AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και
λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της
άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Εσωτερικών
Ελεγκτών και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το παρόν σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε
ισάριθμες θεματικές ενότητες, συναφείς ως προς το περιεχόμενό τους, το γενικό πλαίσιο
των οποίων αναλύεται στις επόμενες παραγράφους.
Το Κεφάλαιο Α´ αφορά σε ρυθμίσεις σταδιοδρομικής και υπηρεσιακής εξέλιξης
κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα ζητήματα αυτά αποτελούν
θεματική μείζονος ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), καθώς η
ορθή επίλυσή τους συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που
εξασφαλίζει απόλυτη προτεραιότητα, αφενός στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και στην
εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ, αφετέρου στην εμπέδωση από τα μόνιμα στελέχη του
πνεύματος αξιοκρατίας και διαρκούς μέριμνας που οφείλει να επιδεικνύει η πολιτεία για την
υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιοποίηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό, με το παρόν σχέδιο νόμου, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν
στη δυνατότητα οικειοθελούς βραχείας παραμονής στις τάξεις των ΕΔ αξιωματικών που
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό
τους βίο και την παραμονή τους στις τάξεις του Στρατεύματος, συνεχίζοντας να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής των
ΕΔ.
Περαιτέρω, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό όρων και
προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Αξιωματικού σε τιθέμενα σε
αποστρατεία στελέχη της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας, καθώς και ρυθμίσεις
που στοχεύουν στην αποκατάσταση στρεβλώσεων που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη
συγκεκριμένων κατηγοριών Αξιωματικών προέλευσης Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών.
Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β´ κατατείνουν στην υλοποίηση έτερου σημαντικού
στόχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπαγορεύεται από την τρέχουσα
δημοσιονομική συγκυρία, και αφορά στην αξιοποίηση της άχρηστης, της πεπαλαιωμένης
και της πλεονάζουσας κινητής περιουσίας των ΕΔ, με σκοπό την προσπόριση οικονομικού
ανταλλάγματος προς όφελος των ΕΔ. Για τον σκοπό αυτό, με το παρόν σχέδιο νόμου
επέρχεται εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκποίηση των υλικών των
ΕΔ που δεν έχουν χρηστική καταλληλότητα και δεν εξυπηρετούν τους αρχικούς σκοπούς
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προμήθειας τους ή ευρίσκονται σε τέτοια αποθεματική στάθμη, ώστε να πλεονάζουν
υπέρμετρα σε σχέση με τον αριθμό που εξυπηρετεί
τις βραχυπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες ανάγκες και επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΕΔ.
Επιπρόσθετα, με το Κεφάλαιο Γ´ επιδιώκεται η εξεύρεση λύσεων για την ολοκλήρωση
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας που καλύπτουν ουσιώδεις ανάγκες των ΕΔ. Στο
πλαίσιο αυτό, εισάγονται στη ΒτΕ προς έγκριση δύο σχέδια συμβάσεων, καθώς για τη
συνομολόγηση των όρων τους χρειάζεται ειδική νομοθετική παρέμβαση, όπως αναλύεται
κατωτέρω. Ειδικότερα εισάγονται προς έγκριση:
α) To σχέδιο σύμβασης αντισταθμιστικών ωφελημάτων μεταξύ της εταιρείας
«RAYTHEON» και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), που αφορά στην παροχή υλικών και
ανταλλακτικών προς τις ΕΔ και στην ανάθεση συναφούς υποκατασκευαστικού έργου σε
ελληνικές εταιρείες (ΣΑΩ 05/99). Η έγκριση και υλοποίηση του υπόψη σχεδίου θα έχει
πολλαπλά οφέλη για τις ΕΔ, καθώς συνεπάγεται την αναβάθμιση σημαντικών οπλικών
συστημάτων, τον εφοδιασμό τους με χρήσιμο πολεμικό υλικό και στην ανάθεση
υποκατασκευαστικού έργου στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, χωρίς να προκαλείται
πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
β) Το σχέδιο τροποποιητικής σύμβασης για τη διευθέτηση ζητημάτων που έχουν
προκύψει κατά την υλοποίηση της σύμβασης για την προμήθεια του Συστήματος
Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης «ΕΡΜΗΣ» - Φάση Β΄ και το οποίο έχει ανατεθεί στην Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.).
Ομοίως, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για : (α) τη διευκόλυνση υλοποίησης από την
εγχώρια αμυντική βιομηχανία του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης
αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3B του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της
Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος – ΗΠΑ (LOA GR-P-GLI) (β) την ολοκλήρωση των
αναγκαίων εργασιών και δοκιμών στα Υποβρύχια «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ»,
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», που ανατέθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Πολεμικό
Ναυτικό με το άρθρο 26 του ν.4258/2014 (Α´ 94) και (γ) τον καθορισμό ζητημάτων επιβολής
ποινικών ρητρών σε Δ.Ε.Κ.Ο. που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας με το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας με νομική βάση το π.δ. 284/1989 (Α´ 133).
Με το Κεφάλαιο Δ´ συντελείται μία σημαντική τομή στη διαδικασία των οικονομικών
επιθεωρήσεων και εσωτερικών ελέγχων στις Οικονομικές Υπηρεσίες, στις Διαχειρίσεις,
στους εποπτευομένους φορείς και στις συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στην έρευνα και
εξέταση των σχετικών καταγγελιών. Το ΥΠΕΘΑ στοχεύοντας στον καλύτερο και
αποτελεσματικότερο έλεγχο των Διαχειρίσεων των ΕΔ, αποφάσισε τη δημιουργία ενός νέου
οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια των οικονομικών επιθεωρήσεων – εσωτερικών
ελέγχων, με τη συγκρότηση του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών Εσωτερικών
Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.). Με τον τρόπο αυτό, το ΥΠΕΘΑ ανταποκρίνεται στο καθολικό
αίτημα της εποχής για διαφάνεια και πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Η δημιουργία του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. εντάσσεται και συμπορεύεται με την ευρύτερη
προσπάθεια του κράτους για την συγχώνευση και κατάργηση φορέων του δημοσίου τομέα
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καθώς και για την αναμόρφωση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία οφείλει
να θέτει υπό διαρκή έλεγχο τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα ειδικά των οικονομικών
διαχειρίσεων. Κατά τούτο ο νέος θεσμός έρχεται να καλύψει το θεσμικό έλλειμμα της
Διοίκησης σε ελεγκτικούς μηχανισμούς στους τομείς της διαχείρισης των οικονομικών και
των συμβάσεων των ΕΔ.
Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου η Οικονομική Επιθεώρηση – Εσωτερικός
Έλεγχος στις ΕΔ να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές δημοσιολογιστικές αρχές και ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ασκεί αποτελεσματικά την εποπτεία του στις οικονομικές
Υπηρεσίες και τις συμβάσεις των ΕΔ, κρίθηκε απαραίτητη η συγκρότηση ενός ανεξάρτητου
Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών Εσωτερικών Ελεγκτών του ΥΠΕΘΑ, στο οποίο θα
μετεξελιχθεί το Ελεγκτικό Σώμα του Στρατού Ξηράς, το οποίο έως σήμερα είχε
αποκλειστικά την αρμοδιότητα της διενέργειας των οικονομικών επιθεωρήσεων στις
Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Στις αρμοδιότητες του συγκροτούμενου
Σώματος θα ενταχθούν οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των αντίστοιχων κατά περίπτωση
Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του
ΥΠΕΘΑ, του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, στις οργανωτικές δομές των οποίων δεν υφίσταται ανεξάρτητο Σώμα
Οικονομικής Επιθεώρησης.
Η ελεγκτική παρέμβαση του συγκροτούμενου Σώματος προβλέπεται να είναι
ουσιαστική. Η θεσμοθέτηση των ελέγχων έχει ως ευρύτερο στόχο την εξασφάλιση της
διαφάνειας των οικονομικών Διαχειρίσεων και των συμβάσεων των ΕΔ, και αφορά
ολόκληρη την επικράτεια και όλες τις οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των
εποπτευομένων από αυτό φορέων.
Με το Κεφάλαιο Ε΄ του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην
επίλυση επιμέρους ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (θέματα
στρατολογικής φύσης, θέματα που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας των ενώσεων εν
ενεργεία στρατιωτικών, θέματα εξόφλησης δαπανών του ΥΠΕΘΑ για τη μεταφορά
προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στην αντιμετώπιση
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, θέματα εξόφλησης υποχρεώσεων των
Στρατιωτικών Νοσοκομείων που απορρέουν από προμήθειες υλικών – αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, χωρίς την υπογραφή συμβάσεων.)

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η δυνατότητα οικειοθελούς παραμονής στην
ενεργό υπηρεσία και εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), αξιωματικών βαθμού έως
Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, που υπάγονται στις
διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του σταδιοδρομικού νόμου 2439/1996 (Α΄ 219), για τους
οποίους ανακύπτουν λόγοι υποχρεωτικής εξόδου από τις τάξεις των ΕΔ, είτε επειδή
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κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (πλην των αποστρατευόμενων
για λόγους υγείας) έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από
τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους, είτε επειδή, έχοντας ήδη
τεθεί ΕΟΘ σύμφωνα με την περιπτ. α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.2439/1996, κατόπιν
όμοιας κρίσης για να υπηρετήσουν τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση
τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, υποχρεούνται σε αποστρατεία (λόγω
συμπλήρωσης του χρόνου αυτού) πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου
έτους της ηλικίας τους.
Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς
παραμονής τους, η διαδικασία με την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις
τάξεις των ΕΔ, οι σχετικές προθεσμίες, τα αρμόδια όργανα που, είτε επιλαμβάνονται, είτε
συμπράττουν γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης, είτε αποφαίνονται επ’ αυτής, ο βαθμός
που φέρουν κατά τον χρόνο της παραμονής τους ως ΕΟΘ, τα είδη των κρίσεων τους, το
μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής τους ως ΕΟΘ, οι περιπτώσεις αποστρατείας τους και
οι προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού. Περαιτέρω, ρητώς καθορίζεται ότι
όσοι αξιωματικοί τίθενται ΕΟΘ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης δεν
δικαιούνται καταβολής επιδόματος κινδύνου. Τέλος, προβλέπονται διατάξεις μεταβατικού
χαρακτήρα για αξιωματικούς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης
υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ, προερχόμενοι από τις κατηγορίες που εμπίπτουν καταρχήν
στο ρυθμιστικό εύρος της διάταξης, αλλά δεν υφίσταται εκ των πραγμάτων περιθώριο
χρόνου για την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης υπαγωγής σύμφωνα με τον θεσπιζόμενο με
τη παρούσα ρύθμιση κανόνα δικαίου.
Συμπερασματικά, με τη ρύθμιση αυτή βελτιστοποιείται η λειτουργία των ΕΔ, καθώς
εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπηρεσιακής αξιοποίησης διαπιστωμένα ικανών και έμπειρων
στελεχών των ΕΔ, τα οποία οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο από τις ΕΔ σε βαθμούς που
συνάδουν με την εκπλήρωση κρίσιμων καθηκόντων, μολονότι επιθυμούν να παρατείνουν
τον εργασιακό τους βίο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.
Άρθρο 2
Με το άρθρο αυτό παρέχεται το αναγκαίο εξουσιοδοτικό έρεισμα για τη συμπλήρωση
του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 13
του ν.1848/1989 (Α´ 112), με ρύθμιση που αφορά στον καθορισμό των όρων και των
προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και
αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ σε τιθέμενους σε αποστρατεία εθελοντές και
εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή.
Άρθρο 3
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην επαναφορά στις τάξεις των ΕΔ μικρού αριθμού
Αξιωματικών που έχουν εξέλθει των τάξεων των ΕΔ και προέρχονται από την κατηγορία
των Χειριστών Ειδικής Μονιμότητας του ν.324/1976 (Α´ 127), οι οποίοι επιθυμούν να
ανακληθούν στην ενέργεια, προκειμένου να συνδράμουν με τις γνώσεις και την εμπειρία
τους, ως μόνιμοι από την εφεδρεία αξιωματικοί, στην εκπλήρωση της αποστολής των
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υπηρεσιών των ΕΔ που παρέχουν πτητικό έργο. Με την προτεινόμενη διάταξη
καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης ανάκλησης,
η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα που επιλαμβάνονται σχετικώς και η χρονική διάρκεια
που υπηρετούν οι αξιωματικοί που θα ανακληθούν.
Άρθρο 4
Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η αποκατάσταση των αξιωματικών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και
συμπλήρωσαν από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 (καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το 1990) είκοσι
πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οποίοι με την εφαρμογή του νέου
σταδιοδρομικού νόμου 3883/2010 (Α´ 167) προήχθησαν σε βαθμούς Αξιωματικών στα
είκοσι (20) έτη έναντι των νεότερων αξιωματικών της ίδιας προέλευσης που προήχθησαν
στα δεκαεννέα (19) έτη, με βάση την περιπτ. β´ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.δ.445/1974
(Α 160), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 85 του ν.3883/2010,
παραμένοντας στο βαθμό αυτό για τέσσερα (4) έτη, αντί των τριών (3) ετών, που
προέβλεπαν οι διατάξεις του προηγούμενου σταδιοδρομικού νόμου 2439/1996, από το
πεδίο εφαρμογής του οποίου τέθηκαν εκτός, κατά το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους
ως Ανθυπασπιστές. Τούτο έχει ως συνέπεια, οι αξιωματικοί της εν λόγω κατηγορίας να
κρίνονται για προαγωγή
στον καταληκτικό τους βαθμό (Αντισυνταγματάρχη και
αντίστοιχους των άλλων κλάδων των ΕΔ) στα τριανταεπτά (37) έτη πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ οι νεότεροί τους αξιωματικοί της ίδιας κατηγορίας και
προέλευσης κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο καταληκτικό βαθμό στα τριανταέξι (36) έτη
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με τη ρύθμιση αυτή μειώνεται, ειδικά για αυτήν την
κατηγορία αξιωματικών, κατά ένα (1) έτος, σε σχέση με τους λοιπούς αξιωματικούς της
ίδιας προέλευσης, ο χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται να
συμπληρωθεί στο βαθμό του Λοχαγού για την προαγωγή τους στο βαθμό του Ταγματάρχη
και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, σε αντιρρόπηση της καθυστερούμενης
βαθμολογικής τους εξέλιξης σε σχέση με τους νεότερούς τους αξιωματικούς της ίδιας
κατηγορίας και προέλευσης.
Άρθρο 5
Με τη ρύθμιση του εν λόγω άρθρου παρέχεται η νομική δυνατότητα στους
αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ των ΕΔ, υπάγονται στις διατηρούμενες σε ισχύ
διατάξεις του ν.2439/1996 και είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, να εξαντλούν τον σταδιοδρομικό
τους ορίζοντα, όπως και οι αντίστοιχοι που υπάγονται στις διατάξεις του νεότερου
σταδιοδρομικού νόμου 3883/2010, καθόσον έχει διαπιστωθεί ότι η αυτεπάγγελτη
αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας αποκλείει κατ’ ουσίαν αυτήν την κατηγορία αξιωματικών από την προοπτική της
βαθμολογικής τους εξέλιξης μέχρι τον προβλεπόμενο για αυτήν καταληκτικό βαθμό
(Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ). Με την εν λόγω ρύθμιση, οι
ανωτέρω κρίνονται για προαγωγή στον ως άνω καταληκτικό βαθμό με τη συμπλήρωση
τριάντα επτά (37) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και, εφόσον κριθούν
προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό κατ’ εναρμόνιση με τα ισχύοντα για τους
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αξιωματικούς που υπάγονται στον ν.3883/2010, για τους οποίους ο νομοθέτης έχει
προβλέψει τη δυνατότητα να εξαντλήσουν το σταδιοδρομικό τους ορίζοντα.

Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό συνιστάται μία (1) οργανική θέση Ταξιάρχου στο Κοινό Σώμα
Στρατιωτικών Ιερέων, ως η μοναδική θέση ανώτατου αξιωματικού για το εν λόγω Σώμα, στο
πλαίσιο της εφαρμογής της παρ.8 του άρθρου 18 του ν.4407/2016 (Α´ 134), με την οποία
καθορίστηκε ο εν λόγω βαθμός, ως καταληκτικός, για τους Στρατιωτικούς Ιερείς που είναι
πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος. Παράλληλα, προκειμένου να μην αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του Σώματος,
καθορίζεται η κατάργηση μίας (1) οργανικής θέσης στο βαθμό του Λοχαγού.

Άρθρο 7
Mε την παρούσα ρύθμιση επέρχονται διορθώσεις στο λεκτικό της εξουσιοδοτικής
διάταξης της παρ.1 του άρθρου 13Α του ν.3883/2010, η οποία προβλέπει την έκδοση
προεδρικού διατάγματος, ώστε να προκύπτει ότι η εν λόγω κανονιστική διοικητική πράξη θα
καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη στελέχωση της
ειδικότητας Έρευνας Πληροφορικής του Σώματος Αξιωματικών Τεχνικής Υποστήριξης της
Πολεμικής Αεροπορίας, και όχι τη στελέχωση του ως άνω Σώματος, όπως εκ παραδρομής
αναγράφεται στην ισχύουσα ρύθμιση, το οποίο ήδη συντίθεται από ειδικότητες
στελεχωμένες, πλην της προαναφερόμενης ειδικότητας.
Άρθρο 8
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται, με τρόπο ενιαίο και διαφανή, η δυνατότητα
αξιοποίησης κινητών περιουσιακών στοιχείων των ΕΔ τα οποία, μολονότι δεν
χρησιμοποιούνται από τις ΕΔ, δεν έχουν απολέσει πλήρως τη χρησιμότητά τους ή την
οικονομική τους αξία και υπάρχει ενδεχομένως ενδιαφέρον από τρίτους για την απόκτησή
τους. Απώτερος σκοπός της ρύθμισης είναι αφενός η οικονομική ενίσχυση του
προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, μέσω της διάθεσης αυτών των υλικών και αφετέρου η
διαχειριστική τακτοποίηση και αποσυμφόρηση των χώρων φύλαξης από υλικά που δεν
χρησιμοποιούνται.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 εμπλουτίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 32 του
ν.δ. 721/70 (Α´ 251), προκειμένου να συμπεριλάβει στο ρυθμιστικό της εύρος όλα τα υλικά
των ΕΔ για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου
53 του ίδιου νόμου όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρούσα ρύθμιση.
Με την παρ. 2 ορίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης κάθε υλικού των ΕΔ το οποίο δεν
χρησιμοποιείται διότι κατέστη άχρηστο ή γιατί δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες τους
ή διότι θεωρείται πεπαλαιωμένο ή πλεονάζον, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Γενικό
Κανονισμό Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού των ΕΔ που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του ν.δ.721/70 (Α´ 251). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα
αξιοποίησης όπλων των ΕΔ τα οποία χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά ή ιστορικά κειμήλια
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σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περιπτ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 (Α´
147), καθώς επίσης των όπλων, πυρομαχικών και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 του
ίδιου νόμου τα οποία φυλάσσονται σε αποθήκες των ΕΔ επειδή έχουν δημευθεί κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2168/1993 (Α´ 147).
Η αξιοποίηση του υλικού θα γίνεται με ηλεκτρονική ή προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία με σκοπό καταρχήν την πώλησή του σε τρίτους, χωρίς να αποκλείεται η
εκμίσθωση ή άλλη ενοχική δικαιοπραξία για τη διάθεσή του. Αρμόδιος φορέας για την
καταγραφή, τη λήψη αποφάσεων και τη διενέργεια όλων των διαδικασιών αξιοποίησης του
υλικού ορίζεται το ΓΕΕΘΑ, στο οποίο θα τηρείται ενιαίο σύστημα καταγραφής και
διαχείρισης του προς αξιοποίηση υλικού. Η κατάσταση εκάστου υλικού θα αξιολογείται με
βάση οικονομικοτεχνικά κριτήρια και, αναλόγως, το υλικό θα διατίθεται είτε αυτούσιο, είτε
ως τμήμα αυτού, είτε μετά από επεξεργασία ή μετασκευή, είτε μετά από μετατροπή του σε
πρώτη ύλη.
Ειδικότερα, όσον αφορά στη διάθεση όπλων, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης
εντάσσονται μόνον εκείνα τα οποία δεν υπάγονται στην κατηγορία του εύχρηστου
στρατιωτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως όπλο ή πυρομαχικό, σύμφωνα με τον
ορισμό της περιπτ. 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3978/2011 (Α´ 137). Συνεπώς,
εξοπλισμός ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς
σκοπούς και χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή πυρομαχικό,
ακόμη κι αν πλεονάζει ή είναι ακατάλληλος ή πεπαλαιωμένος, δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο διάθεσης με βάση τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης, καθώς εξακολουθεί να
υπάγεται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν.3978/2011. Εφόσον, ωστόσο,
ο ανωτέρω εξοπλισμός έχει υποστεί διαδικασία απενεργοποίησης βάσει του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2015/2403 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 και έχει καταστεί
λειτουργικά άχρηστος, μπορεί να διατεθεί με βάση την παρούσα ρύθμιση. Σε κάθε
περίπτωση, η αξιοποίηση οπλισμού υπόκειται στους περιορισμούς, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί εμπορίας και διάθεσης όπλων
και πυρομαχικών, όπως ιδίως του ν.2168/1993 και των κανονιστικών αυτού πράξεων.

Άρθρο 9
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του πλεονάζοντος
και ακατάλληλου πολεμικού υλικού, είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 107 του ν.3978/2011
είτε με τη δημοπρασία του νέου άρθρου 53 του ν.δ.721/1970. Ως πολεμικό υλικό, νοείται
αυτό το οποίο είναι μεν ειδικά σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για στρατιωτικούς σκοπούς,
πλην όμως δεν χρησιμοποιείται ή δεν είναι ειδικά σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί ως όπλο
ή πυρομαχικό, σύμφωνα με τον ορισμό της περιπτ. 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν.3978/2011. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει να προσδώσει ευελιξία στην Στρατιωτική Υπηρεσία
ώστε να διαθέτει κατόπιν ανταλλάγματος, μέσω δημοπρασίας, συγκεκριμένη κατηγορία
πολεμικού υλικού το οποίο, μολονότι παραμένει χρησιμοποιήσιμο, δεν παρουσιάζει κανένα
επιχειρησιακό όφελος για τις ΕΔ. Ως τέτοιου είδους υλικά μπορούν να θεωρηθούν τα
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στρατιωτικά οχήματα γενικής χρήσεως, οι στρατιωτικές σκηνές, ο στρατιωτικός ιματισμός
κ.α.

Άρθρο 10
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η έγκριση από τον κοινό νομοθέτη:
Α) Tου σχεδίου συμβάσεως Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων μεταξύ της εταιρείας
«RAYTHEON» και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), που αφορά στην παροχή υλικών και
ανταλλακτικών προς τις ΕΔ και στην ανάθεση συναφούς υποκατασκευαστικού έργου σε
ελληνικές εταιρείες (ΣΑΩ 05/99). Για την αιτιολόγηση της ρύθμισης είναι σκόπιμο να γίνει
αναφορά σε στοιχεία του παρελθόντος που αφορούν στη σύναψη και την εκτέλεση της
Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΣΑΩ) 05/99.
Η υπόψη σύμβαση απορρέει από την προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος
PATRIOT μέσω της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας (ΣΚΠ) 007Α/99. Υπεγράφη τον Ιούνιο
του έτους 1999 και μετά την τροποποίησή της τον Αύγουστο του 2005, έληξε τον
Σεπτέμβριο του 2006. Η πιστωτική αξία της ΣΑΩ διαμορφώθηκε σε 1.350 Μ$ και η
εκτιμώμενη ανεκτέλεστη πιστωτική υποχρέωσή της ανέρχεται σε 440 Μ$, τα οποία δεν
καλύπτονταν από ενεργή εγγυητική επιστολή.
Κύρια προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ΣΑΩ ήταν η υλοποίηση του
προγράμματος Νο 2.4 «Ίδρυση Αμυντικής Βιομηχανίας στην Πάτρα». Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ,
με την αιτιολογία ότι απέτυχε ο σκοπός του προγράμματος, προέβη τον Μάιο του 2015 σε
ανάκληση των πιστώσεων που είχαν αποδοθεί για την υλοποίηση φάσεων αυτού και
παράλληλα στην παραπομπή του θέματος στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ποινικών
ευθυνών. Εν συνεχεία, η εταιρεία κατέθεσε το Νοέμβριο του 2015 προσφυγή κατά του
Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα την ακύρωση της εν λόγω απόφασης. Η ανάκληση των
πιστώσεων αφορά σε συνολικό πιστωτικό ποσό 370 Μ$, το οποίο διαμορφώνει την
υπολειπόμενη πιστωτική υποχρέωση της ΣΑΩ στο ποσό των 440 Μ$, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ εκκίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία
εκκαθάρισης της ΣΑΩ με ενημέρωση της εταιρείας για υποβολή των θέσεών της. Έκτοτε
επακολούθησε σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της αντισυμβαλλόμενης
εταιρείας, με σκοπό την εξέταση της δυνατότητας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς για
την κάλυψη της υπολειπόμενης υποχρέωσης επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος και
προς αποφυγή μακρών δικαστικών διαδικασιών για την διεκδίκηση των οφειλομένων από
την εταιρεία, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι από το 2006 δεν υπήρχε ενεργή εγγυητική
επιστολή προς άμεση είσπραξη.
Αμφότερα τα μέρη κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία τροποποίησης της ΣΑΩ
05/99 με τροποποίηση συγκεκριμένων όρων που αφορούν κυρίως στο ουσιαστικό
περιεχόμενό της και στην πιστωτική αξία των προγραμμάτων, επ’ ωφελεία του ΥΠΕΘΑ,
ιδίως ως προς την οφειλόμενη από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία συνολική πιστωτική
υποχρέωση της ΣΑΩ ποσού των 440 Μ$, καθόσον α) συμφωνείται συνολική πιστωτική αξία
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προγραμμάτων 476.800.000,00$, δηλαδή αυξάνεται η πιστωτική αξία κατά 36.800.000$ σε
σχέση με την εκτιμώμενη ανεκτέλεστη πιστωτική υποχρέωση της εταιρείας και σε
αντιστάθμισμα του παρελθόντος από την λήξη της ΣΑΩ 05/99 χρονικού διαστήματος, β)
προβλέπονται προγράμματα ΑΩ βέλτιστου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με
υφιστάμενες ουσιώδεις ανάγκες των ΕΔ, όπως αυτές τέθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία,
πιστωτικής αξίας 271.400.400$, γ) ωφελείται η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας με προγράμματα πιστωτικής αξίας 205.400.000$, δ) καλύπτονται πλέον τα
συμφέροντα του ΥΠΕΘΑ από ενεργή εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 10% του πιστωτικού
ορίου. Το τελικό σχέδιο της τροποποίησης, το οποίο αποτελείται από το βασικό κείμενο των
όρων και τα παραρτήματα, και αυτονόητα διέπεται από το τότε ισχύον δίκαιο, απαιτείται να
κυρωθεί με νόμο λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την
εκπλήρωση εκ μέρους της εταιρείας των υποχρεώσεων της που απέρρεαν από την ΣΚΠ
(προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος PATRIOT) και τη λήξη της τροποποιούμενης ΣΑΩ.
Η κύρωση του παρόντος σχεδίου δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της διερεύνησης
τυχόν ποινικών ευθυνών που ενδέχεται να προκύψουν από τα αποσταλθέντα στοιχεία στην
Εισαγγελία.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις της νέας ΣΑΩ έχουν ως εξής:
Στο προοίμιο της συμφωνίας καταγράφεται ένα σύντομο ιστορικό της υφιστάμενης
κατάστασης σχετικά με τη ΣΑΩ 05/99 και ο τρόπος που κατέληξαν τα δύο μέρη στο σχέδιο
της νέας ΣΑΩ.
Στο άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός της νέας ΣΑΩ που περιλαμβάνει την τελική και
αμετάκλητη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΑΩ 05/99, τον προσδιορισμό της
πιστωτικής υποχρέωσης της εταιρείας, τους όρους και τις συνθήκες υλοποίησης της
υποχρέωσης σε ΑΩ, τους όρους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και τον
προσδιορισμό των ποινικών ρητρών που θα επιβληθούν σε περίπτωση αποτυχίας της
εταιρείας στην εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών της.
Στο άρθρο 2 προσδιορίζονται οι όροι και ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο κείμενο
της ΣΑΩ.
Στο άρθρο 3 καθορίζεται ότι η πιστωτική υποχρέωση της εταιρείας ανέρχεται σε 440
ΜUSD, ότι θα υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων ΑΩ σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΣΑΩ και
ότι, εάν η εταιρεία προτείνει την επέκταση της διάρκειας της ΣΑΩ πέραν των οκτώ (8) ετών
με μελλοντική τροποποίηση, η απομένουσα ανεκπλήρωτη πιστωτική υποχρέωση θα
αναπροσαρμόζεται με βάση τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ.
Στο άρθρο 4 καταγράφονται τα παραρτήματα που περιέχουν τα στοιχεία
προσδιορισμού των προγραμμάτων ΑΩ.
Στο άρθρο 5 προσδιορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της ΣΑΩ και η χρονική της
διάρκεια. Επίσης, καθορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ΣΑΩ
είναι η κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εκ μέρους της
εταιρείας. Η χρονική διάρκεια της ΣΑΩ ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την 1η Νοεμβρίου
2016, ως ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η υπόψη διάρκεια καλύπτει τα προγράμματα
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παροχής υποκατασκευαστικού έργου, λόγω του μεγάλου όγκου τους. Τα προγράμματα
παροχών προς τις ΕΔ ολοκληρώνονται εντός τριών (3) ετών.
Στο άρθρο 6 προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια των περιόδων χάριτος που δύναται
να λάβει η εταιρεία ανάλογα με το είδος του προγράμματος (υποκατασκευαστικό ή παροχή
υλικών στις ΕΔ), καθώς και οι προϋποθέσεις για την έγκρισή τους. Η υπόψη πρόβλεψη
είναι συνήθης σε αυτού του είδους τις συμβάσεις και σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την
έγκριση του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ως αντισυμβαλλόμενου μέρους.
Με το άρθρο 7 προσδιορίζεται το παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι χρονικές
διάρκειες υλοποίησης των προγραμμάτων ΑΩ.
Στο άρθρο 8 καθορίζεται η συνολική πιστωτική αξία των προγραμμάτων ΑΩ που
συμπεριλαμβάνονται στη ΣΑΩ. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η συνολική αξία των
προγραμμάτων ΑΩ υπερβαίνει την πιστωτική υποχρέωση της εταιρείας κατά 36.800.400
USD, ενσωματώθηκε ο όρος ότι το πλεόνασμα αυτό δεν θα μπορεί να καλύψει την
υποχρέωση που απορρέει από τα συμφωνηθέντα προγράμματα παροχών προς τις ΕΔ,
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης ενός προγράμματος ΑΩ σε
περίπτωση που καταστεί αδύνατη η υλοποίηση αυτού. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι
παροχές προς τις ΕΔ, το υπόψη άρθρο προβλέπει ότι προγράμματα παροχών μπορούν να
αντικατασταθούν μόνο με προγράμματα του ιδίου είδους.
Στο άρθρο 10 καταγράφεται η διαδικασία αντικατάστασης ενός προγράμματος ΑΩ,
μέσω τροποποίησης της ΣΑΩ, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η υλοποίηση αυτού.
Στο άρθρο 11 περιγράφεται η διαδικασία απόδοσης πιστώσεων από την ΓΔΑΕΕ.
Στο άρθρο 12 προσδιορίζεται η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ως ο αποκλειστικός
υπεύθυνος έναντι του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της ΣΑΩ. Σε περίπτωση αλλαγής της
εταιρικής μορφής της εταιρείας προσδιορίζεται ότι η αντισυμβαλλόμενη είναι υπεύθυνη για
τη μεταβίβαση της ευθύνης υλοποίησης στο διάδοχο νομικό πρόσωπο.
Στο άρθρο 13 ορίζονται τα εγκεκριμένα πρόσωπα που δύνανται να υλοποιούν
προγράμματα ΑΩ της ΣΑΩ, τα οποία είναι οι εταιρείες του ομίλου Raytheon και οι ελληνικές
υποκατασκευαστικές εταιρείες που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων ΑΩ.
Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την επίβλεψη
υλοποίησης της ΣΑΩ, καθώς και την απόδοση πιστώσεων, είναι το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.
Με το άρθρο 15 καθορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο μερών και η μεταξύ
τους διαδικασία επικοινωνίας.
Στο άρθρο 16 προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλλει ανά εξάμηνο
αναφορά προόδου υλοποίησης της ΣΑΩ, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος και η
επίβλεψη υλοποίησης των προγραμμάτων της ΣΑΩ.
Με το άρθρο 17 καθορίζεται ότι μετά την υποβολή της αναφοράς προόδου από την
εταιρεία, θα είναι δυνατή η σύγκληση σύσκεψης ανασκόπησης της ΣΑΩ, εάν ζητηθεί από τη
ΓΔΑΕΕ ή την εταιρεία.
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Στο άρθρο 18 προβλέπονται οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται στην
αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.
Στο άρθρο 19 καθορίζεται η υποχρέωση της εταιρείας για την υποβολή, ταυτόχρονα
με την υπογραφή της ΣΑΩ, ανέκκλητης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ποσού ύψους ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της πιστωτικής υποχρέωσης (αντιστοιχεί σε
ποσό ύψους 44 ΜUSD). Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία σταδιακής απομείωσης του
ύψους της εγγυητικής επιστολής, σε αναλογική συνάρτηση με την υλοποίηση της
πιστωτικής υποχρέωσης της εταιρείας, και η τελική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής
όταν η εταιρεία υλοποιήσει το σύνολο της πιστωτικής της υποχρέωσης.
Με το άρθρο 20 προσδιορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
που η εταιρεία αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για λόγους ανωτέρας βίας.
Στο άρθρο 21 προβλέπονται οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η ΓΔΑΕΕ σε
περίπτωση που η εταιρεία λειτουργήσει κακόπιστα ή παραβιάσει όρους της ΣΑΩ.
Στο άρθρο 22 προβλέπεται ότι οι ελληνικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την
υλοποίηση υποκατασκευαστικού έργου θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό βιομηχανικής
ασφάλειας.
Με το άρθρο 23 προσδιορίζεται ότι οι απαιτήσεις διαχείρισης και διασφάλισης
ποιότητας θα καταγράφονται στις περιγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων, όπως
αναλύονται στο Παράρτημα «Α» της ΣΑΩ.
Στο άρθρο 24 περιγράφεται η διαδικασία τροποποίησης της ΣΑΩ. Στο υπόψη άρθρο
συμπεριελήφθη όρος, σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση που η διαδικασία έγκρισης ή
απόρριψης μιας τροποποίησης υπερβεί το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών και εν
τω μεταξύ παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ΣΑΩ, τότε η διάρκεια της ΣΑΩ θα παρατείνεται
μέχρι τη λήψη απόφασης επί της τροποποίησης, αλλά σε καμία περίπτωση πέραν του
χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών. Ο όρος ενσωματώθηκε για να παρασχεθεί
περιορισμένη ευελιξία στη βελτίωση της ΣΑΩ και προς τις δύο πλευρές, καθώς από την
εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι αντίστοιχες τροποποιήσεις μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα
χρονοβόρες.
Με το άρθρο 25 καθορίζονται οι γλώσσες στις οποίες θα συνταχθεί η συμφωνία.
Στο άρθρο 26 ορίζεται ότι η ΣΑΩ διέπεται, ερμηνεύεται και υλοποιείται με βάση το
ελληνικό δίκαιο.
Στο άρθρο 27 ορίζεται η διαδικασία επίλυσης τυχόν διαφορών όπως προβλεπόταν
στη ΣΑΩ 05/99. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε ενδεχόμενες διαφορές που θα προκύψουν,
θα γίνεται αρχικά προσπάθεια επίλυσης μέσω συζητήσεων. Εάν δεν καταστεί δυνατή η
επίλυση των διαφορών με την υπόψη διαδικασία, τότε θα ανάγεται για τελική επίλυση στη
διεθνή διαιτησία, σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του International Chamber of
Commerce (ICC).
Στο άρθρο 28 προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λύση της ΣΑΩ. Αυτοί
είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης της εταιρείας, η απαλλαγή της εταιρείας από την
υποχρέωσή της λόγω ανωτέρας βίας ή δικαιολογημένων καθυστερήσεων, η πληρωμή από

12

την εταιρεία ή η είσπραξη μέσω ρευστοποίησης της εγγυητικής επιστολής τυχόν ποινικών
ρητρών και τέλος η αμοιβαία γραπτή συμφωνία των δύο μερών.
Στο άρθρο 29 περιλαμβάνονται οι λοιποί όροι της ΣΑΩ, οι κυριότεροι των οποίων
είναι οι εξής:
α) Τυχόν πλεόνασμα πιστώσεων που θα δημιουργηθεί θα δύναται να καλύψει
μελλοντικές υποχρεώσεις αντισταθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαίτησης
βιομηχανικής συμμετοχής, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από τη λύση της
ΣΑΩ.
β) Προβλέπεται ρήτρα εμπιστευτικότητας.
γ) Η εταιρεία δεν θα υποχρεούται σε πληρωμή ποινικών ρητρών και θα δικαιούται
επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενός προγράμματος ΑΩ σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης του ΥΠΕΘΑ που εμποδίζει την υλοποίηση του υπόψη
προγράμματος.
Στο άρθρο 30 περιγράφονται οι όροι διευθέτησης και τερματισμού της ΣΑΩ 05/99 και
επιπλέον προβλέπεται ότι οι πιστώσεις του προγράμματος 2.4, ύψους 368.480.000,00
USD, οι οποίες ανακλήθηκαν από τη ΓΔΑΕΕ, θα θεωρηθεί ότι ικανοποιούνται υπό τη νέα
ΣΑΩ.
Το Παράρτημα «Α» περιλαμβάνει τις περιγραφές των προτεινόμενων
προγραμμάτων ΑΩ. Το προτεινόμενα προγράμματα είναι συνοπτικά τα εξής:
α) Δύο υποκατασκευαστικά προγράμματα κατασκευής υπομονάδων του Α/Α
συστήματος PATRIOT (υλικά εκτοξευτήρων, ιστοί κεραιών, τρέιλερ μεταφοράς) συνολικής
πιστωτικής αξίας 205.400.000 USD (74.000.000 USD το πρόγραμμα Νο 1 και 131.400.000
USD το πρόγραμμα Νο 2), 51.350.000 USD ονομαστικής αξίας (18.500.000 USD το
πρόγραμμα Νο 1 και 32.850.000 USD το πρόγραμμα Νο 2).
β) Δύο προγράμματα παροχής υλικών και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας προς την
ΠΑ για την αναβάθμιση του Α/Α συστήματος PATRIOT, ονομαστικής αξίας 24.271.000 USD
και πιστωτικής αξίας 194.168.000 USD. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι τρία (3) έτη
για τα υλικά και δύο (2) για τις υπηρεσίες.
γ) Ένα πρόγραμμα παροχής ηλεκτρο-οπτικών θερμικών συστημάτων καμερών στο
ΠΝ, ονομαστικής αξίας 3.850.000 USD και πιστωτικής αξίας 46.200.000 USD. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι δύο (2) έτη.
δ) Ένα πρόγραμμα παροχής ανταλλακτικών του συστήματος PHALANX προς το ΠΝ
ονομαστικής αξίας 3.218.000 USD και πιστωτικής αξίας 25.744.000 USD. Η διάρκεια του
προγράμματος είναι δύο έτη και μισό (2 και 1/2).
ε) Ένα πρόγραμμα παροχής 3 φουσκωτών σκαφών προς τον ΣΞ, ονομαστικής αξίας
440.700 USD και πιστωτικής αξίας 5.288.400 USD. Η διάρκεια του προγράμματος
ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες.
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Στο Παράρτημα «Β» καταγράφονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία των
προαναφερθέντων προγραμμάτων (ονομαστική αξία, πιστωτική αξία και συντελεστής
πίστωσης).
Στο Παράρτημα «C» καταγράφεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκάστου
προγράμματος ΑΩ.
Στο Παράρτημα «D» περιγράφονται τα αντικείμενα προσδιορισμού ενός νέου
προγράμματος ΑΩ, σε περίπτωση που η εταιρεία αιτηθεί την αντικατάσταση κάποιου
προγράμματος ΑΩ με νέο.
Με το Παράρτημα «E» καθορίζονται τα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει η
αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, ανά είδος προγράμματος, προκειμένου να ελεγχθούν και να
εγκριθεί η πίστωση του υλοποιούμενου έργου. Τα υπόψη δικαιολογητικά βασίζονται στις
απαιτήσεις των ΚΟ/96 για τα ΑΩ. Στα προγράμματα παροχών προς τις ΕΔ, δεν έχουν
συμπεριληφθεί απαιτήσεις για προσκόμιση εσωτερικών εγγράφων της Υπηρεσίας που
προβλέπουν οι ΚΟ, για την απλοποίηση της διαδικασίας πίστωσης και την αποφυγή
καθυστερήσεων. Παραμένει δε η εκ του νόμου απαίτηση για την προσκόμιση πρωτοκόλλου
παραλαβής των υλικών.
Στο Παράρτημα «F» περιλαμβάνεται ένα υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα
με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75).
Στο Παράρτημα «G» περιλαμβάνεται το υπόδειγμα της τραπεζικής εγγυητικής
επιστολής που θα καταθέσει η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ταυτόχρονα με την υπογραφή
της νέας ΣΑΩ.
Το Παράρτημα «Η» εμπεριέχει τις συμφωνίες (Letter Of Intention – LOI) της
RAYTHEON με τις ελληνικές εταιρείες που θα αναλάβουν υποκατασκευαστικό έργο, στο
πλαίσιο των προγραμμάτων Νο 1 και 2 της ΣΑΩ.
Στο Παράρτημα «Ι» έχουν συμπεριληφθεί υποδείγματα των Πρωτοκόλλων Ποιοτικής
και Ποσοτικής Παραλαβής που θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβής των
υλικών, εκπρόσωπο της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και τον αρμόδιο διαχειριστή του
αντίστοιχου ΓΕ και αφορά στα προγράμματα παροχών προς τις ΕΔ.
B) Tου σχεδίου της 3ης τροποποίησης της σύμβασης 025Α/99 για τη ρύθμιση
προβλημάτων ως προς την υλοποίηση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια του
Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης «ΕΡΜΗΣ» - Φάση Β΄ και έχει ανατεθεί στην
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.) η οποία αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση
εποπτευόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών. Για την αιτιολόγηση της ρύθμισης είναι
σκόπιμο να γίνει αναφορά σε στοιχεία του παρελθόντος που αφορούν στη σύναψη και την
εκτέλεση της.
Την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 1999 υπεγράφη η Σύμβαση με αριθμό 025Α/1999,
με την οποία ανατέθηκε απευθείας στην ΕΑΒ Α.Ε. το βασικό μέρος της υλοποίησης του
συστήματος επικοινωνιών Ζώνης Μάχης «ΕΡΜΗΣ» (Φάση Β΄).
Το συνολικό κόστος της προμήθειας του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»-Φάση Β´, που
ανατέθηκε στην ΕΑΒ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, είναι 257.221.082,62
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ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%). Το συνολικό κόστος του προγράμματος
ανέρχεται περίπου στο ποσό των 322.000.000 ευρώ. Ειδικότερα για τη σύμβαση 025Α/99
έχει δοθεί ως προκαταβολή το ποσό των 172.664.302,64 ευρώ. Για την εν λόγω σύμβαση,
που αποτελεί και την κύρια σύμβαση του προγράμματος, έχουν προκύψει ζητήματα, τα
κυριότερα των οποίων είναι:
α) Η εταιρεία AIRBUS, υποκατασκευάστρια εταιρεία της ΕΑΒ Α.Ε., προσέφυγε
σε διαιτησία στο ICC την 22η Μαρτίου 2013, λόγω καθυστερήσεων υλοποιήσεως του
προγράμματος, απαιτώντας την αποχώρησή της από αυτό. Η απόφαση του ICC, που
εκδόθηκε τελικώς τον Μάρτιο του 2016 δικαίωσε μερικώς την ΕΑΒ Α.Ε. και υποχρέωσε την
AIRBUS να παραμείνει στο πρόγραμμα για τριάντα (30) ακόμη μήνες, χρόνο, εντός του
οποίου θα πρέπει να υλοποιηθεί η ανάπτυξη και παραγωγή του συστήματος παραγωγής
κλειδών KGMF. Μολονότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν συμπεριλαμβάνεται εμφανώς ως
συμβατικό υλικό στη σχετική σύμβαση 025Α/99, η ανάπτυξη και παραγωγή του συστήματος
αυτού αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΕΑΒ Α.Ε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
37/01.02.2011 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του ΝΣΚ.
β) Στη σύμβαση δεν υφίσταται πρόβλεψη για τμηματικές παραδόσεις υλικών και
κατά συνέπεια τμηματικών πληρωμών, με αποτέλεσμα η εταιρεία ΕΑΒ Α.Ε. να έχει έτοιμο
προς χρήση το Πρότυπο Μικρό Δίκτυο, το οποίο το ΓΕΣ προσωρινά έχει παραλάβει και
χρησιμοποιεί από τις 20 Μαρτίου 2009. Η εταιρεία μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών
στο Πρότυπο Μικρό Δίκτυο μέχρι σήμερα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δημόσιο.
γ) Υφίσταται ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος με τα σύγχρονα επιχειρησιακά
δεδομένα, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή του συστήματος.
Οι καθυστερήσεις του προγράμματος και κατά συνέπεια οι όποιες καθυστερήσεις
υλοποίησης της σύμβασης 025Α/99 οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις υλοποίησης των
λοιπών συμβάσεων του προγράμματος, στην καθυστέρηση ενσωμάτωσης των ειδικών
κλιματιστικών μονάδων στους κλωβούς και στο παρωχημένο χρονοδιάγραμμα
παραδόσεων υλικών.
Με την 3η τροποποίηση της σύμβασης επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στη
λειτουργία του συμβατικού δεσμού και την υλοποίηση της σύμβασης, οι κυριότερες από τις
οποίες είναι:
α) Καθορίζονται τμηματικές παραδόσεις σε τρία στάδια (PAT 1, PAT 2, PAT 3) με
ταυτόχρονη αποδέσμευση ανά στάδιο χρηματικού ποσού μετά την οριστική παραλαβή κάθε
σταδίου, ενώ η αποπληρωμή της σύμβασης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και
λειτουργία του συστήματος.
β) Επικαιροποιείται το προβλεπόμενο στη σύμβαση χρονοδιάγραμμα παραλαβών
των υλικών αρχικής υποστήριξης.
γ) Εναρμονίζεται το σύστημα με τα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα.
δ) Επιλύεται το θέμα ανάπτυξης και παραγωγής του συστήματος παραγωγής κλειδών
KGMF. Συγκεκριμένα η εταιρεία ΕΑΒ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση συνεργασίας
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(κατόπιν και της αποφάσεως του ICC) με τον υποκατασκευαστή της AIRBUS για την
ανάπτυξη και παραγωγή του συστήματος, την πιστοποίησή του με την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών και την παράδοσή του στον τελικό χρήστη ΓΕΣ.
Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την έγκριση με τυπικό νόμο του σχεδίου της 3ης
τροποποίησης της σύμβασης 025Α/99 είναι:
α) Η αύξηση του συμβατικού τιμήματος, κατά 5.000.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και
κρατήσεων, λόγω της προμήθειας του συστήματος παραγωγής κλειδών KGMF.
β) Η αναγνώριση της κάλυψης των συμβατικών απαιτήσεων για επίτευξη Ελληνικής
Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) και η αντίστοιχη απαλλαγή του Προμηθευτή (ΕΑΒ Α.Ε.) από
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού επιτευχθέντος ποσοστού ΕΠΑ ως
δικαιολογητικού πληρωμής.

Άρθρο 11
Με το άρθρο αυτό εισάγεται εξαιρετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύστασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή
εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα
εμπορεύματα που θα εισαχθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης έως πέντε (5) αεροσκαφών P-3B Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού
Ναυτικού, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος – ΗΠΑ (LOA GR-P-GLI), θα
υπαχθούν στα παραπάνω ειδικά καθεστώτα χωρίς την σύσταση εγγυήσεων, νέων ή
συμπληρωματικών.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη ανάθεση
υποκατασκευαστικού έργου, διατηρουμένου του ως άνω καθεστώτος παγίων εγγυήσεων,
στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από την υλοποίηση
προγραμμάτων που θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους. Σε μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία, θα εξασφαλισθούν θέσεις εργασίας και πολύτιμη τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα
δοθεί η ευκαιρία στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία να εμπλακεί ανταγωνιστικά σε
παρόμοιες αναβαθμίσεις αεροσκαφών σε διεθνές επίπεδο.
Η θεσπιζόμενη παρέκκλιση ενόψει των εκτεθέντων παρίσταται απόλυτα
δικαιολογημένη, υπό την έννοια ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι
προϋποθέσεις του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος – μέλος
κυριαρχικά δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί ως αναγκαία για την προστασία της
ασφάλειάς του, η παρέκκλιση δε αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις είναι απολύτως αναγκαία
για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη
φύση των αποστολών ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης θαλασσίου χώρου που
επιτελούν τα εν λόγω αεροσκάφη, αποστολών κρίσιμων για την εθνική άμυνα και ασφάλεια
της χώρας στην παρούσα χρονική συγκυρία, γεγονός που καθιστά την όσο το δυνατόν
ταχύτερη ένταξή τους στο επιχειρησιακό δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού άμεση και
επιτακτική ανάγκη.

16

Άρθρο 12
Η παρούσα ρύθμιση επιδιώκει να καθορίσει τη δυνατότητα επιβολής ποινικών
ρητρών, μέχρι του ορίου του ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) της αξίας των υλικών που
παραδίδονται εκπρόθεσμα, στο πλαίσιο συμβάσεων προμηθειών που διενεργήθηκαν με
βάση το π.δ. 284/1989 (Α´ 133) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δημόσιων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α´ του
ν.3429/2005 (Α´ 314).
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ως άνω π.δ., προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής
εκπρόθεσμης παράδοσης, με παράλληλη επιβολή, για τις ημερολογιακές ημέρες
καθυστέρησης, των προστίμων που έχουν συμφωνηθεί στους όρους της σχετικής
σύμβασης, τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης παράδοσης
του υλικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, καθώς επίσης και επί της αξίας του
υλικού το οποίο, μολονότι παραδόθηκε, δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί λόγω της
καθυστέρησης του μέρους· το δε ύψος των εν λόγω προστίμων (ποινικών ρητρών)
καθορίζεται μετά από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Συναφώς, στην παρ.1 του άρθρου 43 του ως άνω π.δ. προβλέπεται η δυνατότητα
κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου και η επιβολή αθροιστικά ή διαζευκτικά των
αναλογουσών ποινικών ρητρών, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν παραδώσει
μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη σύμβαση που υπογράφηκε ή της τυχόν
παράτασής της και σε όποια ποσότητα προβλέπεται συμβατικά, το κατακυρωμένο υλικό ή
αυτό που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβών ή Επίλυσης Διαφορών με σκοπό να
αντικατασταθεί. Στην παρ.3 του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι η έκπτωση δεν μπορεί να
επιβληθεί πριν περάσουν τρεις μήνες από την προθεσμία που όφειλε να παραδοθεί το
συμβατικό υλικό, είναι δε υποχρεωτική μετά την παρέλευση έξι μηνών, ενώ επιπρόσθετα
προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από το χρονικό αυτό πλαίσιο, μόνο μετά από
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
Υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια.
Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σε συμβάσεις που έχουν
συναφθεί με βάση το π.δ. 284/1989, μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Δ.Ε.Κ.Ο. που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του κεφαλαίου Α´ του ν.3429/2005 (Α´ 314), έχει διαπιστωθεί ότι :
α) Σε όλες τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών πέραν του εξαμήνου,
είχε λάβει χώρα εξαίρεση από την προβλεπόμενη έκπτωση, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 284/1989.
β) Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε συμβατική πρόβλεψη για υπολογισμό μέχρι
του ορίου των εκατόν ογδόντα ημερών (6μηνου) ή άλλου τιθέμενου ορίου και σε
συνδυασμό με την προαναφερθείσα εξαίρεση επί της έκπτωσης, οι υπολογιζόμενες και
αναλογούσες, με βάση το άρθρο 42 του π.δ. 284/1989 ποινικές ρήτρες, ανέρχονται σε
υπέρμετρο ύψος, σε αρκετές δε περιπτώσεις ξεπερνούν και το κόστος των παραδοθέντων
υλικών.
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Aντίθετα, σχεδόν σε όλες τις συναφθείσες συμβάσεις που διέπονται από το ίδιο
π.δ., μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ιδιωτικών εταιρειών, είχε ρυθμιστεί συμβατικά, το όριο των
αναλογουσών ποινικών ρητρών σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης πέραν του
6μηνου, είτε να μην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα ημέρες, υπό το πρίσμα της συνάφειας με
το όριο του 6μηνου που θέτει το άρθρο 43 του π.δ. 284/1989 για την έκπτωση, είτε να
ανέρχεται μέχρι το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί της συμβατικής αξίας των
παραδοθέντων υλικών, τιθεμένου κατά τον τρόπο αυτό ενός ανώτατου ορίου, υπό μορφή
ποσοστού ποινικών ρητρών, στις εν λόγω συμβάσεις.
Ως απόρροια των ανωτέρω, την παρούσα περίοδο, σε πολλές περιπτώσεις
συμβάσεων μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Δ.Ε.Κ.Ο. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
κεφαλαίου Α´ του ν.3429/2005 εκκρεμεί σωρεία υπολογισμένων ποινικών ρητρών για τις
οποίες αναμένεται η επιβολή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το ύψος των οποίων
σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει το κόστος των παραληφθέντων υλικών, με
συνακόλουθο αποτέλεσμα η ενδεχόμενη οριστικοποίησή τους να επιτείνει την ήδη
βεβαρημένη θέση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Περαιτέρω, διαπιστώνεται άνιση
μεταχείριση με την πρακτική που ακολουθείται αναφορικά με το ύψος των προβλεπόμενων
ποινικών ρητρών μεταξύ των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με ιδιωτικές εταιρείες και
Δ.Ε.Κ.Ο. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α´ του ν.3429/2005, καθόσον
οι μεν πρώτες, εκ των πραγμάτων τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης λόγω της σχετικής
συμβατικής πρόβλεψης, ενώ οι δεύτερες υποχρεούνται να επωμίζονται πρόστιμα
υπέρμετρα αυξημένα, γεγονός που δυσχεραίνει επιπλέον την ανταγωνιστικότητά τους και
εν μέρει την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άρση των ανωτέρω στρεβλώσεων, υπό
το πρίσμα και της μέριμνας που οφείλει να επιδεικνύει η πολιτεία για τη βιωσιμότητα και
ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Άρθρο 13
Με το άρθρο 26 του ν.4258/2014 (Α´ 94) ανατέθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό η
ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών στα υποβρύχια (Υ/Β)«ΠΙΠΙΝΟΣ»,
«ΩΚΕΑΝΟΣ» και «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», που βρίσκονταν στους χώρους της
«Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (εφεξής ΕΝΑΕ ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).
Στα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ» και «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» οι μέχρι σήμερα πλήρως ή
μερικώς εκτελεσθείσες δοκιμές πιστοποιούν με επιτυχία τα αντίστοιχα συστήματα των Υ/Β
και, ως εκ τούτου, στην παρούσα κατάσταση δύνανται να καλύπτουν σημαντικό μέρος των
επιχειρησιακών απαιτήσεων. Στο Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» βρίσκεται σε εξέλιξη το τελικό στάδιο
εκτελέσεως δοκιμών αποδοχής εν όρμω (HAT) των συστημάτων του σκάφους, με
ικανοποιητικά έως τώρα αποτελέσματα. Την 29η Ιουνίου 2016 ξεκίνησαν οι δοκιμές εν πλω
(SAT) και για να ολοκληρωθούν με τη μέχρι τώρα εξέλιξη, χρειάζεται διάστημα περισσότερο
από οκτώ (8) μήνες. Οι δοκιμές εκτελούνται από προσωπικό του ΠΝ με τη συνδρομή των
εξειδικευμένων εργαζομένων της ΕΝΑΕ και των αναγκαίων υποκατασκευαστών.
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Οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων προβλημάτων των
τεσσάρων υποβρυχίων, μέρος των οποίων προκλήθηκε από την έλλειψη επαρκούς
συντήρησης αυτών με αποκλειστική ευθύνη της ΕΝΑΕ για το χρονικό διάστημα που
προηγήθηκε της εμπλοκής του ΠΝ στην αποπεράτωσή τους, στο πλαίσιο του ν.4258/14,
είχαν ως αποτέλεσμα τη χρονική διολίσθηση του προγράμματος. Σε αυτό συνέτεινε και η
αρχική άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ορισμένων κρίσιμων υποκατασκευαστών
εξωτερικού, κυρίως όσον αφορά στο εκτεταμένο εναπομείναν κατασκευαστικό έργο που
έπρεπε να γίνει στο Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», οι οποίοι τελικά αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους
με μεγάλη καθυστέρηση.
Για την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ανωτέρω Υ/Β, ως
άλλωστε θα ήταν η απαίτηση σε περίπτωση παραλαβής τους στο πλαίσιο του ν.3885/10
(«Εκτελεστική Συμφωνία»), απαιτείται η ολοκλήρωση των εναπομεινασών εργασιών και
δοκιμών εν πλω (SAT), με συμμετοχή υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικού οι
οποίες κυρίως αφορούν:
α. Στην αναγκαστική (συνεπεία των προκληθεισών φθορών ελλείψει της
απαιτούμενης συντήρησης) αντικατάσταση των συστοιχιών τους, που έχει προγραμματιστεί
να ολοκληρωθεί για τα υποβρύχια «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» το α´ και β´ εξάμηνο
του έτους 2017, αντίστοιχα.
β. Στις τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές των κινητήρων προώσεως (μετά την
αντικατάσταση της συστοιχίας τους).
γ. Στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης πυραύλων
SUBHARPOON.
δ. Στην ενεργοποίηση συστήματος μεταφοράς/φόρτωσης Τ/Λ Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (σε
εξέλιξη).
ε. Στην ενεργοποίηση συστήματος αναερόβιας πρόωσης (AIP) Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ.
στ. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων,
που αφορούν στους ιστούς των Υ/Β (περισκόπιο, radar, ESM, αναπνευστήρας).
ζ. Στην αντιμετώπιση βλαβών που έχουν προκύψει συνέπεια των εν εξελίξει
δοκιμών των Υ/Β καθώς και αναγκών αναβάθμισης λογισμικού συστημάτων λόγω εξέλιξης
των αντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών.
η. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και
ρυθμίσεων. Ειδικά για το Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για το οποίο οι δοκιμές είναι σε εξέλιξη, θα
απαιτηθεί η συνδρομή σημαντικού αριθμού υποκατασκευαστών εντός του έτους 2017.
θ. Στην συντήρηση συνοδών σκαφών δοκιμών που ανήκουν στο ΠΝ.
Οι παραπάνω εργασίες, δοκιμές κ.λ.π. είναι απαραίτητο να διενεργηθούν στους
χώρους της ΕΝΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των εργαζομένων και να
διασφαλιστεί το καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Η λύση
αυτή, άλλωστε, προφανώς εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της ΕΝΑΕ, αφού διατηρεί το
ναυπηγείο σε λειτουργία, διασφαλίζοντας την πιστοποίηση και πλήρη λειτουργικότητα της
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υποδομής του αμυντικού τομέα και την παραμονή και απασχόληση του κατέχοντος
εξαιρετική τεχνογνωσία εργατικού δυναμικού της επιχείρησης.
Εξάλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απασχόληση του αμειβόμενου
προσωρινά από το ΠΝ εργατικού δυναμικού, το ΠΝ, μετά από συναίνεση και των
υπευθύνων της εταιρείας, εκτέλεσε και εκτελεί εργασίες πέραν των αναγκαίων για την
ολοκλήρωση των υποβρυχίων. Η χρηματοδότηση των απαιτούμενων υλικών των εργασιών
αυτών γίνεται από τον λειτουργικό προϋπολογισμό του ΠΝ και όχι από το ποσό των 75,5
εκ. ευρώ, που είχαν ήδη σε προηγούμενο στάδιο εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
ΥΠΕΘΑ και αφορούσαν αποκλειστικά στις ανάγκες των προγραμμάτων των Υ/Β.
Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος του προγράμματος, το υπολειπόμενο χρηματικό
ποσό, εκ των 90,5 εκ. ευρώ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το αρχικό ποσό των 75,5 εκ.
ευρώ με επιπλέον χρηματοδότηση 15 εκ. ευρώ με το ν.4429/2016 (Α´ 199), επαρκεί έως και
τον Απρίλιο του 2017, οπότε και το ΠΝ θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα
με την ΕΝΑΕ, με προφανή συνέπεια το ναυπηγείο να περιέλθει στην δυσμενή, προ της
εφαρμογής του ν.4258/2014 και εμπλοκής του ΠΝ, κατάσταση.
Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης, πέραν των 90,5 εκ. ευρώ, που θα
απαιτηθεί, από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2017, είναι 19,7 εκ. ευρώ, το
οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ (ΚΑΕ 6912 Εξοπλιστικά), πλέον
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του έτους 2017. Η ανάλυση του εν λόγω ποσού φαίνεται
στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΑΠΟ ΜΑΪΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΑ

1

Μισθοδοσία-

1.500.000€/ΜΗΝΑ x 8=12.000.000 €
Δώρο Χριστουγέννων: 1.500.000 €

13.500.000 €

Ασφαλιστικές Εισφορές
2

Λειτουργικά Έξοδα /
Συντήρηση Υποδομών
Ναυπηγείου

150.000 € / ΜΗΝΑ x 8= 1.200.000 €

3

Τεχνική Υποστήριξη / Υλικά Για
Ολοκλήρωση Προγράμματος
Υποβρυχίων

4.000.000 €

4

Προγράμματα Συνοδών

1.000.000 €

1.200.000 €

4.000.000 €

1.000.000 €
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Πλοίων Επιφανείας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
(Απαιτούμενη Χρηματοδότηση)

19.700.000 €

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών
και δοκιμών στα Y/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», έτσι
ώστε αυτά να αποδοθούν, το ταχύτερο δυνατόν, στον στόλο για πλήρη επιχειρησιακή
εκμετάλλευση. Με δεδομένο ότι οι υπολειπόμενες εργασίες και δοκιμές είναι απαραίτητο να
υλοποιηθούν εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και προκειμένου να επιτραπεί η
δυνατότητα υπέρβασης του μη αρκούντος ποσού των 90,5 εκ. ευρώ, που αναφέρεται στην
παρ.5 του άρθρου 26 του ν.4258/14, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του
ν.4429/16, προτείνεται η προσθήκη στην παρ.5 εδαφίου με σχετικό περιεχόμενο.

Άρθρα 14-27
Με το άρθρο 14 συγκροτείται το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών –
Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.) που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
διαμέσου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Με το άρθρο 15 καθορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες του νέου Σώματος. Για
πρώτη φορά καθορίζονται ο ενδελεχής έλεγχος συμβάσεων και η παροχή διαβεβαίωσηςπιστοποίησης για την νόμιμη διαχείριση και σύνταξη των οικονομικών αναφορών και
καταστάσεων. Επίσης, για πρώτη φορά προβλέπεται εκπαίδευση των Οικονομικών
Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών σε θέματα χρηματοοικονομικών και ελεγκτικής
λογιστικής την οποία λαμβάνουν και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Συγκροτείται επίσης
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες και δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με
εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές του κράτους.
Με το άρθρο 16 καθορίζονται τα είδη των οικονομικών επιθεωρήσεων - ελέγχων και
το περιεχόμενό τους, ενώ υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού
διατάγματος για τον καθορισμό των ειδικών καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών–
Εσωτερικών Έλεγκτών, του τρόπου και των χρονικών περιόδων διενέργειας των
επιθεωρήσεων - ελέγχων, των σχετικών με τη σύνταξη και την υποβολή των εκθέσεων και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. Επιπλέον, προβλέπονται οι υποχρεώσεις των Μονάδων
προς συνδρομή των Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών, οι διαδικασίες
διάθεσης πραγματογνωμόνων, οι κατασχέσεις και η απαγόρευση στους Οικονομικούς
Επιθεωρητές - Εσωτερικούς Ελεγκτές να ασκούν καθήκοντα που δεν προβλέπονται από
την αποστολή τους. Για πρώτη φορά στις ΕΔ, επιβάλλεται η εφαρμογή των διεθνών
προτύπων ελέγχου, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ελληνική Πολιτεία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3693/2008 (Α´ 174).
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Με το άρθρο 17 προβλέπεται η δομή και οργάνωση του Σώματος με τη δημιουργία
μιας Κεντρικής Διεύθυνσης, δύο (2) Περιφερειακών Μονάδων Οικονομικών Επιθεωρήσεων
–Εσωτερικών Ελέγχων και μιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων επιπέδου Διεύθυνσης.
Η προαναφερόμενη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία συνιστάται για πρώτη
φορά στις ΕΔ, διενεργεί, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο και την εκτίμηση των καταγγελιών
συναφών με την οικονομική διαφθορά στις ΕΔ, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων.
Με το άρθρο 18 καθορίζεται η στελέχωση του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ., με τη σύσταση των
οργανικών θέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών, των
διοικητικών θέσεων προς υποστήριξη του Σώματος και την πλήρωσή τους από
μετατασσόμενους αξιωματικούς των τριών κλάδων των ΕΔ. Παράλληλα, ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής, την αρχαιότητα και τις
καταστάσεις των αξιωματικών του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. Τη βάση για την αρχική στελέχωση,
αποτελούν οι αξιωματικοί Οικονομικοί Επιθεωρητές του ανεξάρτητου Ελεγκτικού Σώματος
του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη
διενέργεια των οικονομικών επιθεωρήσεων όλων των ειδών των Διαχειρίσεων και συνεπώς
και την ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον, προβλέπεται για την αρχική στελέχωση του
Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. η μετάταξη επιθυμούντων αντίστοιχων οικονομικών αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας με παρόμοια προϋπηρεσία, καθότι
στους κλάδους αυτούς δεν υφίσταται ανεξάρτητο Σώμα Οικονομικής Επιθεώρησης καθώς
και αξιωματικών ελεγκτών του ΥΠΕΘΑ/ΜΕΕ. Η μεταγενέστερη πλήρωση των κενών
θέσεων θα γίνεται με διαγωνισμό στο οποίον θα δύναται να λάβουν μέρος όλοι οι
αξιωματικοί απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, που θα διαθέτουν τα κατάλληλα
προσόντα.
Με το άρθρο 19 καθορίζεται ο φορέας που θα παρέχει νομική υποστήριξη στο
Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.
Με το άρθρο 20 καθορίζονται τα καθήκοντα του Διευθυντή του Σώματος, του Γενικού
Οικονομικού Επιθεωρητή – Εσωτερικού Ελεγκτή. Κατά την αρχική στελέχωση του Σώματος
και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, ο Διευθυντής επιβάλλεται να
διαθέτει την μέγιστη δυνατή εμπειρία. Συνεπώς, προβλέφθηκε να έχει υπηρετήσει
υποχρεωτικά σε θέσεις Διευθύνσεων Οικονομικών Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, ώστε να
έχει διενεργήσει και να γνωρίζει επαρκώς τον τρόπο διενέργειας των τακτικών, ειδικών και
έκτακτων οικονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλες τις κατηγορίες των Διαχειρίσεων
των ΕΔ, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. και να είναι κάτοχος
αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά – οικονομικά.
Με το άρθρο 21 καθορίζονται τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή, ενώ με το άρθρο 22
καθορίζονται τα καθήκοντα των Διευθυντών των Περιφερειακών Μονάδων Οικονομικών
Επιθεωρήσεων – Εσωτερικών Ελέγχων και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
Με το άρθρο 23 ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας και εξέλιξης των αξιωματικών του
Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. Καθορίζεται ειδικό Συμβούλιο Κρίσεων και Προαγωγών για τα στελέχη του
Σώματος, προκειμένου να διασφαλίζονται τα εχέγγυα αμερόληπτης και ανεξάρτητης κρίσης
από κρίνοντες, με τους οποίους δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να εγκαθιδρυθεί σχέση
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ελεγκτή-ελεγχόμενου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των στελεχών του Σώματος
αυτού.
Με τα άρθρα 24 έως 27 ρυθμίζονται θέματα στολών, ηθικών αμοιβών και εκπαίδευσης
των αξιωματικών του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ., εν γένει διοικητικής μέριμνας που παρέχεται στο Σώμα
αυτό και τους αξιωματικούς του.
Άρθρο 28
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η υποπαρ. 1β
του άρθρου 74 του ν.4375/2016 (Α´ 51), που αφορούν στη μεταφορά προσφύγων και
μεταναστών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αναγκών, λόγω των μεταναστευτικών
ροών. Ειδικότερα, με την ως άνω τροποποίηση επιδιώκεται να συμπεριληφθούν στις
κατεπείγουσες δαπάνες όσες μεταφορές διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από τα Κ.Τ.Ε.Λ.
και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε των Περιφερειών της Χώρας ή Τουριστικά Γραφεία, από την 1η
Δεκεμβρίου του 2015 και μέχρι πλέον τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (αντί τις 3 Απριλίου 2016) και
ως εκ τούτου εξοφλούνται, θεωρούμενες ως νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης.
Με την υποπαράγραφο 1β του άρθρου 74 του ν.4375/2016, επεκτείνεται η
υποχρέωση του ΥΠΕΘΑ για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών μεταφοράς προσφύγων
και μεταναστών, πέραν της 3ης Απριλίου του 2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του
ν.4375/2016) και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

Άρθρο 29
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η μη καταβολή επιμισθίου εξωτερικού σε στρατιωτικό
προσωπικό το οποίο υπάγεται σε ειδικές διατάξεις που θα ορίζονται κάθε φορά με την
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3883/2010 και επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση παραμονή στελεχών στο
εξωτερικό για χρονικό διάστημα πέραν του μέγιστου χρόνου παραμονής στο εξωτερικό.

Άρθρο 30
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα στρατολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα:
Με την παρ.1 τροποποιείται ουσιωδώς το άρθρο 27 του ν.3421/2005 (Α΄ 302), με
σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αυτές ισχύουν
μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν.3838/2010 (Α΄ 49) και το ν.4332/2015 (Α΄ 76).
Συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι η αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων χορηγείται σε
όσους αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, για την οποία απαιτείται εκδήλωση σχετικής
βούλησης, σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύει κάθε
φορά, ή τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, επανακαθορίζεται ο
υπολογισμός της αναβολής αυτής, ώστε η διάρκειά της να είναι ένα (1) έτος από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Με τη νέα ρύθμιση,
παρέχεται στους στρατεύσιμους αυτούς μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής και
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ενσωμάτωσής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Χώρας, δεδομένου ότι η
ημερομηνία έναρξης της αναβολής μετατοπίζεται από την προγενέστερη ημερομηνία
ορκωμοσίας τους (η οποία πλέον δεν απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις απόκτησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση) σε αυτήν της ημερομηνίας εγγραφής τους στα
μητρώα αρρένων. Περαιτέρω, απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
χορήγηση της αναβολής, για την οποία πλέον αρκεί η ως άνω απόφαση, βάσει της οποίας
διενεργείται η εγγραφή των ενδιαφερομένων στα στρατολογικά μητρώα. Άλλωστε, η
απόφαση αυτή αποστέλλεται από την εκδίδουσα αρχή στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία και, ως εκ τούτου, τηρείται στο αρχείο της.
Με την παρ.2 καταργείται το άρθρο 55 του ν.3421/2005 που καθορίζει θέματα
χορήγησης αναβολής κατάταξης διάρκειας τριών ετών, μεταφορών σε μειωμένη
στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εξάμηνης διάρκειας με δυνατότητα απόλυσης στους
τρεις μήνες, καθώς και απαλλαγών από τη στράτευση, που χορηγούνται στους ομογενείς
που διακόπτουν τη μόνιμη διαμονή τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο
Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο
Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία
και στην Τουρκία, και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, και έκτοτε
κατοικούν σε αυτήν. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του εν λόγω νόμου καθίστανται
αναχρονιστικές ως προς τον σκοπό θέσπισής τους λαμβανομένου υπόψη ότι τα ως άνω
ειδικά στρατολογικά ευεργετήματα θεσπίσθηκαν για τη διευκόλυνση εγκατάστασης και
προσαρμογής στην Ελλάδα των ομογενών που επαναπατρίζονταν από τις χώρες του τέως
Ανατολικού Συνασπισμού και την Τουρκία και αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως
την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, τη σταθεροποίηση του
οικογενειακού τους ιστού, καθώς και άλλα προσωπικά και οικογενειακά θέματα [άρθρο 8
του ν.2510/1997 (Α΄ 136), άρθρο 8 του ν.2984/2002 (Α΄ 15) και άρθρο 55 του ν.3421/2005
(Α΄ 302)]. Η διατήρηση και εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και, κατά συνέπεια, η
ευνοϊκότερη μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στρατευσίμων έναντι των λοιπών
στρατευσίμων οδηγεί στην άνιση μεταξύ τους μεταχείριση. Συγκεκριμένα, οι ως άνω
κατηγορίες στρατευσίμων δεν επαναπατρίζονται πλέον στην Ελλάδα σε μεγάλες ηλικίες,
ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ήδη κατοικούν στην Ελλάδα επί
μακρόν. Άλλωστε, οι περισσότεροι από την εν λόγω κατηγορία στρατευσίμων αποκτούν
πλέον την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή μόνο
λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει την ομαλή ενσωμάτωσή
τους και τη μη αναγκαιότητα διατήρησης της ιδιαίτερης, μέχρι σήμερα, μεταχείρισής τους
έναντι των υπολοίπων στρατευσίμων. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκεται η εξομοίωση των
στρατευσίμων της ως άνω κατηγορίας με τους στρατευσίμους που αποκτούν την Ελληνική
Ιθαγένεια, σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του ν.3284/2004 (Α΄ 217) ή τις εκάστοτε
ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις, για την οποία απαιτείται εκδήλωση σχετικής βούλησης.
Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 και τις παρ. 3 και 4 ρυθμίζονται ζητήματα
ομαλής μετάβασης στις νέες διατάξεις, κατά το μέρος που αυτές επιφέρουν μεταβολές στις
αναβολές κατάταξης, στις μεταφορές στη μειωμένη θητεία, καθώς και στις απαλλαγές από
τη στράτευση, που χορηγούνται στους ομογενείς που διακόπτουν τη μόνιμη διαμονή τους
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στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη
Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία,
στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία, και έρχονται στην
Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν. Επιπλέον,
εξακολουθεί να ισχύει αναλογικά η τακτοποίηση όσων από τους ανωτέρω διετέλεσαν σε
ανυποταξία, όπως είχε προβλεφθεί και στην παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν.3421/2005
(Α΄ 302), η οποία καταργείται.
Άρθρο 31
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/12 (Α΄ 222), για τις δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού
υλικού, ορθοπεδικού υλικού και χημικών αντιδραστηρίων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
και του ΝΙΜΙΤΣ, των Στρατιωτικών Φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού,
που πραγματοποιήθηκαν έως και τις 31.12.2011 προβλέφθηκε η δυνατότητα εξόφλησής
τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του ν.2362/1995 (Α΄ 247),
του ν.2286/1995 (Α΄ 19), του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) και του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). Με τα
άρθρα 109 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) και 19 του ν.4286/2014 (Α΄ 194) η ισχύς της
παραπάνω ρύθμισης παρατάθηκε έως τις 23.7.2013 και 19.9.2014, αντίστοιχα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4332/2015 (Α´ 76), παρατάθηκε η ισχύς της
ρύθμισης για τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ έως τις 09.09.2015 και
θεωρήθηκαν νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του
ΕΣΥ και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) που απορρέουν από
προμήθειες υλικών – αγαθών και παροχής υπηρεσιών, χωρίς την υπογραφή συμβάσεων.
Ομοίως, με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4366/2016 (Α΄ 18), η ισχύς
των προβλέψεων του ν.4093/12 για την κάλυψη των δαπανών προμήθειας υγειονομικούφαρμακευτικού υλικού και παροχής υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων που
πραγματοποιήθηκαν κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, παρατάθηκε έως τις
30.12.2015.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4410/2016 (Α΄ 141) κατέστη εκ νέου
δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης περί προμηθειών
νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 (Α´ 194) και του ν.3871/2010 (Α´
141) τακτοποίηση των δαπανών των Δ.Υ.ΠΕ έως και τις 30.06.2016, με την προϋπόθεση
ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους, καθώς και η θεώρηση ως
νόμιμων όλων των δαπανών παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των
νοσοκομείων του ΕΣΥ, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 2γ-2δ) του ν.4432/2016 (Α΄
212), η ως άνω ημερομηνία επεκτάθηκε έως τις 31.10.2016.
Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας,
αντίστοιχα με αυτά των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Δ.Υ.ΠΕ., καθώς υφίστανται
ανείσπρακτες απαιτήσεις τους έναντι ασφαλιστικών οργανισμών από παροχή υπηρεσιών
νοσηλείας, με άμεσο επακόλουθο την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους προς τις
προμηθεύτριες εταιρείες και γενικότερα τη δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη
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οικονομική λειτουργία τους. Η συμβολή και η προσφορά των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
στην δημόσια υγεία, καταδεικνύει τη σημασία διαφύλαξης της ομαλής και απρόσκοπτης
λειτουργίας τους.
Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η εκ νέου παράταση της ισχύος των σχετικών
ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που
απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και από παροχή υπηρεσιών, που
διενεργήθηκαν ανεξαρτήτως υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης, εφόσον το ύψος των
σχετικών δαπανών ήταν εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων των οικείων
προϋπολογισμών για τα αντίστοιχα έτη. Με την υπόψη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα
σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις πληρωμές δαπανών
παρελθόντων ετών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ενώ δίδεται λύση στο πρόβλημα των
καθυστερήσεων που δημιουργούνται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εκ μέρους
των νοσοκομείων, στις καθυστερήσεις που σημειώνονται κατά την εκκαθάριση από
ορισμένους ασφαλιστικούς φορείς και στη συνεπαγόμενη συσσώρευση ανεξόφλητων
λογαριασμών νοσηλίων.

Άρθρο 32
Με το παρόν άρθρο, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του ν.1264/1982 (Α´
79), σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ενώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών και
καθορίζονται συναφή θέματα. Ειδικότερα:
Mε την παρ. 1 καθορίζεται ότι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις εν ενεργεία
στρατιωτικών, κατά την έννοια του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, μπορούν να συσταθούν
μόνο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α´ 87), για λόγους λειτουργικούς,
που ανάγονται στο μεγάλο χωρικό εύρος των Περιφερειών (ιδιαίτερα στη νησιωτική
Ελλάδα), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκληση των διοικητικών
συμβουλίων, καθόσον τα μέλη που θα τα συγκροτούν ενδέχεται να υπηρετούν σε
διαφορετικές μεταξύ τους Μονάδες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη αρκετά
χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα, αφενός να επιβαρύνονται με μεγάλα οικονομικά ποσά,
αφετέρου να αναλώνουν αρκετό χρόνο για τη μετακίνησή τους. Περαιτέρω, καθορίζεται ότι
οι πρωτοβάθμιες ενώσεις γίνονται υποχρεωτικά μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Στρατιωτικών, με δήλωσή τους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της.
Με την παρ. 2 καθορίζεται, σε σχέση με την τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι οι εν ενεργεία
στρατιωτικοί μπορούν να συμμετέχουν υπό την ιδιότητά τους αυτή στα σωματεία που
προβλέπεται να συστήνονται με το παρόν άρθρο, ενώ η συμμετοχή τους σε άλλο σωματείο,
οποιασδήποτε μορφής, το οποίο, κατά το καταστατικό του, συνδέει την απόκτηση της
ιδιότητας του μέλους του με την ιδιότητα του εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθίσταται ασυμβίβαστη.
Με την παρ. 3 καθορίζεται ότι οι πρωτοβάθμιες περιφερειακές ενώσεις και τα μέλη
τους απαγορεύεται να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η

26

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών ή/και
Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή/και Οργανισμών. Επίσης, για λόγους
διασφάλισης της υπηρεσιακής τάξης και δεοντολογίας, καθορίζεται, σε σχέση με την
τροποποιούμενη ρύθμιση, ότι μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
νομιμοποιείται να απευθύνεται, πέραν του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, ενώ οι
πρωτοβάθμιες ενώσεις μπορούν να απευθύνονται στους τοπικούς ανώτερους
στρατιωτικούς διοικητές μόνο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι για κάθε πρόβλημα
που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς, για την ανάδειξη του οποίου μπορούν να
απευθύνονται μόνο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία .
Με τις παρ. 4 και 5 εισάγεται ρύθμιση τεχνικής φύσης που αφορά στον καθορισμό
του επιτρεπόμενου αριθμού σταυρών σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία για την εκλογή
των οργάνων των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, σε σχέση με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και καθορίζονται
οι λεπτομέρειες εκλογής οργάνων διοίκησης των σωματείων.
Με την παρ. 6 καθορίζεται, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, ότι ο εκπρόσωπος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που προβλέπεται να συμμετέχει στα
Συμβούλια Μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως παρατηρητής, καθώς και
στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και στους υπ’
αυτών Ειδικούς Λογαριασμούς, θα ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δεν θα
επιλέγεται δια εκλογής από το συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Με την παρ. 7 καθορίζεται, προς εναρμόνιση με το νέο εγκαθιδρυόμενο πλαίσιο, ότι οι
υφιστάμενες, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ενώσεις στρατιωτικών
που συστήθηκαν σε επίπεδο Περιφερειών, δεν μπορούν να είναι μέλη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
Με την παρ. 8 καθορίζονται οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται,
αφενός το Διοικητικό Συμβούλιο της ήδη υφισταμένης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών να εναρμονίσει το καταστατικό της με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου,
αφετέρου οι πρωτοβάθμιες Περιφερειακές Ενώσεις να προκηρύξουν εκλογές, εφόσον δεν
το έχουν πράξει μέχρι την ισχύ του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου από τη
δημοσίευσή του στην ΕτΚ .

