται στην 
διακήρυξη.

β. Δεν προσδιορίζεται το έργο μέσω του οποίου θα 
υλοποιηθεί η συνολική υποχρέωση Ε.Β.Σ., δεν δηλώνο−
νται οι εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες στις οποίες 
θα ανατεθεί το κάθε έργο και ο τόπος εγκατάστασής 
τους και δεν αναλύεται/περιγράφεται πλήρως το έργο 
που θα ανατεθεί σε καθεμία από αυτές, η αξία του και 
το αντίστοιχο ποσοστό ΕΠΑ.

γ. Δεν περιλαμβάνει ρητή αποδοχή των διατάξεων 
των άρθρων 13 και 14 της παρούσης Υπουργικής Από−
φασης σχετικά με την επιβολή ποινικών ρητρών και 
κυρώσεων.

2. Τα προτεινόμενα επιμέρους έργα μέσω των οποίων 
θα υλοποιηθεί η Ε.Β.Σ. γίνονται αποδεκτά προς αξιολό−
γηση μόνο εφόσον:

α. Συνοδεύονται από τις σχετικές συμβάσεις με εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες, οι οποίες πρέπει να 
είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού και να διαθέτουν κατασκευαστικές 
δυνατότητες σχετικές με το κατά περίπτωση έργο που 
θα τους ανατεθεί. Στους όρους των συμβάσεων αυτών 
θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις των μερών, το αντικείμενο αυτών, οι ποινικές 
ρήτρες, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι τιμές και 
η ΕΠΑ, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 

35% της αξίας των υλικών που θα παραχθούν από την 
εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.

β. Παρέχεται στις εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες 
που αναλαμβάνουν έργο, η τεχνολογία/τεχνογνωσία 
(know−how) και η άδεια κατασκευής για το συγκεκριμένο 
έργο που θα αναλάβουν και η άδεια εξαγωγής εφόσον 
περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.

γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δεν 
ξεπερνά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης 
προμήθειας.

3. Η αντικατάσταση της εταιρείας – υποκατασκευ−
αστή ή/και του εργοστασίου που δηλώθηκαν ότι θα 
υλοποιήσουν προγράμματα της Ε.Β.Σ. απαγορεύεται 
τόσο μετά την υποβολή της προσφοράς όσο και μετά 
την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης και τη 
σύναψη της σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή 
του διαγωνισμού ότι το ποσοστό Ε.Β.Σ. υπολείπεται του 
δηλούμενου ποσοστού Ε.Β.Σ. και /ή της ελαχίστης απαί−
τησης της διακήρυξης, η προσφορά του συγκεκριμένου 
προμηθευτή κρίνεται εκτός όρων διαγωνισμού (ΕΟΔ).

5. Οι οριστικές συμβάσεις που αφορούν το έργο της 
Ε.Β.Σ. υπογράφονται με εγχώριους υποκατασκευαστές 
πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και πρέ−
πει να καλύπτουν τουλάχιστον τα περιλαμβανόμενα 
στην προσφορά για τα οποία αξιολογήθηκαν και κα−
τακυρώθηκε η προμήθεια.

6. Συμφωνίες/συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και 
εγχωρίων βιομηχανιών – βιοτεχνιών οποιασδήποτε μορ−
φής και περιεχομένου σε καμία περίπτωση δεν δημιουρ−
γούν συμβατικές σχέσεις μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των 
εγχωρίων βιομηχανιών ούτε παράγουν οποιεσδήποτε 
έννομες συνέπειες σε οποιοδήποτε στάδιο της προ−
μήθειας. Μόνος και αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος 
έναντι του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση των υποχρεώ−
σεων Ε.Β.Σ. της προμήθειας είναι ο κύριος ανάδοχος 
προμηθευτής.

Άρθρο 7
Σύμβαση Προμήθειας και Ε.Β.Σ.

Το μέρος της Σύμβασης Προμήθειας που αφορά την 
Ε.Β.Σ. συντάσσεται με βάση την αξιολογηθείσα προ−
σφορά του αναδόχου προμηθευτή για την Ε.Β.Σ, την 
Υπουργική Απόφαση για την Ε.Β.Σ και τους σχετικούς 
με την Ε.Β.Σ. όρους που είχαν περιληφθεί στην διακή−
ρυξη. Οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνει 
μία σύμβαση σχετικά με την Ε.Β.Σ., όταν υπάρχει τέτοια 
απαίτηση, περιγράφονται στο Παράρτημα ‘Γ’ της πα−
ρούσης Υπουργικής Απόφασης

Άρθρο 8
Βιομηχανική Ασφάλεια

Για την προστασία του διαβαθμισμένου υλικού, οι εγ−
χώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες, οι υποκατασκευαστές 
και οι άλλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλο−
ποίηση διαβαθμισμένου έργου για την Ε.Β.Σ. είναι απα−
ραίτητο να κατέχουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό 
βιομηχανικής ασφάλειας. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής 
ασφάλειας εφαρμόζονται τόσο στις εγκαταστάσεις όσο 
και στο προσωπικό που χρησιμοποιείται για τον συγκε−
κριμένο τύπο εργασίας.

Άρθρο 9
Διασφάλιση − Διαχείριση Ποιότητος

Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν μεταξύ του προ−
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μηθευτή και των εγχωρίων βιομηχανιών – βιοτεχνιών 
για την υλοποίηση του έργου της Ε.Β.Σ. περιλαμβά−
νουν κατ’ ελάχιστον τις περί Διαχείρισης−Διασφάλισης 
Ποιότητας προβλέψεις της Σύμβασης Προμήθειας, και 
συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους 
και τις προβλέψεις αυτής.

Άρθρο 10
Γενικά Κριτήρια Αποδοχής

Τα έργα που αφορούν την Ε.Β.Σ. θεωρούνται απο−
δεκτά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
6 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης καθώς και τα 
ακόλουθα γενικά κριτήρια :

α. Έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και έχουν 
συμπεριληφθεί στη σύμβαση της συγκεκριμένης προ−
μήθειας.

β. Είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Άρθρο 11
Αποδεκτά Μέρη

Δικαίωμα στη διαχείριση της υλοποίησης των έργων 
που απορρέουν από την υποχρέωση του προμηθευτή 
για Ε.Β.Σ., ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι μόνος 
υπεύθυνος για την υλοποιήσή τους, έχουν εκτός του 
προμηθευτή και τα ακόλουθα αποδεκτά μέρη μόνο κα−
τόπιν εγκρίσεως του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ύστερα από αίτηση 
του προμηθευτή:

α. Οι θυγατρικές εταιρείες του προμηθευτή.
β. Οι υπεργολάβοι υποσυστημάτων του υπό προμήθεια 

συστήματος.
γ. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του προμηθευτή σύμφωνα 

με το καταστατικό της εταιρείας ή με συμβολαιογρα−
φική πράξη κατόπιν αίτησής του. Ο εκπρόσωπος του 
προμηθευτή θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά έδρα ή 
νόμιμη κατοικία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
στην χώρα του προμηθευτή.

Άρθρο 12
Έλεγχος ΕΠΑ για τα Προγράμματα Ε.Β.Σ. –

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Ο έλεγχος και η μέτρηση της Ε.Π.Α. για τον εν συ−
νεχεία υπολογισμό της Ε.Β.Σ. πραγματοποιείται από τη 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, σύμφωνα με την σχετική με την ΕΠΑ 
Υπουργική Απόφαση και ενόσω η παραγωγή των προ−
ϊόντων βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος προμηθευτής υπο−
χρεούται να προσκομίσει στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ τα παρα−
κάτω στοιχεία που αφορούν στο έργο που έχει ανατεθεί 
στην εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία:

α. Πριν την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, τις 
οριστικές συμβάσεις με κάθε εμπλεκόμενη στην υλοποί−
ηση της Ε.Β.Σ. εγχώρια βιομηχανία – βιοτεχνία.

β. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ενεργοποίηση 
της σύμβασης προμήθειας και σε κάθε περίπτωση μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της έναρξης της πα−
ραγωγικής διαδικασίας:

(1) Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για όλες τις συμ−
βάσεις που έχει υπογράψει με τις εμπλεκόμενες στην 
υλοποίηση της Ε.Β.Σ. εγχώριες βιομηχανίες – βιοτεχνίες 
(έναρξη – πέρας κυρίων φάσεων παραγωγής)

(2) Δήλωση των υποκατασκευαστών, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στις σχετικές συμβάσεις με την εγ−
χώρια βιομηχανία – βιοτεχνία, ότι αποδέχονται και ανα−
λαμβάνουν το ανατιθέμενο σε αυτούς έργο.

γ. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασί−
ας κάθε έργου Ε.Β.Σ., τα απαιτούμενα από την σχετική 
με την ΕΠΑ Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.

3. Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, κατόπιν εισήγησης των επιτροπών 
της Ε.Β.Σ. για την ΕΠΑ, μετά το πέρας των ελέγχων, εκ−
δίδει πιστοποιητικά ΕΠΑ στα οποία αναγράφονται και οι 
τελικές αξίες των έργων μέσω των οποίων υλοποιείται 
η Ε.Β.Σ., τα οποία υποβάλλονται στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, 
προκειμένου το ποσοστό της ΕΠΑ και η τελική αξία κάθε 
προγράμματος να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της 
Ε.Β.Σ. και να εκδοθεί από αυτή το πιστοποιητικό Ε.Β.Σ.

4. Εφόσον προβλέπεται Ε.Β.Σ. στη σύμβαση, το πιστο−
ποιητικό Ε.Β.Σ. αποτελεί ένα εκ των δικαιολογητικών 
παραλαβής και πληρωμής του αναδόχου προμηθευτή 
της σύμβασης προμήθειας.

5. Στην περίπτωση που πιστοποιηθεί ότι δεν επιτεύ−
χθηκε το ποσοστό ΕΠΑ που ορίσθηκε στην σύμβαση 
προμήθειας για υλικό ή έργο, το οποίο ανατέθηκε στην 
εγχώρια βιομηχανία − βιοτεχνία με σκοπό την κάλυψη 
της υποχρέωσης του προμηθευτή για Ε.Β.Σ., το συγκε−
κριμένο υλικό ή έργο προσμετράται μεν για τον υπο−
λογισμό της Ε.Β.Σ. (αξία σύμβασης επί το πιστοποιη−
θέν ποσοστό ΕΠΑ), ανεξάρτητα από το ποσοστό ΕΠΑ 
που επιτεύχθηκε, επιβάλλονται δε στον προμηθευτή οι 
προβλεπόμενες για την μη επίτευξη της ΕΠΑ ποινικές 
ρήτρες και/ή κυρώσεις σύμφωνα με την Υπουργική Από−
φαση για την Ελληνική Προστιθεμένη Αξία (ΕΠΑ) επί των 
Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Αν το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη μη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του προμηθευτή για Ε.Β.Σ., επιβάλλο−
νται επιπλέον και οι προβλεπόμενες στα άρθρα 13 και 
14 της παρούσης ποινικές ρήτρες και/ή κυρώσεις.

Άρθρο 13
Ποινικές Ρήτρες

1. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ποσοστού Ε.Β.Σ. 
που αναφέρεται στην σύμβαση προμήθειας, επιβάλλο−
νται στον προμηθευτή ποινικές ρήτρες ίσες με το 0,4% 
της αξίας της σύμβασης επί την ποσοστιαία απόκλιση 
μεταξύ συμβατικής και επιτευχθείσας Ε.Β.Σ., οι οποίες 
υπολογίζονται ως κάτωθι:

(δηλαδή για αναφερόμενη Ε.Β.Σ. 30% και επιτευχθείσα 
24%, η απόκλιση στην Ε.Β.Σ. είναι [30−24]/30=20% και οι 
ποινικές ρήτρες θα ανέρχονται σε 20 Χ 0,4%=8% επί 
της αξίας της σύμβασης).

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης 
της Ε.Β.Σ. προς τα κάτω, είναι μεγαλύτερο του 
50%, πέραν της επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας 

έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 59 
του ν.3433/2006.

3. Στις περιπτώσεις που το ποσό της επιβληθείσας 
ποινικής ρήτρας είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο συμ−
βατικά οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία, τότε ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 44 και 45 του ν.3433/2006.



25128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει τις 
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου 
περί προμηθειών αμυντικού υλικού των ΕΔ, σχετιζόμενες 
με τον αποκλεισμό προμηθευτή από τις προμήθειες των 
ΕΔ, για τους προμηθευτές ή/και τα αποδεκτά μέρη που 
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων Ε.Β.Σ. ή παραβαίνουν όρους συμβάσεων 
μη εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 15
Aρμόδιος Φορέας

Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση των προγραμμάτων της Ε.Β.Σ., κα−
θώς και τον υπολογισμό της είναι το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.

Άρθρο 16
Συμπληρωματικές Διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.3433/2006 
«Περί Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων». (ΦΕΚ Α΄20).

2. Εξουσιοδοτείται η ΓΔΑΕΕ να εκδίδει κατευθυντήριες 
οδηγίες, εάν απαιτηθεί, επί της παρούσας υπουργικής 
απόφασης.

3. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνο προμή−
θειες που θα διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του 
ν.3433/2006.

4. Με την εφαρμογή της παρούσας καταργείται κάθε 
άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις 
της.

5. Στις προμήθειες αμυντικού υλικού που εξακολου−
θούν να διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 284/1989, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 73 
παραγρ. 2 του ν.3433/2006, τα θέματα που αφορούν την 
Ε.Β.Σ. ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες, σε κάθε 
περίπτωση, συμβατικές προβλέψεις.

Άρθρο 17
Τροποποιήσεις

Οι διατάξεις της παρούσης τροποποιούνται μόνο με 
απόφαση του ΥΕΘΑ.

Άρθρο 18

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19

Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπα−
στο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της, Α, Β και Γ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ − ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−

ΤΩΝ Ε.Β.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Β.Σ.

Άρθρο 20

Η απόφαση αυτή με τα Παραρτήματά της, Α΄, Β΄ και Γ΄, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 121080 (4)
Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυ−

ντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006 «Περί Προμηθειών 

Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». (ΦΕΚ Α’ 20), 
ιδίως το άρθρο 27 παρ. 16.

β. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).

γ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2006. «Διάρθρωση, αρμο−
διότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) 
Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής 
Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 76)

δ. Το υπ’ αριθμ. Φ 095/447225/Σ 3990/13.11.2006 έγγραφο 
της Γ.Δ.Α.Ε.Ε.

ε. Το Άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο Άρθρο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98)

στ. 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.

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 αρμόδιου φορέα, 
γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του Έχο−
ντος 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 
Απόφασης), 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.
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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 βιομηχανία

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.

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, κλπ).

(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 κλπ) 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, κλπ).

(7) Ανάλυση προσδιορισμού της αξίας της παρεχόμε−
νης τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.
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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).

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 ονομαστική 
αξία του προς ανάθεση κατασκευαστικού ή βιομηχανικού 
έργου να υπερβαίνει τη συνολική ονομαστική αξία της 
υποδομής, εκπαίδευσης / τεχνικής υποστήριξης και της 
μεταφερόμενης τεχνογνωσίας (εφόσον υφίστανται). Εξαί−
ρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός είναι 
αναγκαίος για την επίτευξη της Εγχώριας Βιομηχανικής 
Συμμετοχής (ΕΒΣ), στις οποίες επιτρέπεται η αποδοχή 
του προγράμματος χωρίς να είναι υποχρεωτική η ανά−

θεση έργου. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές 
η πίστωση του εξοπλισμού γίνεται μετά την έναρξη των 
έργων με τα οποία υλοποιείται η ΕΒΣ, ενώ η συνολική πι−
στωτική αξία του προγράμματος δε μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% των συνολικά παρεχομένων ΑΩ .

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 τεχνολο−
γίας / τεχνογνωσίας.

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 αντι−
κείμενα πλην της ανάθεσης παραγγελίας. Η τιμή του 
K2 είναι πέντε (5) για την περίπτωση SINGLE SOURCE, 
τρία (3) για την περίπτωση παροχής άδειας εκμετάλ−
λευσης και ένα (1) για την περίπτωση χωρίς άδεια εκ−
μετάλλευσης.

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.

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 υπολο−
γίζεται προσθέτοντας στην αξία της παραγγελίας την 
αξία των δωρεάν παρεχομένων πρώτων υλών. 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 ποσο−
στού του εγχώριου μέρους επί 2 διά 100.

Άρθρο 9
Απορρόφηση προϊόντων της

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

1. Στην πρόταση που θα υποβάλει ο προμηθευτής θα 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
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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 αποδεκτή 
και η διαμεσολάβηση από τον προμηθευτή στην απορ−
ρόφηση προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας 
από τρίτο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευ−
τής οφείλει να τεκμηριώσει με επίσημα έγγραφα τη 
συμμετοχή του στην πραγματοποίηση της συναλλαγής 
μεταξύ των δύο πλευρών 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

C=C1*K
Όπου:
C το συνολικό ποσό που πιστώνεται
C1 η τρέχουσα ονομαστική αξία της παρεχόμενης 

υποδομής 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 
περίπτωση εφόσον παρέχουν μεγάλο όφελος για το 
ΥΠΕΘΑ και μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στη χρη−
ματοδότηση 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 συμπεριλαμβάνονται στη διακήρυξη της 
προμήθειας ή την αρχική έγκριση του τρόπου προμή−
θειας (για τις περιπτώσεις που η προμήθεια δεν εκτε−
λείται μέσω διαγωνισμού). 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.
γ. Οι ιεραρχημένες απαιτήσεις των Γενικών Επιτελείων 

για τα προγράμματα επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμε−
ων που προτείνεται να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη 
προμήθεια

δ. Οι απαιτήσεις για την παροχή προγραμμάτων ΑΩ 
για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΥΠΕΘΑ.
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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.

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 περι−
λαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα αντικείμενα συνεργασίας, 
το κόστος, τους όρους και τις συνθήκες συνεργασίας 
καθώς και προβλέψεις για αποκλίσεις από τα προ−
βλεπόμενα. Επισημαίνεται ότι συμφωνίες μεταξύ του 
προμηθευτή και εγχωρίων βιομηχανιών οποιασδήποτε 
νομικής μορφής ή περιεχομένου, σε καμία περίπτωση 
δεν δημιουργούν συμβατική σχέση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ 
και των εγχώριων βιομηχανιών, ούτε παράγουν οποιεσ−
δήποτε 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 ανάδοχος 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, 
ύψους τουλάχιστον 10% της συνολικής πιστωτικής αξίας 
των υποχρεώσεων του για παροχή ΑΩ.

ι. 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.

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
Kριτήρια 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.

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 
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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 διόρθω¬σης της σύμβασης προ−
μήθειας, ή λόγω οποιασ¬δήποτε 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 
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 κλπ) των 
προγραμμάτων ΑΩ που περιλαμβάνονται στα παραρ−
τήματα 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 απορρέει 
από τη σύμβαση ΑΩ 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 πιστοποιη−
τικό βιομηχανικής ασφάλειας με διαβάθμιση απόρρητο 
– ΝΑΤΟ SECRET. Οι απαιτήσεις βιομηχανικής ασφάλειας 
εφαρμόζονται 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 σχετική 
διαβάθμιση ασφαλείας, θα πρέπει να ενημερώσουν το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ώστε να προβεί στις ανάλογες διαδικα−
σίες για την απόκτηση Διαβάθμισης Ασφάλειας πριν από 



την υπογραφή της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται τα οριζόμενα στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Βιομηχανικής 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.

7. Διαχείριση − Διασφάλιση Ποιότητος
α. Στις περιπτώσεις που εγχώριες αμυντικές βιομηχα−

νίες παραδίδουν υλικά / υπηρεσίες για σύμβαση προ−
μήθειας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων ΑΩ, 
οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με τις βιομηχανίες 
αυτές θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και σε αντι−
στοιχία με τις περί Διαχείρισης−Διασφάλισης Ποιότητας 
προβλέψεις της σύμβασης προμήθειας και τις απαιτή−
σεις της συγκεκριμένης σύμβασης, τους ακόλουθους 
όρους και συνθήκες:

(1) Ανάλογα με την χώρα Προέλευσης του Προμηθευτή 
της σύμβασης προμήθειας:

(α) Από χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ: Υποβολή από την 
Αρμόδια Κρατική Αρχή της χώρας−μέλος ΝΑΤΟ του 
Προμηθευτή αιτήσεως κατά STANAG 4107 με αντίστοιχη 
μελέτη / περιοχές επικινδυνότητας προς την αρμόδια 
Ελληνική Αρχή ΓΔΑΕΕ για ορισμό εκπροσώπου Κρατικής 
Διασφάλισης Ποιότητας (QAR) προς παρακολούθηση 
της σύμβασης και υπογραφή Πιστοποιητικού Συμμόρ−
φωσης (CERTIFICATE OF CONFORMITY –COC).

(β) Από χώρα –μη μέλος του ΝΑΤΟ: Υποβολή από την 
Αρμόδια Κρατική Αρχή της χώρας−μη μέλους ΝΑΤΟ του 
Προμηθευτή αιτήσεως κατά τα προβλεπόμενα στην 
ισχύουσα διμερή συμφωνία περί αμοιβαίας παροχής 
υπηρεσιών Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας μεταξύ 
Ελλάδας και μη νατοϊκής χώρας με αντίστοιχη μελέτη 
/ περιοχές επικινδυνότητας προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για 
ορισμό εκπροσώπου Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
(QAR) προς παρακολούθηση της σύμβασης και υπο−
γραφή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CERTIFICATE OF 
CONFORMITY –CoC).

(γ) Από την εγχώρια βιομηχανία: Όσα ισχύουν σύμφω−
να με τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας. 
Η ΓΔΑΕΕ θα ορίσει Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας (ΟΕΠ) για 
την υλοποίηση του έργου της Κρατικής Διασφάλισης 
Ποιότητας και υπογραφή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 
(CERTIFICATE OF CONFORMITY –COC).

(2) H ενεργοποίηση της διαδικασίας για την υλοποίηση 
της Κρατικής Διασφάλισης της Ποιότητας θα πραγμα−
τοποιείται μετά την ενεργοποίηση της σύμβασης (εν−
νοείται η κατά περίπτωση υποσύμβαση) και την άμεση 
διαβίβασή της από τον εκπρόσωπο Κρατικής Διασφά−
λισης Ποιότητας (QAR) της χώρας προέλευσης του 
Προμηθευτή της Κύριας Σύμβασης στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ 
με την αντίστοιχη ανάλυση επικινδυνότητας (κινδύνου) 
της υπόψη σύμβασης.

(3) Η εγχώρια βιομηχανία πρέπει να είναι πιστοποι−
ημένη κατά ISO 9001/2000 (με τις κατά περίπτωση 
εξαιρέσεις απαιτήσεων) και κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας θα τεκμηριώσει, εγκαταστήσει και εφαρ−
μόζει Σύστημα Διαχείρισης−Διασφάλισης Ποιότητας, με 
διαδικασίες αντίστοιχες με τα προβλεπόμενα στην σύμ−
βαση προμήθειας και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 

υποσύμβασης. Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα 
είναι αποδεκτό από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφά−
λισης Ποιότητας, ενώ αντικειμενική απόδειξη επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος θα είναι αμέσως 
στη διάθεση του Κρατικού Εκπρόσωπου Διασφάλισης 
Ποιότητας.

(4) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα διάφορα 
στάδια, οι δοκιμές με τις οποίες θα ελέγχονται τα υλικά 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Ποιότητας που θα συντάξει η ελληνική βιομη−
χανία και το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από 
τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας πριν 
από την έναρξη της παραγωγής. Στις συμβάσεις που 
θα υπογράψει η εγχώρια βιομηχανία με τους υποκατα−
σκευαστές της θα περιέχεται πρόβλεψη για Κρατική Δι−
ασφάλιση Ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, εφόσον 
αυτό ζητηθεί από τον Κρατικό Εκπρόσωπο Διασφάλισης 
Ποιότητας.

(5) Τα παραδοτέα θα συνοδεύονται κατά την παράδο−
ση τους από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CERTIFICATE 
OF CONFORMITY – CοC) που θα εκδοθεί από την εγχώ−
ρια βιομηχανία και θα προσυπογραφεί από τον Κρατικό 
Εκπρόσωπο Διασφάλισης Ποιότητας.

(6) 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.

β. Αντίστοιχες προβλέψεις για τη διαχείριση − διασφά−
λιση ποιότητας θα πρέπει να υπάρχουν, εφόσον απαι−
τείται, για προγράμματα ΑΩ που αφορούν την παροχή 
υλικοτεχνικής υποδομής προς το ΥΠΕΘΑ.

γ. Σε περίπτωση που ανατίθεται έργο στην εγχώ−
ρια αμυντική βιομηχανία και αφορά εξαγωγή, εφόσον 
απαιτείται κρατική διασφάλιση ποιότητος, θα πρέπει 
να ακολουθούνται οι διαδικασίες κατά STANAG 4107 
ή τα προβλεπόμενα στις διμερείς / διακρατικές για το 
θέμα συμφωνίες.

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 αποτε−
λούν εμπόδιο για την υλοποίησή ενός προγράμματος, 
τότε ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ για το γεγονός αυτό έγκαιρα, δικαιολογώντας 
το πλήρως και ζητώντας τροποποίηση ή αντικατάσταση 
αυτού του προγράμματος ΑΩ.

γ. Υπό την αίρεση αποδοχής των συνθηκών αυτών από 
το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, ο προμηθευτής έχει την υπο¬χρέωση 
να το αντικαταστήσει με άλλο ή άλλα προγράμματα ΑΩ 
τουλάχιστον ίσης πιστωτικής αξίας και ισάξιου τεχνο−
λογικού επιπέδου.

9. Εγγυητική Επιστολή
α. Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στο 
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ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
ΑΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του 
ν.3433/2006 και την υπ’ αριθμ. 248629/30.6.2006 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 905Β/13.7.2006).

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.

β. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση συγκεκριμένου 
προγράμματος ΑΩ, στα πλαίσια υπογεγραμμένης σύμ−
βασης ΑΩ, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
πιστωτικής αξίας του προγράμματος σε ποσοστό 1,5% 
του υπολειπόμενου μέρους της συμφωνηθείσης πιστω−
τικής αξίας ανά μήνα.

11. Κυρώσεις
Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ:
α. Εφαρμόζει το άρθρο 59 του ν. 3433/2006 περί προ−

μηθειών αμυντικού υλικού, σχετιζόμενο με τον αποκλει−
σμό προμηθευτή από τις προμήθειες των ΕΔ, για τους 
προμηθευτές ή / και τα αποδεκτά μέρη που δημιουρ−
γούν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των ΑΩ ή 
παραβαίνουν όρους συμβάσεων μη εκπληρώνοντας τις 
υποχρεώσεις τους.

β. Εφαρμόζει το άρθρο 41 του ν. 3433/2006 περί προ−
μηθειών αμυντικού υλικού σχετιζόμενο με την κήρυξη 
του προμηθευτού ως έκπτωτου, στη περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει εμπρόθεσμα τις προβλε−
πόμενες 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 ανα¬φορά προόδου θα περιλαμβάνει την πρόοδο 
του προμηθευτή στην υλοποί¬ηση 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 αποτε¬λε¬σματική 
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 

συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή και των εγχωρίων 
βιομηχανιών, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή περιεχο−
μένου σε καμία περίπτωση δε δημιουργούν συμβατική 
σχέση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και των εγχώριων βιομηχα−
νιών, ούτε παράγουν οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
ή της εξέλιξης της σύμβασης ΑΩ και ότι μόνος και 
αποκλειστικός αντισυμβαλλόμενος και υπεύθυνος απέ−
ναντι στο ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της σύμβασης 
ΑΩ είναι ο κύριος ανάδοχος 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 απρό−
βλεπτες αποκλίσεις στις ονομαστικές αξίες εντοπιστούν 
από οποιοδήποτε μέρος, οι αναγκαίες διορθώσεις θα 
συμφωνηθούν αμοιβαία και από τα δύο μέρη.

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 ανάθεση 
έργου θα πρέπει οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες−
αποδέκτες του έργου να είναι εγγεγραμμένες στο μη−
τρώο εγχωρίων κατασκευαστών αμυντικού υλικού της 
ΓΔΑΕΕ (ως ορίζεται στο ν. 3433/2006) 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−
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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

Οι υπόχρεες εταιρείες ή τρίτα μέρη επ’ ωφελεία των 
οποίων υλοποιούνται προγράμματα ΑΩ κατά την εξέ−
λιξη υλοποίησης των υπογεγραμμένων συμβάσεων ΑΩ 
δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για τροποποίησή τους. 
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα εν λόγω αιτήματα θα αξιολογούνται από το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ως προς τη σκοπιμότητα και αναγκαι−
ότητά τους.

β. Στη συνέχεια και μετά την έγκριση της αναγκαι−
ότητας και σκοπιμότητας της τροποποίησης από το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα συγκροτούνται επιτροπές διαπραγ−
ματεύσεων και κατάρτισης σχετικών σχεδίων τροπο−
ποίησης των συμβάσεων ΑΩ.

γ. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τα 
αντίστοιχα σχέδια Τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ 
μετά τη γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ θα προωθού−
νται 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.

(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 
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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 

(νόμιμος εκπρόσωπος 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 επι¬πλέον 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−
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 παρου¬σιάζονται 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 / τροποποι¬ήσεων 
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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 τις κα−
τευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΘΑ 
τον Μάιο του 1996.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι ως άνω κατευθυντήριες οδηγίες 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις συμ−
βάσεων ΑΩ που εκτελούνται στα πλαίσια προμηθειών, οι 
οποίες διέπονται και ρυθμίζονται από τις προϊσχύουσες 
διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3433/2006.

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, 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 απόφαση αυτή με τα Παραρτήματά της, Α΄, Β΄, Γ΄, 
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ  
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