
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.040/65717/Σ.10830 
   Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων έρευ-

νας και ανάπτυξης στους τομείς της άμυνας και 

της ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-

νας. 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 3978/2011 «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών 
στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμό-
νιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 137).

2. Την περ. θ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 35).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την περ.  ιγ’ του άρθρου 1 της υπ’  αρ. 102627/
22/9/ 2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» 
(Β’ 4396).

5. Την υπ’ αρ. 117/2022 εισήγηση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
«ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ»
Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση των λεπτο-
μερειών κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης (ΕΑ) στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
(ΥΠΕΘΑ).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα

1. Αρμόδιος φορέας του ΥΠΕΘΑ για την κατάρτιση 
και υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΑ στον τομέα της 
άμυνας και της ασφάλειας, είναι η Γενική Διεύθυνση 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η 
οποία ενημερώνεται για κάθε δράση, πρόταση ή προ-
παρασκευαστική ενέργεια που αφορά σε πρόγραμμα 
ΕΑ ή/και Διακρατικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ερευ-
νητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ) που 
εμπίπτει στον τομέα της άμυνας.

2. Η ΓΔΑΕΕ συνεπικουρείται στο έργο της από το Γενι-
κό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τα Γενικά Επι-
τελεία (ΓΕ) των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στην 
παρούσα.

Άρθρο 3 
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι 
παρακάτω όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

α) «Αμυντική βιομηχανία»: Οικονομικοί φορείς, ανε-
ξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή αμυντικού υλικού, ως αυτό 
ορίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

β) «Απλές συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης»: Συμ-
βάσεις με αντικείμενο, δραστηριότητες της παρ. 3 του 
άρθρου 73 του ν. 3978/2011.

γ) «Βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική ερ-
γασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κα-
τανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.

δ) «Εθνική αμυντική βιομηχανική στρατηγική (ΕΑΒΣ)»: 
Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό κείμενο, που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του ν.3978/2011.

ε) «Επιχειρησιακός φορέας»: Το ΓΕ του κλάδου των 
ΕΔ επ’ ωφελεία του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα 
ΕΑ ή η αρμόδια διεύθυνση αυτού, η οποία εκφράζει τη 
συνολική θέση του.

στ) «Έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημι-
ουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την 
επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού 
και της κοινωνίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ζ) «Ερευνητικός φορέας (ΕΦ)»: Το νομικό πρόσωπο 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό 
την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυα-
σμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς 
και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

η) «Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence 
Fund  - EDF)»: Ταμείο συγχρηματοδότησης με στόχο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικό-
τητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας, μέσω της στήριξης συνεργατικών δράσεων 
έρευνας και ανάπτυξης και διασυνοριακής συνεργασί-
ας μεταξύ νομικών οντοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, το 
οποίο θεσμοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/697 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
ΕΕ της 29ης Απριλίου 2021.

θ) «Εφαρμοσμένη έρευνα»: Η σχεδιασμένη έρευνα ή 
η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για 
τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπη-
ρεσιών που υπάρχουν.

ι) «Κατάρτιση προγραμμάτων ΕΑ»: Το σύνολο των δι-
αδικασιών προγραμματισμού, αξιολόγησης και ένταξης 
προγραμμάτων ΕΑ στον τομέα της άμυνας και της ασφά-
λειας, στο ΜΠΠΕΑ.

ια) «Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών 
Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ)»: Αποτυπώνεται ο συνολικός σχεδι-
ασμός των απαιτούμενων ανά ΓΕ προγραμμάτων για την 
προμήθεια νέων μέσων και την κάλυψη των απαιτήσεων 
υποστήριξης των υφιστάμενων μέσων, με το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος και τη σειρά προτεραιότητας υλο-
ποίησής τους. Έχει δωδεκαετή διάρκεια και καταρτίζεται 
από το ΓΕΕΘΑ με βάση τη δομή δυνάμεων του άρθρου 
72 του ν. 3883/2010.

ιβ) «Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Προγραμ-
μάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΜΠΠΕΑ)»: Αποτυπώνεται 
ο συνολικός σχεδιασμός των απαιτούμενων ανά ΓΕ προ-
γραμμάτων ΕΑ με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος και τη 
σειρά προτεραιότητας υλοποίησής τους. Έχει δωδεκαετή 
διάρκεια και καταρτίζεται από το ΓΕΕΘΑ με βάση τη δομή 
δυνάμεων του άρθρου 72 του ν. 3883/2010.

ιγ) «Μείζονα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης»: 
Ορίζονται αυτά στα οποία η κρατική χρηματοδότηση 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση συγχρη-
ματοδότησης από άλλες πηγές, το συνολικό ύψος του 
προγράμματος υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ.

ιδ) «Μικτές συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης»: Συμβά-
σεις με αντικείμενο αφ’ ενός δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν.  3978/2011, 
αφετέρου αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αξιο-
ποιηθούν από το ΥΠΕΘΑ και να ενσωματωθούν στις 
δυνατότητές του (προπαραγωγή ή παραγωγή υλικών 
και προϊόντων για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ, βάσει των 
αποτελεσμάτων του σταδίου της έρευνας).

ιε) «Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent 
Structured Cooperation - PESCO)»: Ένα πλαίσιο στρατι-

ωτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών 
μελών της ΕΕ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλει-
ας, η οποία θεσμοθετήθηκε με την Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 
2017/2315 του Συμβουλίου της ΕΕ της 11ης Δεκεμβρίου 
2017.

ιστ) «Οντότητα»: Κάθε οικονομικός, ερευνητικός ή ακα-
δημαϊκός φορέας, ο οποίος υποβάλλει πρόταση προ-
γράμματος ΕΑ στο ΥΠΕΘΑ ή υλοποιεί ένα πρόγραμμα 
ΕΑ, στο πλαίσιο της παρούσας.

ιζ) «Πειραματική ανάπτυξη»: Η απόκτηση, ο συνδυα-
σμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστη-
μονικών, τεχνολογικών και άλλων συναφών γνώσεων 
και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων 
ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. 

ιη) «Προγραμματισμός προγραμμάτων ΕΑ»: Το σύνολο 
των ενεργειών των φορέων του ΥΠΕΘΑ που απαιτούνται 
για την κατάρτιση του ΜΠΠΕΑ, όπως αυτές καθορίζονται 
στο άρθρο 4 της παρούσας.

ιθ) «Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)»: Συλλογικό όργανο γνωμοδοτικού 
χαρακτήρα, υπαγόμενο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
το οποίο εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προ-
γραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στον 
τομέα της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογίας, όσο 
και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο 
της ΕΑΒΣ.

κ) «Υλοποίηση προγράμματος ΕΑ»: Η διέλευση ενός 
προγράμματος ΕΑ από τα στάδια που καθορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3978/2011.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισμοί της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 3978/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑ»

Άρθρο 4
Προγραμματισμός προγραμμάτων ΕΑ

1. Ο προγραμματισμός των προγραμμάτων ΕΑ πραγ-
ματοποιείται από το ΓΕΕΘΑ, κατόπιν συνεργασίας με 
τα ΓΕ και τη ΓΔΑΕΕ. Ο προγραμματισμός και η προτε-
ραιοποίηση των προγραμμάτων ΕΑ πραγματοποιείται 
με βάση τον ΜΠΑΕ, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των 
ΓΕ, την ανάγκη επίτευξης των στόχων της ΕΑΒΣ, καθώς 
και τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς 
[Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 
(ΕΟΑ)] και συνεργασίες (PESCO). Αποτέλεσμα του εν 
λόγω προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ΜΠΠΕΑ.

2. Ο ΜΠΠΕΑ εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), έχει δωδεκαετή διάρκεια και 
επανεξετάζεται - επικαιροποιείται ετησίως. Η κατάρτιση 
του ΜΠΠΕΑ γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Τα ΓE, με την έγκριση του ΜΠΑΕ και συνεκτιμώντας 
τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία εξετάζουν, σε 
συνεργασία με τη ΓΔΑΕΕ, τη δυνατότητα υλοποίησης 
ενός τμήματος ή του συνόλου ενός εξοπλιστικού προ-
γράμματος μέσω συμμετοχής σε πρόγραμμα EA. Εν συ-
νεχεία, συντάσσουν και υποβάλλουν στο ΓΕΕΘΑ/Δ2 το 
αντίστοιχο Δελτίο Απαίτησης Προγράμματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης (ΔΑΠΕΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσας.
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β) Το ΓΕΕΘΑ/Δ2 σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ/Α’ ΚΛΑΔΟ 
προτεραιοποιεί το σύνολο των υποβληθέντων ΔΑΠΕΑ 
και εισηγείται τον ΜΠΠEΑ, τον οποίο εισάγει στο Συμ-
βούλιο Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού και Εξο-
πλισμών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΣΑΣΠΕ) και στη συνέχεια 
στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), το 
οποίο και γνωμοδοτεί σχετικά. Στη συνέχεια ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ διατυπώνει σχετική πρόταση προς τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας.

γ) Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την κρίση του, 
πριν από την εισαγωγή του θέματος στο ΚΥΣΕΑ για λήψη 
σχετικής απόφασης, ζητά μέσω της ΓΔΑΕΕ τη διατύπωση 
γνώμης από το ΣΑΕΤΒ.

δ) Ο εγκεκριμένος από το ΚΥΣΕΑ προγραμματισμός 
διαβιβάζεται με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Δ2 στη ΓΔΑΕΕ για 
ενέργειες αρμοδιότητάς της.

3. Η επικαιροποίηση του ΜΠΠΕΑ πραγματοποιείται 
τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους με μέριμνα της ΓΔΑ-
ΕΕ σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ/Δ2 και σε συντονισμό 
με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ). Η πρόταση επικαιροποίησης του 
ΜΠΠΕΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο 
οποίος κατά την κρίση του, πριν από την εισαγωγή του 
θέματος στο ΚΥΣΕΑ για λήψη σχετικής απόφασης, ζητά 
μέσω της ΓΔΑΕΕ τη διατύπωση γνώμης από το ΣΑΕΤΒ.

4. Στον ΜΠΠΕΑ εκτός από τα ΔΑΠΕΑ, δύναται να 
εισάγονται και προγράμματα ΕΑ, καθώς και Διακρα-
τικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ). Η ένταξη ενός 
προγράμματος ΕΑ στο ΜΠΠΕΑ δεν αποτελεί απόφαση 
κατακύρωσης σύμβασης στην οντότητα ή κοινοπρα-
ξία που έχει υποβάλλει την πρόταση, ωστόσο, με αυτό 
τον τρόπο παρέχεται εξουσιοδότηση στη ΓΔΑΕΕ για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων με τον ενδιαφερόμενο. Η 
εισαγωγή προγραμμάτων ΕΑ και ΔΟΠΕΑΣ στον ΜΠΠΕΑ 
διενεργείται κατόπιν:

α) Επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησής τους, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

β) Υποβολής πρότασης από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ προς 
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής γνωμο-
δότησης του ΣΑΓΕ.

γ) Ενημέρωσης με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, του ΣΑΕΤΒ για 
διατύπωση σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας, εφόσον πρόκειται για μείζον πρόγραμμα ΕΑ.

δ) Έκδοσης σχετικής απόφασης από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας ή από το ΚΥΣΕΑ εφόσον πρόκειται για 
μείζον πρόγραμμα ΕΑ.

5. Κατά την κατάρτιση του ΜΠΠΕΑ και δεδομένης τόσο 
της πολύπλοκης φύσης των υπόψη προγραμμάτων, όσο 
και της δυνατότητας διακλαδικής εφαρμογής ορισμένων 
από αυτών, το ΓΕΕΘΑ οφείλει να εξασφαλίζει την απο-
φυγή αλληλοεπικαλύψεων των υπόψη προγραμμάτων 
ΕΑ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθολογική χρη-
ματοδότησή τους και η αποτελεσματική και αποδοτική 
κάλυψη των αναγκών των ΓΕ.

6. Τα προγράμματα ΕΑ που έχουν ενταχθεί στον 
ΜΠΠΕΑ δύναται να επιδέχονται τροποποιήσεων (π.χ. 
μετονομασία προγράμματος, αλλαγή συμμετεχόντων 
οντοτήτων σε περίπτωση κοινοπραξίας, μεθοδολογία 

υλοποίησης προγράμματος), δεδομένης της ερευνητικής 
φύσης που τα χαρακτηρίζει. Αποκλίσεις επί του αντικει-
μένου, του κόστους ή/και του χρονοδιαγράμματος ανά-
πτυξης ενός προγράμματος ΕΑ, απαιτούν τη σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου ΓΕ.

7. Μέχρι την έγκριση του πρώτου ΜΠΠΕΑ, τα προγράμ-
ματα ΕΑ που λαμβάνουν έγκριση υλοποίησης από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ή από τον έχοντα τη σχετική 
δικαιοδοσία σε περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων, 
περιλαμβάνονται ως ξεχωριστό παράρτημα στον πίνακα 
Τετραετούς Προγραμματισμού Εξοπλιστικών Δαπανών 
με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 5
Δελτίο Απαίτησης Προγράμματος Έρευνας και 
Ανάπτυξης (ΔΑΠΕΑ)

1. Για κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα (τμήμα ή σύνολο) 
που αποφασίζεται από το αρμόδιο ΓΕ να υλοποιηθεί 
μέσω συμμετοχής σε πρόγραμμα EA, συντάσσεται αντί-
στοιχο ΔΑΠΕΑ, μέσω του οποίου επιχειρείται η αποτύ-
πωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και των αναμενό-
μενων αποτελεσμάτων ενός προγράμματος ΕΑ. Κατά τη 
σύνταξη των ΔΑΠΕΑ, τα ΓΕ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις, τις διαθέσιμες εγχώριες δυνατότητες 
παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης, καθώς 
επίσης και την πρόθεση ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. 

2. Προς υποστήριξη του έργου τους, παρέχεται η 
δυνατότητα στα ΓΕ να διενεργούν τεχνικό διάλογο με 
ερευνητικούς ή οικονομικούς φορείς, κατ’ αναλογία των 
οριζόμενων στο άρθρο 31 του ν. 3978/2011, με στόχο 
τη συλλογή πληροφοριών για τη σύνταξη των ΔΑΠΕΑ 
και την εξακρίβωση της δυνατότητας ή μη, υλοποίησης 
ενός τμήματος ή του συνόλου ενός εξοπλιστικού προ-
γράμματος μέσω συμμετοχής σε πρόγραμμα EA. Κατόπιν 
αιτήματος των ΓΕ και για περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθε-
των προγραμμάτων ΕΑ, η ΓΔΑΕΕ συνδράμει τόσο στο 
διενεργούμενο τεχνικό διάλογο, όσο και στη σύνταξη 
των ΔΑΠΕΑ εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της.

3. Στο ΔΑΠΕΑ περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
α) Η εξοπλιστική ανάγκη που δύναται να καλυφθεί 

(specific challenge).
β) Οι επιθυμητές γενικές επιχειρησιακές - λειτουργι-

κές απαιτήσεις του προγράμματος (high-level functional 
requirements).

γ) Ο στόχος της ΕΑΒΣ που επιχειρείται να επιτευχθεί.
δ) Η πηγή χρηματοδότησης (εθνικό ή συγχρηματοδο-

τούμενο) όπως αυτή προσδιορίζεται στο σημείο αυτό.
ε) Η πληροφορία εάν το πρόγραμμα ΕΑ απορρέει από 

τη συμμετοχή της χώρας μας σε προγράμματα διεθνών 
οργανισμών ή συνεργασιών. 

4. Με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη 
χρήση τους, τα ΔΑΠΕΑ δύναται ενδεικτικά να περιλαμ-
βάνουν επιπλέον στοιχεία του προγράμματος ΕΑ, όπως:

α) Στόχος (scope).
β) Στοχευόμενες δραστηριότητες (targeted activities - 

TRL level).
γ) Αναμενόμενη επίδραση (expected impact).
δ) Εκτίμηση ανώτατου κόστους (estimated maximum 

cost).
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ε) Επιθυμητό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 
(development schedule).

5. Το περιεχόμενο του ΔΑΠΕΑ δύναται να αποδεσμευ-
τεί στους ενδιαφερόμενους φορείς κατά το στάδιο προ-
γραμματισμού ή κατάρτισης των προγραμμάτων ΕΑ, με 
μέριμνα του οικείου ΓΕ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει 
διαβαθμισμένες πληροφορίες, τροποποιείται αναλόγως 
πριν από την αποδέσμευσή του.

6. Κατόπιν εισαγωγής ενός προγράμματος ΕΑ ή ΔΟ-
ΠΕΑΣ στον ΜΠΠΕΑ, το αντίστοιχο ΔΑΠΕΑ εάν υφίστα-
ται, τροποποιείται ή αντικαθιστάται αναλόγως κατά την 
κρίση του αρμόδιου ΓΕ.

7. Σχετικό υπόδειγμα του ΔΑΠΕΑ περιλαμβάνεται στην 
εγκύκλιο του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ).

Άρθρο 6
Υποβολή προτάσεων προγραμμάτων ΕΑ

1. Για τα προγράμματα του άρθρου 10 και δυνητικά για 
τα ΔΟΠΕΑΣ, η ΓΔΑΕΕ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων (ΠΕΕΥΠ) με την 
οποία καλεί τις ενδιαφερόμενες οντότητες ή κοινοπρα-
ξίες αυτών, να υποβάλλουν προτάσεις προγραμμάτων 
ΕΑ για την κάλυψη των αντικειμένων επιχειρησιακού 
ενδιαφέροντος, κοινοποιώντας τα αντίστοιχα ΔΑΠΕΑ. Η 
ΠΕΕΥΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ και απο-
στέλλεται στους θεσμικούς συνδέσμους της ελληνικής 
αμυντικής βιομηχανίας προς κοινοποίηση στα μέλη τους.

2. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε οντότητες 
ή κοινοπραξίες αυτών, να υποβάλλουν προτάσεις για 
προγράμματα ΕΑ στη ΓΔΑΕΕ ανεξαρτήτως ΠΕΕΥΠ.

3. Σε κάθε περίπτωση, για να καταστεί μία πρόταση 
προγράμματος ΕΑ ως υποψήφια προς υλοποίηση, πρέ-
πει να:

α) Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

β) Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως προς 
τη δομή της και εάν υποβάλλεται στο πλαίσιο ΠΕΕΥΠ, να 
έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

γ) Έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σύμφωνα με το άρθρο 
8 της παρούσας.

4. Κάθε πρόταση προγράμματος ΕΑ υποβάλλεται στην 
ελληνική γλώσσα, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην κε-
ντρική γραμματεία της ΓΔΑΕΕ εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην ΠΕΕΥΠ. Η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
πρόταση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλες τις οντότητες που συμμετέχουν στην κοινοπρα-
ξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
αρμοδίως.

5. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων 
και η διενέργεια όλων των σχετικών διαβουλεύσεων 
στην αγγλική γλώσσα, όταν το πρόγραμμα ΕΑ εμπίπτει 
στην κατηγορία των ΔΟΠΕΑΣ.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση προτάσεων προγραμμάτων ΕΑ

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων προ-
γραμμάτων ΕΑ αποτελείται από δύο διακριτά στάδια. 
Το πρώτο στάδιο υλοποιείται με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, ενώ 
το δεύτερο στάδιο αποτελεί αρμοδιότητα του ΓΕΕΘΑ.

α) Πρώτο στάδιο
Ανεξαρτήτως της διαδικασίας υποβολής των προτά-

σεων και της κατηγορίας στην οποία εμπίπτει το προτει-
νόμενο πρόγραμμα ΕΑ, η ΓΔΑΕΕ κατά σειρά:

αα) Αξιολογεί κάθε πρόταση ως προς τη δομή των πλη-
ροφοριών που υποβάλλονται, με σκοπό να διευκολυνθεί 
το επόμενο στάδιο (δομή πληροφοριών).

αβ) Ελέγχει την καταλληλότητα του συνόλου των 
οντοτήτων για τα προγράμματα του άρθρου 10, ή των 
εγχώριων οντοτήτων για τα ΔΟΠΕΑΣ πλην EDF, βάσει 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 
στο άρθρο 77 του ν. 3978/2011, τα οποία κρίνονται από 
τη ΓΔΑΕΕ ως απαραίτητα για την επαλήθευση της μη 
συνδρομής λόγων υποχρεωτικού ή δυνητικού αποκλει-
σμού στο πρόσωπο του υποψηφίου (ποιοτική επιλογή).

αγ) Αποστέλλει το σύνολο των επιτυχώς αξιολογηθέ-
ντων προτάσεων στο ΓΕΕΘΑ, με ταυτόχρονη αποστολή 
προς ΓΔΠΕΑΔΣ για ενδεχόμενο σχολιασμό στην περί-
πτωση των ΔΟΠΕΑΣ.

αδ) Επιστρέφει τις απορριφθείσες προτάσεις στις εν-
διαφερόμενες οντότητες, ενημερώνοντάς τους για τους 
λόγους απόρριψης.

β) Δεύτερο στάδιο
Το ΓΕΕΘΑ κατά σειρά:
βα) Αξιολογεί το σύνολο των υποβληθέντων προτά-

σεων ως προς τη δυνατότητα κάλυψης επιχειρησιακών 
απαιτήσεων. 

ββ) Αποφασίζει ποια πρόταση προκρίνεται προς ανά-
ληψη ενεργειών υλοποίησης, σε περίπτωση που υποβλη-
θούν περισσότερες από μία προτάσεις για κάθε αντικεί-
μενο επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του 
άρθρου 8 της παρούσας, όπου αυτή απαιτηθεί.

βγ) Επιστρέφει τις απορριφθείσες προτάσεις στη ΓΔΑ-
ΕΕ ώστε αυτή με τη σειρά της, να τις αποστείλει στις εν-
διαφερόμενους οντότητες ενημερώνοντάς τους για τους 
λόγους απόρριψης.

2. Το ΥΠΕΘΑ μπορεί κατά την κρίση του, να απαιτεί 
ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικα-
νότητας τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οντότητες, για 
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΕΑ.

3. Για τις προτάσεις οντοτήτων ή κοινοπραξιών αυτών 
που υποβάλλονται μεμονωμένα στη ΓΔΑΕΕ, χωρίς να 
έχουν αποσταλεί σχετικές ΠΕΕΥΠ ή να εντάσσονται στο 
πλαίσιο του EDF, διενεργείται το πρώτο στάδιο αξιολό-
γησης και διαβιβάζονται συγκεντρωτικά στο ΓΕΕΘΑ για 
το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης το μήνα Μάιο εκάστου 
έτους. Για τις προτάσεις που κρίνονται από τη ΓΔΑΕΕ 
ως ιδιαίτερα καινοτόμες ή φαίνεται να συγκεντρώνουν 
ισχυρό επιχειρησιακό ενδιαφέρον, διενεργείται το πρώ-
το στάδιο αξιολόγησης και διαβιβάζονται άμεσα στο 
ΓΕΕΘΑ.

4. Τόσο η ΓΔΑΕΕ, όσο και το ΓΕΕΘΑ και οι επιτροπές 
αξιολόγησης του άρθρου 8, επιτρέπεται να επικοινω-
νούν με τους νόμιμους εκπροσώπους των οντοτήτων ή 
των κοινοπραξιών αυτών που υποβάλλουν προτάσεις, 
αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία με σκοπό την απο-
σαφήνιση των τεχνικών λεπτομερειών των προτάσεων.  
Εντούτοις, οι εν λόγω αποσαφηνίσεις ή τα συμπληρω-
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ματικά στοιχεία δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της πρότασης, 
η μεταβολή των οποίων ενδέχεται να στρεβλώσει τον 
ανταγωνισμό ή να εισάγει διακρίσεις.

5. Σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προτάσεων 
προγραμμάτων ΕΑ, οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΥΠΕΘΑ 
τηρούν εμπιστευτική κάθε πληροφορία που αφορά σε 
δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας 
των οντοτήτων. 

Άρθρο 8
Επιτροπές Αξιολόγησης

1. Η ΓΔΑΕΕ δύναται κατά την κρίση της ή κατόπιν αι-
τήματος του ΓΕΕΘΑ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης ως προς τη δυνατότητα κάλυψης επιχειρησιακών 
απαιτήσεων, να συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης για 
προτάσεις προγραμμάτων ΕΑ που αφορούν σε μείζονα 
προγράμματα ή κρίνονται ως ιδιαίτερα σύνθετες.

2. Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από κατάλληλα 
μέλη του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το επιχειρησιακό αντικείμενο 
στο οποίο εμπίπτει κάθε πρόταση. Σε κάθε επιτροπή 
αξιολόγησης συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΓΔΑΕΕ.

3. Η εν λόγω επιτροπή γνωμοδοτεί τεκμηριωμένα ανα-
φορικά με την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα της 
πρότασης, την ένταξη ή μη, του προγράμματος στην 
κατηγορία προγραμμάτων ΕΑ, καθώς επίσης και τη δια-
φαινόμενη ή μη, δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης 
από την οντότητα, αξιολογώντας τόσο τα στοιχεία της 
υποβληθείσας πρότασης, όσο και την κατάσταση της 
οντότητας.

4. Με στόχο τη διαμόρφωση και διατύπωση ολοκλη-
ρωμένης γνώμης για κάθε πρόταση προγράμματος ΕΑ, 
η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω 
παραμέτρους αξιολόγησης:

α) Στοιχεία πρότασης
αα) Συνάφεια. Εξετάζεται ο βαθμός συνάφειας του 

προτεινόμενου προγράμματος ΕΑ σε σχέση με την προ-
βληθείσα απαίτηση του αρμόδιου ΓΕ.

αβ) Τεχνικά χαρακτηριστικά. Εξετάζονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προτεινόμενου προγράμματος 
με βάση τις προδιαγραφές επιδόσεων και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του ΓΕ επ’ ωφελεία του οποίου αναμένεται 
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΕΑ, η συνοχή και η απο-
τελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας.

αγ) Κόστος ανάπτυξης. Εξετάζεται το κόστος ανάπτυ-
ξης όπως αυτό εκτιμάται από την οντότητα κατά την 
υποβολή της πρότασης και παρέχεται γνώμη κατά πόσο 
αυτό θεωρείται δίκαιο και λογικό. Παράλληλα, πραγμα-
τοποιείται έρευνα αγοράς για την ύπαρξη συναφούς 
τελικού προϊόντος στο εμπόριο.

αδ) Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Εξετάζεται η δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης του προγράμματος εντός των 
χρονικών περιορισμών που έχουν τεθεί από το αρμόδιο 
ΓΕ, σύμφωνα με τον ΜΠΠΕΑ.

αε) Συμμετοχή εγχώριων φορέων.  Εξετάζεται η συμ-
μετοχή λοιπών εγχώριων οντοτήτων στην υλοποίηση 
της πρότασης και ο βαθμός αυτής, με στόχο την ανά-
πτυξη εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων για την 

εγκαθίδρυση και διατήρηση της ΕΑΤΒΒ, στο πλαίσιο των 
προβλέψεων της ΕΑΒΣ.

αστ) Εφαρμογή - Εξέλιξη. Εξετάζεται το πεδίο εφαρμο-
γών και η συχνότητα χρήσης της υπό ανάπτυξη τεχνο-
λογίας σε στρατιωτικού τύπου εφαρμογές. Παράλληλα, 
εξετάζεται ο πιθανός διττός χαρακτήρας της τεχνολογί-
ας, η δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης ή χρήσης της σε 
προϊόντα νεώτερης γενιάς, καθώς επίσης και η χρήση 
αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής.

αζ) Αποτέλεσμα - Επίπτωση. Εξετάζεται η αναμενό-
μενη επίδραση του προτεινόμενου προγράμματος ΕΑ 
στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ.

β) Κατάσταση οντότητας
βα) Γνωστικό αντικείμενο - Τομέας δραστηριοποίη-

σης. Εξετάζεται αν η οντότητα είναι ΕΦ ή εάν συνεργά-
ζεται με ΕΦ για την υλοποίηση της υπόψη πρότασης. 
Εφόσον η πρόταση αφορά σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, 
εξετάζεται η συστηματική ενασχόληση της οντότητας 
με το σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

ββ) Εμπειρία. Εξετάζεται η εμπειρία της οντότητας 
στον επιστημονικό τομέα και στην τεχνολογία που ανα-
φέρεται η πρόταση. Επιπλέον, εξετάζεται η τεκμηριω-
μένη συνεργασία με άλλες οντότητες σε υλοποιηθέντα 
προγράμματα ΕΑ ερευνητικά - αναπτυξιακά προγράμ-
ματα.

βγ) Στελέχωση. Εξετάζεται ο βαθμός στελέχωσης της 
οντότητας και των συνεργαζόμενων με αυτόν για την 
υλοποίηση της πρότασης ΕΑ οντοτήτων, με ερευνητικό 
προσωπικό και ειδικούς επιστήμονες.

βδ) Διαθέσιμος εξοπλισμός. Εξετάζεται η επάρκεια 
υποδομών και η ύπαρξη και ο βαθμός χρησιμοποίησης 
σύγχρονων και προηγμένων υλικών, μεθόδων, μηχανη-
μάτων και εργαστηριακών διατάξεων στην οργάνωση 
και εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σχε-
τιζομένων με την αμυντική τεχνολογία, και ειδικότερα 
σε σχέση με το προτεινόμενο έργο.

βε) Πιστοποιήσεις. Εξετάζεται η πιστοποιημένη λει-
τουργία ελέγχου ποιότητας σε όλα τα στάδια ανάπτυ-
ξης του προγράμματος (μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, 
έλεγχος τελικού προϊόντος) με βάση εθνικά ή διεθνή 
πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑ»
Άρθρο 9
Υλοποίηση προγραμμάτων ΕΑ

1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΑ διέρχεται υπο-
χρεωτικά από όλα τα στάδια που προβλέπονται στο άρ-
θρο 74 του ν. 3978/2011, όπως αυτά εξειδικεύονται στα 
άρθρα 10, 11 και 12 κατά περίπτωση.

2. Οι όροι των συμβάσεων ΕΑ αποτελούν προϊόν δια-
πραγμάτευσης μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του υποψηφίου 
αναδόχου προσαρμοσμένοι στη φύση και τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε προγράμματος ΕΑ.

3. Σε περίπτωση αιτήματος φορέα του ΥΠΕΘΑ, όπως 
Μονάδα, Υπηρεσία, Ερευνητικό Κέντρο των ΕΔ ή Ανώτα-
το Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για συμμετοχή ως 
μέλος σε κοινοπραξία για την υλοποίηση ενός ΔΟΠΕΑΣ, 
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η εξέταση του αιτήματος και η έγκριση συμμετοχής του 
στο πρόγραμμα παρέχεται μέσω της εισήγησης της ΓΔΑ-
ΕΕ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά το πρώτο στάδιο 
υλοποίησης.

Άρθρο 10
Υλοποίηση προγραμμάτων ΕΑ

1. Πρώτο στάδιο (Λεπτομερής καθορισμός των γενικών 
απαιτήσεων).

α) Με βάση τον ΜΠΠΕΑ η ΓΔΑΕΕ διερευνά τη δυνατό-
τητα υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΑ από οντότητες 
που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο μέσω δη-
μοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
υποβολής προτάσεων (ΠΕΕΥΠ), σύμφωνα με τη διαδικα-
σία του άρθρου 6 της παρούσας.

β) Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από το 
ΓΕΕΘΑ και τη ΓΔΑΕΕ κατά αρμοδιότητα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

γ) Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά για την έγκριση από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας ή τον έχοντα τη σχετική δικαιοδοσία, 
τόσο της διαδικασίας ανάθεσης του προγράμματος ΕΑ, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 4 και 5 στο άρ-
θρο 73 του ν.  3978/2011, όσο και της έναρξης των δια-
πραγματεύσεων με τον υποψήφιο ανάδοχο, αιτούμενη 
ταυτόχρονα τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΟΣΥ ως προς τη 
δυνατότητα χρηματοδοτικής κάλυψης του προγράμμα-
τος. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ εισάγει το πρόγραμμα ΕΑ στον 
ΜΠΠΕΑ.

δ) Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο 
επιχειρησιακό φορέα, για την πραγματοποίηση διαπραγ-
ματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΓΔΑΕΕ, 
ΓΕ, υποψήφιος ανάδοχος) προκειμένου να καθοριστούν 
οι κοινά αποδεκτές γενικές επιχειρησιακές απαιτήσεις του 
προγράμματος και οι όποιες αρχικές τεχνικές προδιαγρα-
φές του ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης.

2. Δεύτερο στάδιο (Σύνταξη και έγκριση των στόχων 
και προδιαγραφών αποτελέσματος των επί μέρους ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων).

Κατόπιν συμφωνίας επί των γενικών επιχειρησιακών 
απαιτήσεων η ΓΔΑΕΕ σε συνεργασία με τους εμπλεκό-
μενους φορείς (ΓΕ, υποψήφιος ανάδοχος) προβαίνει στη 
σύνταξη:

α) Των στόχων και προδιαγραφών αποτελέσματος των 
επί μέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων/φάσεων ανά-
πτυξης, οι οποίοι εγκρίνονται από το αρμόδιο ΓΕ.

β) Στον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος πληρω-
μών. 

3. Τρίτο στάδιο (Σύναψη συμβάσεων ΕΑ).
Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά για την κατάρτιση σχεδίου σύμβα-

σης στο οποίο ενσωματώνονται οι γενικές επιχειρησια-
κές απαιτήσεις του προγράμματος και οι όποιες αρχικές 
τεχνικές προδιαγραφές του πρώτου σταδίου, οι επιμέ-
ρους στόχοι και προδιαγραφές του δεύτερου σταδίου, 
το οποίο κατά σειρά:

α) Αποστέλλει για σχολιασμό και τυχόν απορρέουσες 
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, στο αρμόδιο ΓΕ και 
το ΓΕΕΘΑ.

β) Διαβιβάζει στη ΓΔΟΣΥ για σχολιασμό και δέσμευση 
των απαιτουμένων πιστώσεων. 

γ) Υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ή στον 
έχοντα τη σχετική δικαιοδοσία σε περίπτωση εκχώρη-
σης αρμοδιοτήτων, για την έγκριση και κατακύρωση της 
σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της από 
τον Γενικό Διευθυντή ΓΔΑΕΕ. Η εν λόγω σύμβαση, εάν 
αποτελεί μείζον πρόγραμμα ΕΑ, εγκρίνεται από το ΚΥΣΕΑ.

4. Τέταρτο στάδιο (Διενέργεια ελέγχων παρακολού-
θησης και αποδοχής αποτελεσμάτων ΕΑ - απολογισμός)

Η ΓΔΑΕΕ παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμ-
ματος ΕΑ και καθορίζει ή συγκροτεί τα αρμόδια όργανα 
ή επιτροπές, κατά περίπτωση, για τη διαχείρισή του και 
την υλοποίηση της σύμβασης, την αποδοχή των αποτε-
λεσμάτων και τη σύνταξη του απολογισμού.

Άρθρο 11
Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(ΔΟΠΕΑΣ)

1. Πρώτο στάδιο (Λεπτομερής καθορισμός των γενικών 
απαιτήσεων).

α) Με βάση το ΜΠΠΕΑ και τις γενικές επιχειρησιακές 
απαιτήσεις που διαβιβάστηκαν από τα ΓΕ η ΓΔΑΕΕ εξετά-
ζει, είτε με διμερείς επαφές, είτε δια της συμμετοχής της 
σε διεθνείς οργανισμούς, συνεργασίες και μηχανισμούς, 
τη δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος ΕΑ με τη συ-
νεργασία άλλων κρατών - μελών της ΕΕ και την ανεύρεση 
κατάλληλης οντότητας ή κοινοπραξίας ως υποψηφίου 
αναδόχου.

β) Το προτεινόμενο ΔΟΠΕΑΣ αξιολογείται από τη ΓΔΑΕΕ 
και το ΓΕΕΘΑ κατά αρμοδιότητα, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 7 της παρούσας.

γ) Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο 
επιχειρησιακό φορέα, για την πραγματοποίηση δια-
βουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (κρα-
τών - μελών, υποψήφιου αναδόχου), προκειμένου να 
καθοριστούν τα αρχικώς κοινά αποδεκτά στοιχεία του 
προγράμματος, που αφορούν:

γα) Τις γενικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις όποιες 
αρχικές τεχνικές προδιαγραφές που θα καλύψει το πρό-
γραμμα.

γβ) Τις φάσεις ανάπτυξης του προγράμματος και τη 
διάρκειά τους.

γγ) Τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα πληρω-
μών και την εθνική χρηματοδοτική συνεισφορά.

δ) Η ΓΔΑΕΕ εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, σε συντονισμό με τη ΓΔΠΕΑΔΣ, το ΓΕΕΘΑ και το αρ-
μόδιο ΓΕ, για την έγκριση, επί της αρχής, της συμμετοχής 
της χώρας μας σε ΔΟΠΕΑΣ και η έναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων με τον υποψήφιο ανάδοχο και παράλληλα, το 
ΓΕΕΘΑ εισάγει το ΔΟΠΕΑΣ στον ΜΠΠΕΑ.

2. Δεύτερο στάδιο (Σύναψη συμφωνίας ΔΟΠΕΑΣ)
α) Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο 

επιχειρησιακό φορέα, για την πραγματοποίηση διαβου-
λεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (κρατών 
- μελών, υποψήφιου αναδόχου), προκειμένου να καθο-
ριστούν τα κοινά αποδεκτά στοιχεία του προγράμματος, 
και να καταρτισθεί αμοιβαία αποδεκτό σχέδιο συμφωνί-
ας ΔΟΠΕΑΣ, η οποία περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα 
τεχνικά στοιχεία του προγράμματος καθώς και ρυθμίσεις 
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διοικητικής φύσεως που αφορούν στη διακυβέρνηση 
αυτού.

β) Το σχέδιο της συμφωνίας ΔΟΠΕΑΣ υποβάλλεται 
από τη  ΓΔΑΕΕ προς  τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σε 
συντονισμό με τη ΓΔΠΕΑΔΣ, τη ΓΔΟΣΥ, το ΓΕΕΘΑ και το 
αρμόδιο ΓΕ και ακολούθως εισάγεται από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας στο ΚΥΣΕΑ για έγκριση, εφόσον προ-
κύπτουν νομικά δεσμευτικές διεθνείς υποχρεώσεις για 
τη χώρα μας.

3. Τρίτο στάδιο (Σύναψη συμβάσεων ΕΑ)
α) Σε περίπτωση που η χώρα μας είναι επικεφαλής του 

προγράμματος η ΓΔΑΕΕ μεριμνά, σύμφωνα με τη συμ-
φωνία ΔΟΠΕΑΣ, για την κατάρτιση σχεδίου σύμβασης 
με τον ανάδοχο το οποίο κατά σειρά:

αα) Αποστέλλει για σχολιασμό και τυχόν απορρέουσες 
ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, στο αρμόδιο ΓΕ και 
το ΓΕΕΘΑ.

αβ) Συντονίζει  στο  βαθμό  που  θα  απαιτηθεί,  με  τα 
συνεισφέροντα κράτη.

αγ) Διαβιβάζει στη ΓΔΟΣΥ για σχολιασμό και δέσμευση 
των απαιτουμένων πιστώσεων.

αδ) Υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την 
έγκριση και κατακύρωση της σύμβασης και την παρο-
χή εξουσιοδότησης της υπογραφής της από τον Γενικό 
Διευθυντή ΓΔΑΕΕ. Εάν η σύμβαση αποτελεί μείζον πρό-
γραμμα έρευνας, εγκρίνεται από το ΚΥΣΕΑ.

β) Σε περίπτωση που η χώρα μας δεν  είναι  επικεφα-
λής  του  προγράμματος, ή το πρόγραμμα τελεί υπό τη 
διαχείριση διεθνών οργανισμών ή υπηρεσιών της ΕΕ, η 
ΓΔΑΕΕ μεριμνά αφενός για τη συνδρομή στην κατάρτιση 
της σύμβασης από την επικεφαλής χώρα, υπηρεσία της 
ΕΕ ή διεθνή οργανισμό, η οποία κατ’ εξουσιοδότηση της 
συμφωνίας ΔΟΠΕΑΣ συνάπτει τη σύμβαση με τον ανά-
δοχο του προγράμματος, αφετέρου για τη δέσμευση της 
απαιτούμενης πίστωσης από τη ΓΔΟΣΥ προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις που θα 
προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης.

4. Τέταρτο στάδιο (Διενέργεια ελέγχων παρακολού-
θησης και αποδοχής αποτελεσμάτων ΕΑ - απολογισμός)

Η ΓΔΑΕΕ παρακολουθεί την εκτέλεση του ΔΟΠΕΑΣ και 
στην περίπτωση που η χώρα μας είναι επικεφαλής του 
προγράμματος, καθορίζει ή συγκροτεί τα αρμόδια όρ-
γανα ή επιτροπές, κατά περίπτωση, για τη διαχείρισή του 
και την υλοποίηση της σύμβασης (project management), 
την αποδοχή των αποτελεσμάτων και τη σύνταξη του 
απολογισμού, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις 
των άρθρων 14 και 15 της παρούσας όπου αυτό καθί-
σταται δυνατό και σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμ-
φωνίας ΔΟΠΕΑΣ.

 5. Στις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα με τις 
οντότητες δύνανται, κατόπιν αιτήματος της ΓΔΑΕΕ, να 
συνδράμουν ως συμβουλευτικά μέλη εμπειρογνώμονες 
από τα οικεία ΓΕ.

6. Η πληρωμή της εθνικής συνεισφοράς της χώρας μας 
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΑ πραγματοποιείται 
προς τις οντότητες που απαρτίζουν την κοινοπραξία, 
αναλόγως των προβλέψεων της συμφωνίας ΔΟΠΕΑΣ. Σε 
περίπτωση που για το ΔΟΠΕΑΣ εφαρμόζονται τα διαλαμ-
βανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 75 του ν.3978/2011, 

οι πληρωμές πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς ορ-
γανισμούς ή υπηρεσίες της ΕΕ που εκτελούν τη διαχείρι-
ση του προγράμματος, σε συνέχεια λήψης αντίστοιχης 
κλήσης προς πληρωμή.

Άρθρο 12
ΔΟΠΕΑΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας (EDF)

1. Τα ΔΟΠΕΑΣ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του EDF 
ακολουθούν υποχρεωτικά τον κύκλο του ταμείου, κα-
τόπιν ετήσιας πρόσκλησης υποβολής ανταγωνιστικών 
προτάσεων προς οντότητες που εκδίδει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  (ΕΕπ), σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσε-
ων. Στην εν λόγω πρόσκληση, περιλαμβάνονται έργα 
έρευνας (Research) και έργα ανάπτυξης (Development).

2. Τα υπόψη ΔΟΠΕΑΣ ακολουθούν τα στάδια υλοποίη-
σης του άρθρου 11 της παρούσας, πλην του πρώτου στα-
δίου, για το οποίο λαμβάνουν χώρα κατά σειρά οι ενέρ-
γειες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, 
αναλόγως της κατηγορίας δράσης του προγράμματος.

3. Η ΓΔΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμ-
μα εργασίας (work programme) του EDF, κοινοποιεί την 
ανωτέρω πρόσκληση στο ΓΕΕΘΑ ώστε να αποφασίσει επί 
της αρχής, εάν υφίσταται επιχειρησιακό ενδιαφέρον για 
τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Εν συνεχεία, το ΓΕΕΘΑ 
αποστέλλει πίνακα αρχικού επιχειρησιακού ενδιαφέρο-
ντος επί του προγράμματος εργασίας στη ΓΔΑΕΕ.

4. Πρώτο στάδιο υλοποίησης - Έργα έρευνας (Research)
Για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του 

EDF στην κατηγορία των έργων έρευνας, ακολουθείται 
η παρακάτω διαδικασία:

α) Οι ενδιαφερόμενες εγχώριες οντότητες υποβάλλουν 
πρόταση βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος στη ΓΔΑΕΕ 
ως μέλη κοινοπραξίας η οποία εμπίπτει σε συγκεκριμένο 
θέμα έρευνας, αιτούμενοι την παροχή υποστήριξης σύμ-
φωνα με το άρθρο 12δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/697. 
Η πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί:

αα) Τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης 
στην ΕΕπ, εάν απαιτείται αμοιβαία δήλωση πρόθεσης 
από τα κράτη - μέλη ως προς τη διακυβέρνηση του προ-
γράμματος. Επιπλέον, η πρόταση απαιτείται να υποβλη-
θεί στη ΓΔΑΕΕ και από το αντίστοιχο Υπουργείο Άμυνας 
του κράτους - μέλους στο οποίο εδρεύει ο συντονιστής 
του έργου.

αβ) Τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης 
στην ΕΕπ, εάν δεν απαιτείται αμοιβαία δήλωση πρόθε-
σης από τα κράτη - μέλη ως προς τη διακυβέρνηση του 
προγράμματος.

β) Η ΓΔΑΕΕ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, 
αξιολογεί τις προτάσεις ως προς τη δομή των πληρο-
φοριών που υποβάλλονται, επαληθεύοντας ότι τα προ-
τεινόμενα ΔΟΠΕΑΣ εμπίπτουν ως θέμα έρευνας στον 
πίνακα αρχικού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος που έχει 
αποσταλεί από το ΓΕΕΘΑ.

γ)   Η ΓΔΑΕΕ εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας σε συντονισμό με τη ΓΔΠΕΑΔΣ και τη ΓΔΟΣΥ, όπως 
εγκριθεί επί της αρχής η συμμετοχή της χώρας μας σε 
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ΔΟΠΕΑΣ και η εκκίνηση των ενεργειών υλοποίησης του 
ΔΟΠΕΑΣ, σε περίπτωση που η πρόταση της κοινοπρα-
ξίας εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την ΕΕπ. Η εν 
λόγω έγκριση συμμετοχής ενδεικτικά μπορεί να λάβει 
τη μορφή Επιστολής Πρόθεσης [Letter of Intent (LOI)] 
σε περίπτωση διακυβερνητικής συνεργασίας, ή Υποστη-
ρικτικής Επιστολής (Letter of Support) στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις.

δ) Τα έργα έρευνας, λόγω πλήρους χρηματοδότησης 
από την ΕΕπ δεν εισάγονται στον ΜΠΠΕΑ και κατόπιν 
ολοκλήρωσής τους, τα τελικά αποτελέσματα  αυτών εξε-
τάζονται από το ΓΕΕΘΑ ως προς την πιθανή μελλοντική 
επιχειρησιακή αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας.

ε) Για τα έργα έρευνας, δεν είναι απαραίτητο να συ-
ντάσσεται συμφωνία ΔΟΠΕΑΣ μεταξύ των κρατών - με-
λών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

5. Πρώτο στάδιο υλοποίησης - Έργα ανάπτυξης 
(Development)

Για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του 
EDF στην κατηγορία των έργων ανάπτυξης, ακολουθεί-
ται η παρακάτω διαδικασία:

α) Οι ενδιαφερόμενες εγχώριες οντότητες υποβάλλουν 
αρχική πρόταση  βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος 
στη ΓΔΑΕΕ ως μέλη κοινοπραξίας η οποία εμπίπτει σε 
συγκεκριμένο θέμα ανάπτυξης, αιτούμενοι την παροχή 
υποστήριξης συμφώνως του άρθρου 21 του σχετικού 
Κανονισμού. Η πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί:

αα) Τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης 
στην ΕΕπ, εφόσον η εγχώρια οντότητα είναι συντονιστής 
του έργου.

αβ) Τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές 
ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρό-
τασης στην ΕΕπ, εφόσον η εγχώρια οντότητα δεν είναι 
συντονιστής του προγράμματος. Η πρόταση απαιτείται 
να υποβληθεί στη ΓΔΑΕΕ και από το αντίστοιχο Υπουρ-
γείο Άμυνας των κρατών - μελών στο οποίο εδρεύει ο 
συντονιστής του έργου και περιέχει κατ’ ελάχιστο, την 
παρουσίαση του προγράμματος, υπόδειγμα υποστηρι-
κτικής επιστολής, τις υπό εναρμόνιση αρχικές επιχειρη-
σιακές απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό.

β) Η ΓΔΑΕΕ διενεργεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, όπως αναλυ-
τικά περιγράφεται στην παρ. 1α του άρθρου 7 της πα-
ρούσας, πλην της ποιοτικής επιλογής, επαληθεύοντας 
παράλληλα ότι τα προτεινόμενα ΔΟΠΕΑΣ εμπίπτουν ως 
θέμα ανάπτυξης στον πίνακα αρχικού επιχειρησιακού 
ενδιαφέροντος που έχει αποσταλεί από το ΓΕΕΘΑ και 
εν συνεχεία, τα αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ.

γ) Το ΓΕΕΘΑ διενεργεί το δεύτερο στάδιο αξιολόγη-
σης εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 1β του άρθρου 7 της 
παρούσας, χωρίς να διατυπώνει συγκεκριμένη πρόταση 
σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία 
προτάσεις που συμμετέχουν ανταγωνιστικά σε συγκεκρι-
μένο θέμα ανάπτυξης. Παράλληλα, καθορίζει αρμόδιο 
επιχειρησιακό φορέα και εντέλλει τα ΓΕ για τον ορισμό 
κατάλληλων στελεχών, τα οποία θα συνδράμουν τη ΓΔΑ-
ΕΕ στο έργο της ως κάτωθι παράγραφο.

δ) Η ΓΔΑΕΕ μεριμνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο επι-
χειρησιακό φορέα, για την πραγματοποίηση διαβουλεύ-
σεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (κράτη - μέλη, 
κοινοπραξία), προκειμένου να καθοριστούν οι αμοιβαία 
αποδεκτές απαιτήσεις αμυντικών δυνατοτήτων του 
προγράμματος (High Level Operational Requirements 
- HLORs) και οι όποιες αρχικές τεχνικές προδιαγραφές 
του προγράμματος (Technical Specifications) ανάλογα 
με τη φάση ανάπτυξης.

ε)  Η ΓΔΑΕΕ εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, σε συντονισμό με τη ΓΔΠΕΑΔΣ και τη ΓΔΟΣΥ, την 
έγκριση επί της αρχής της συμμετοχής της χώρας μας 
σε ΔΟΠΕΑΣ και την εκκίνηση των ενεργειών υλοποί-
ησης του ΔΟΠΕΑΣ, σε περίπτωση που η πρόταση της 
κοινοπραξίας εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την 
ΕΕπ. Η έγκριση συμμετοχής ενδεικτικά μπορεί να λάβει 
τη μορφή Επιστολής Πρόθεσης [Letter of Intent (LOI)] 
ταυτόχρονα με τις αμοιβαία αποδεκτές απαιτήσεις αμυ-
ντικών δυνατοτήτων του προγράμματος και τις όποιες 
αρχικές τεχνικές προδιαγραφές αυτού.

στ) Σε περίπτωση που η υποστηριζόμενη πρόταση της 
κοινοπραξίας  εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την 
ΕΕπ, το ΓΕΕΘΑ εισάγει το ΔΟΠΕΑΣ στον ΜΠΠΕΑ κατόπιν 
ενημέρωσης από τη ΓΔΑΕΕ και ακολουθούνται το δεύτε-
ρο, τρίτο και τέταρτο στάδιο υλοποίησης του ΔΟΠΕΑΣ, 
ως άρθρο 11 της παρούσας.

6. Η συμφωνία ΔΟΠΕΑΣ και οι επί μέρους συμβάσεις 
στο πλαίσιο αυτής για τα έργα ανάπτυξης, καταρτίζονται 
μετά τη Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) που 
συνάπτεται μεταξύ της ΕΕπ και της κοινοπραξίας όπου 
καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και τα στάδια υλοποί-
ησης του προγράμματος και χρηματοδότησης από την 
ΕΕπ και είναι απαραίτητα εναρμονισμένες με τις προ-
βλέψεις αυτής.

7. Εάν κάποιο πρόγραμμα για το οποίο έχει δηλωθεί 
πρόθεση συμμετοχής εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ, δεν κα-
ταστεί επιλέξιμο προς χρηματοδότηση από την ΕΕπ ή 
επιλεγεί με ουσιαστική απόκλιση χρηματοδότησης από 
την αρχική πρόβλεψη της κοινοπραξίας, η κοινοπραξία 
έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου την πρότασή 
της τροποποιημένη ανάλογα. Σε αυτή την περίπτωση, το 
ΥΠΕΘΑ επανεξετάζει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
αποφασίζει είτε την υλοποίηση του προγράμματος ως 
ΔΟΠΕΑΣ εκτός πλαισίου EDF, είτε την απόσυρση από 
αυτό, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου ΓΕ.

8. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οντοτήτων που υπο-
βάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του EDF δύναται να επι-
κοινωνούν με τη ΓΔΑΕΕ για την παροχή διευκρινήσεων.

9. Εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας, η ΓΔΑ-
ΕΕ εκδίδει σχετικό υπόδειγμα υποβολής προτάσεων, το 
οποίο δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή ΓΔΑΕΕ.

10. Η ΓΔΑΕΕ σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, καθορίζει 
το ειδικό πλαίσιο ασφάλειας για την προστασία και τον 
χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών για κάθε 
έργο έρευνας ή ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/697.

11. Σε περίπτωση σύστασης διάδοχου ευρωπαϊκού 
ταμείου συγχρηματοδότησης αντιστοίχων στόχων με 
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το EDF, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2027, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, στο μέρος που δύνα-
ται να εφαρμοστούν και δεν αντίκεινται στην κοινοτική 
νομοθεσία.

Άρθρο 13
Ανάθεση συμβάσεων προγραμμάτων ΕΑ

Οι συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΑ 
ανατίθενται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
73 και 75 του ν. 3978/2011, λαμβάνοντας υπόψη την 
έκταση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε 
κάθε πρόγραμμα, το όφελος επί των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και την πηγή χρηματοδότησης.

Άρθρο 14
Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑ

1. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης των 
προγραμμάτων ΕΑ και συγκρότησης των σχετικών, κατά 
περίπτωση, επιτροπών ελέγχου και παραλαβών, του άρ-
θρου 10 της παρούσας ανήκει στη ΓΔΑΕΕ.

2. Τα προγράμματα ΕΑ επιμερίζονται σε αυτόνομα ή 
επικαλυπτόμενα πακέτα εργασίας, καθένα από τα οποία 
εξειδικεύεται σε επιμέρους δράσεις. Για κάθε πακέτο ερ-
γασίας και συνολικά για όλο το πρόγραμμα, συντάσσο-
νται τα προβλεπόμενα από τον ν. 3978/2011 πρωτόκολλα 
από τα αρμόδια όργανα ή επιτροπές, κατά περίπτωση, 
που συγκροτεί η ΓΔΑΕΕ για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προγράμματος.

Άρθρο 15
Επιτροπές ελέγχου και παραλαβών 
προγραμμάτων ΕΑ

1. Οι διατάξεις του ν. 3433/2006 και ν. 3978/2011 περί 
έργου των επιτροπών ελέγχου και παραλαβής εφαρμό-
ζονται και στις συμβάσεις προγραμμάτων ΕΑ του άρθρου 
10 της παρούσας, εφόσον συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες 
αυτών των συμβάσεων, προσαρμοσμένες, ωστόσο, στο 
σκοπό και τη φύση τους.

2. Πλέον των ανωτέρω, οι συγκροτηθείσες επιτροπές 
διενεργούν διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους παρα-
κολούθησης των προγραμμάτων τουλάχιστον κάθε 
εξάμηνο. Οι διοικητικοί έλεγχοι παρακολούθησης διε-
νεργούνται εξ αποστάσεως με βάση τα στοιχεία που υπο-
βάλλονται από τους αναδόχους, ενώ για τους επιτόπιους 
ελέγχους παρακολούθησης είναι απαραίτητη η επιτόπια 
επίσκεψη στο σημείο που θα επιλεγεί από το ΥΠΕΘΑ ως 
καταλληλότερο για την πιστοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου και της ομαλής εκτέλεσης του 
προγράμματος.

3. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου ειδοποιεί τον ανάδο-
χο σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την διενέργεια του 
επιτόπιου ελέγχου παρακολούθησης για την κατάλληλη 
προετοιμασία του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευ-
κολύνει την επιτροπή τηρώντας τις οδηγίες που θα του 
υποδεικνύονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρακο-
λούθησης.

4. Εν συνεχεία η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου 
παρακολούθησης, το οποίο συνυπογράφεται από τον 
ανάδοχο και υποβάλλεται στη ΓΔΑΕΕ, αναφέροντας τα 
κάτωθι:

α) Ότι η υλοποίησή του εκτελείται ομαλώς, εφόσον δε 
διαπιστωθούν αποκλίσεις στο πρόγραμμα ΕΑ.

β) Εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις στο πρόγραμμα 
ΕΑ, τα στοιχεία που απαιτούνται εκ μέρους του αναδόχου 
για την κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά 
τον έλεγχο παρακολούθησης.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις:
α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω πρακτικού, ο ανά-
δοχος είτε προβαίνει στην κάλυψη των ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν, είτε υποβάλλει στην επιτροπή εγγράφως, 
την τεκμηριωμένη θέση του περί των αιτιών καθυστέρη-
σης του προγράμματος.

β) Εν συνεχεία, η επιτροπή εξετάζει τις ενέργειες και 
τα υποβληθέντα στοιχεία εκ μέρους του αναδόχου και 
συντάσσει νέο πρακτικό προς τη ΓΔΑΕΕ τεκμηριώνοντας 
επαρκώς την άρση ή μη των αποκλίσεων του προγράμ-
ματος που αρχικά διαπιστώθηκαν. 

γ) Εφόσον διαπιστώνεται εκ νέου η μη άρση των 
αποκλίσεων του προγράμματος ή παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία του δεκαπενθημέρου, η ΓΔΑΕΕ εισηγείται 
στον έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνω-
μοδότηση της αρμόδιας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής Προμηθειών, τη συνέχιση ή τον τερματισμό του 
προγράμματος, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη την 
άποψη του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα.

6. Η διαδικασία που καθορίζεται στις παρ. 3 έως και 5 
ανωτέρω, εφαρμόζεται αναλογικά και κατά τη διαδικα-
σία ελέγχου για την παραλαβή ή απόρριψη των πακέτων 
εργασίας.

7. Η άρνηση του αναδόχου να υπογράψει τα σχετικά 
πρακτικά αναγράφονται σε αυτό.

8. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καθορίζει ανα-
λυτικά το έργο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής στα 
έγγραφα της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 16
Λοιπές διατάξεις

1. Οι πληρωμές των προγραμμάτων ΕΑ διενεργούνται 
τμηματικά κατά πακέτο εργασίας που ολοκληρώνεται. 
Δράσεις πακέτων εργασίας που δεν ολοκληρώθηκαν 
δεν αποζημιώνονται. Σε περίπτωση τερματισμού ενός 
προγράμματος ΕΑ και λύσης της αντίστοιχης σύμβασης, 
δεν υφίστανται περαιτέρω αξιώσεις ή υποχρεώσεις για 
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και οι πληρωμές που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε συνέχεια ολοκληρωθέντων πακέ-
των εργασίας δεν αναζητούνται εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ, 
πλην χρηματοδοτήσεων που υπερβαίνουν την αξία των 
πακέτων εργασίας αυτών. 

2. Κατ’ εξαίρεση των διαλαμβανομένων στην παρ. 3 
του άρθρου 60 του ν. 3433/06, οι συμφωνίες ΔΟΠΕΑΣ 
και οι επί μέρους συμβάσεις στο πλαίσιο αυτών, επι-
τρέπεται να καταρτίζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο και 
να περιλαμβάνουν τον όρο ότι αυτό υπερισχύει έναντι 
του ελληνικού κειμένου σε περίπτωση μετάφρασης. 
Ανάλογες διατάξεις μη αποκλειστικής εφαρμογής του 
ελληνικού δικαίου επιτρέπεται να προβλέπονται αντί-
στοιχα.
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3. Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής του ΥΠΕΘΑ σε 
πρόγραμμα ΕΑ ή ΔΟΠΕΑΣ που προκαλεί επιβάρυνση 
στον κρατικό προϋπολογισμό, το ΥΠΕΘΑ θα διαπραγ-
ματεύεται τα όποια δικαιώματα χρήσης και μετέπειτα 
προνομιακής τιμολόγησης επί του τελικού προϊόντος, 
αναλόγως του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
του κατά το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης.

4. Αρμόδια υπηρεσία πληρωμής των προγραμμάτων 
ΕΑ ορίζεται η Διεύθυνση Οικονομικού της ΓΔΟΣΥ. Στην 
απόφαση για έγκριση του σχεδίου συμφωνίας ΔΟΠΕ-
ΑΣ, ή στην απόφαση κατακύρωση της σύμβασης αντί-
στοιχα, καθορίζονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά 
πληρωμής, οι κρατήσεις, οι φόροι και οι λοιπές δαπάνες 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος ή 

επιβαρύνουν αυτό, καθώς επίσης και ο φορέας εκκα-
θάρισης της δαπάνης.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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