
 





ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΜΕΡΙΜΝΑ
ü Τοποθετήστε στη σιγή τα τηλέφωνά σας
ü Ερωτήσεις στα δύο Πάνελ (Επιχειρησιακό και Τεχνολογικό) 

δεν θα υποβληθούν. Οι ερωτήσεις έχουν προετοιμαστεί και 
επιλεγεί από τους συνδιοργανωτές.

ü Επώνυμες προφορικές ερωτήσεις κατά την ωριαία 
διάρκεια των συζητήσεων κάθε ενότητας εισηγήσεων (4) 
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 
εισηγήσεων, το ακροατήριο παροτρύνεται να προετοιμάσει 
ερωτήσεις, γράφοντας σε ένα ‘χαρτάκι’: (1) Ονοματεπώνυμο, 
Εισηγητή που απευθύνεται η ερώτηση, την συνοπτική ερώτηση 
και (2) δίνοντας το ‘χαρτάκι’ της ερώτησης (σηκώνοντας το χέρι 
με το χαρτί) στην υπεύθυνη κυρία.

ü Οι επιθυμούντες (σες) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις 
παρακολούθησης του Συνεδρίου, παρακαλούνται να 
δώσουν ‘χαρτακι’ με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
email στην υπεύθυνη κυρία.



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΜΕΡΙΜΝΑ
ü Αντιλαμβανόμαστε (και το ζούμε) ότι οι καιροί είναι 

δύσκολοι – ακόμη και 5€ ή 10€ έχουν προτεραιότητες, 
ωστόσο, παρακαλούμε, όσοι δεν έχουν δηλώσει 
καφέ+αναψυκτικα+ νερό όλη την ημέρα 5€ ή και μαζί με 
ένα ελαφρύ γεύμα 10€, μπορούν να το κανουν και τώρα 
στα γκισέ μας!

ü Το Πάρκιν POLIS δίπλα στο Πολεμικό Μουσείο κάνει 
έκπτωση 50% στους επισκέπτες του ΠΜ. Δώστε αριθμό 
αυτοκινήτου και Επώνυμο στα γκισέ και θα σας δώσουν το 
κατάλληλο ‘χαρτί’ από την ασφάλεια του ΠΜ για την 
έκπτωση!



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΜΕΡΙΜΝΑ
ü Απονομή Αναμνηστικών θα γίνει ως εξής:
ü Χορηγοί, αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, Επίδοση 

από Προέδρους ΕΛΙΣΜΕ και ΣΑΣΙ
ü Μέλη Επιχειρησιακού Πάνελ, αμέσως μετά το πέρας 

της συνεδρίας τους, Επίδοση: Πρόεδρος ΣΑΣΙ
ü Μέλη Τεχνολογικού Πάνελ, αμέσως μετά το πέρας της 

συνεδρίας τους, Επίδοση: Πρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ
ü Εισηγητές κάθε Ενότητας, αμέσως μετά το πέρας της 

συνεδρίας της ενότητας (μετά τις ερωτήσεις), Επίδοση 
ο τρέχων συντονιστής (Αναστάσιος Μπασαράς, 
Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος)

ü Μπορείτε και Παροτρύνεστε να γίνετε μέλη και φίλοι, τόσο 
του Ε.Λ.Ι.Σ.ΜΕ. Όσο και του Σ.Α.ΣΙ. Απευθυνόμενοι (ες) 
στα γκισέ τους στην έξοδο της αίθουσας.

ü Για κάθε πρόβλημά σας απευθυνθείτε στις υπεύθυνες 
κυρίες  .....(αναφέρονται τα ονόματα)
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ΑΓΔ-ΓΔΑΕΕ- Χαιρετισμός στο: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, 

Κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και εκτιμώ ότι με την πλειονότητα του ακροατηρίου μας 
συνδέει αυτή η σχέση. 

Αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμένα η ευκαιρία να παρευρίσκομαι και να απευθύνω 
αυτό το χαιρετισμό σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου ακροατήριο. 

Η Αμυντική Βιομηχανία της χώρας μας είναι ένας τομέας ο οποίος, σε πείσμα των 
οικονομικών δεδομένων της εποχής, εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες και να 
δηλώνει δυναμική παρουσία στη εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές. 

Με προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, καινοτόμο σχεδίαση και 
ανταγωνιστικές τιμές, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία έχει καταφέρει να διεισδύσει 
σε αγορές από την άπω ανατολή έως την αμερικανική ήπειρο. 

Επιπροσθέτως, παρακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, επιδιώκει 
σταθερά την συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα, μέσω των οποίων τα προϊόντα 
της αποκτούν προστιθέμενη αξία, ενώ προάγεται και καθίσταται ευρέως γνωστή η 
ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών, κρατικών και ιδιωτικών.  

Τον Μάρτιο του 2017, με απόφαση ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκε η Εθνική Αμυντική και 
Βιομηχανική Στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού και 
η επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων σε περιόδους κρίσης, 
επιστράτευσης ή πολέμου. Η Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική Στρατηγική, κινείται 
πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες που είναι η ολιστική προσέγγιση στις προμήθειες 
των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας εγχώριας 
αμυντικής τεχνολογικής – βιομηχανικής δράσης. 

Την τρέχουσα περίοδο δρομολογούνται μέτρα και δράσεις με σκοπό την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας της Εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της προώθησης των 
εξαγωγών, της ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας, της προώθησης καινοτόμων 
δράσεων, και της υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΔΑΕΕ συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία ενεργοποίησης και 
υλοποίησης προγραμμάτων προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και 
ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων μέσω ευρωπαϊκών συνεργατικών 
προγραμμάτων, με στόχο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εγχώριας 
βιομηχανικής συμμετοχής. Αυτό επιτυγχάνεται, αφενός με την τακτική επαφή και 
ανταλλαγή πληροφοριών με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και αφετέρου με την 
επιδίωξη συνεχούς επικοινωνίας με κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλους 
κατασκευαστές του εξωτερικού, ώστε να επιτυγχάνεται λεπτομερής και ρεαλιστική 
γνώση, τόσο των εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων, όσο και των τρεχουσών και 
μελλοντικών εξοπλιστικών αναγκών της Ελλάδας και της Διεθνούς Κοινότητας. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η Εγχώρια Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση, 
προάγεται η ελληνική επιχειρηματικότητα και επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού. 

Στον ευρωπαϊκό άξονα, παρακολουθούμε στενά και συμμετέχουμε ενεργά στη 
διαμόρφωση των εξελίξεων για στενότερη συνεργασία και κοινή χρηματοδότηση 
δράσεων στον τομέα της άμυνας. Στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία για ισχυρή 
συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα συνεργατικά, διασυνοριακά 
ευρωπαϊκά προγράμματα αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαιτέρως σε τομείς 
ενδιαφέροντος των ενόπλων δυνάμεων. 

Οι εποχές επιβάλουν την αύξηση της εξωστρέφειας της εγχώριας βιομηχανίας, 
καθώς μόνον δια της οδού αυτής μπορούμε να οδηγηθούμε ασφαλώς προς την 
πολυπόθητη ανάπτυξη. Αλλά η εξωστρέφεια αυτή θα πρέπει να οικοδομηθεί σε 
σταθερά θεμέλια, όπως οργάνωση, αξιοπιστία, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε 
δημιουργία υποδομών.  Και όλα αυτά θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς,  δυστυχώς,  
την βοήθεια  γιγαντιαίων εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως αυτά που στο 
παρελθόν έδιναν τροφή για την επιβίωση της βιομηχανίας, αλλά που δεν έτυχαν 
επαρκούς εκμετάλλευσης για τη δημιουργία υποδομών, μέσω κυρίως του 
μηχανισμού των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. 

Αγαπητοί συνδιοργανωτές του ΕΛΙΣΜΕ και του ΣΑΣΙ  

Η ΓΔΑΕΕ χαιρετίζει την ημερίδα αυτή και εκτιμά ιδιαίτερα την πετυχημένη 
προσπάθεια και συμβολή σας στην ανάδειξη προβληματισμών, αλλά και την 
προώθηση ιδεών για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Άμυνας και της 
εξωτερικής πολιτικής. Οι προβληματισμοί και ιδέες των μελών του Ινστιτούτου και 
του Συνδέσμου, που αφιλοκερδώς προσφέρουν τον εαυτό τους, γιατί πολύ απλά 
έτσι έχουν μάθει να κάνουν, αποτελούν πολύτιμη τροφή για σκέψη και οδικό χάρτη 
για το μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να τους λαμβάνει σοβαρά υπ΄ όψη γιατί αυτοί, τα 
μέλη τους, αποτελούν εθνικό κεφάλαιο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε 
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ανεκμετάλλευτο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι, τον τελικό λόγο έχουν αυτοί που 
έχουν και την ευθύνη διακυβέρνησης του σκάφους. 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερίδα σας που την θεωρώ 
δεδομένη με απλό και μόνο κριτήριο τους διοργανωτές και τους εισηγητές.      

 



 

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, 
 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους Προέδρους του ΕΛΙΣΜΕ καιτου ΣΑΣΙ για τα καλά τους 
λόγια . Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά η εμπιστοσύνη που μου 
έδειξαν τα ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ και ΣΑΣΙ, να αναλάβω με τον εκλεκτό συνάδελφο και 
Καθηγητή μου στη ΣΙ κ. Μπασαρά, σημαντικό μέρος του έργου της 
διοργάνωσης και του συντονισμού του παρόντος συνεδρίου. 

Οφείλω βέβαια να αποδώσω τα δίκαια και να δηλώσω ότι ο κύριος συντελεστής 
του συνεδρίου μας σήμερα είναι ο κ. Μπασαράς, που επί τέσσερις μήνες 
καθημερινά και αγόγγυστα προετοίμασε κάθε λεπτομέρεια του.  Σας 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα κ. Μπασαρά και να είστε περήφανος και απόλυτα 
ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα. 

Κυρίες και κύριοι η παρούσα περίοδος στον κόσμο,  την Ευρώπη αλλά και στη 
γειτονιά μας, την Νότιο ανατολική Μεσόγειο,χαρακτηρίζεται από κοσμογονικές 
αλλαγές και σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες μπορώ να πω ότι ήταν φαινομενικά 
μη προβλέψιμες. Ταυτόχρονα η σύμμαχος εξ ανατολών Τουρκία αρχίζει να μην 
είναι σύμμαχος ούτε και τυπικά ποια, καθώς απομακρύνεται με γοργά βήματα 
από το ΝΑΤΟ. 
 
Όλα αυτά μας προβληματίζουν ιδιαίτερα όλους και με οδήγησαν στηναπόφαση 
να ξεφύγω λίγο από τον απλό χαιρετισμό και συμπεριλάβω σε αυτόν 
κάποιεςσκέψεις μου για συζήτηση, τόσο σε Τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε 
ανώτερο επίπεδο Στρατηγικής – Πολιτικής. 
 
Το ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο, στο οποίο η άμυνα ενδέχεται να εξελιχθεί στο 
μέλλον και ειδικά η  τεχνολογική καινοτομία στην έρευνα στον τομέα της άμυνας, 
είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να αποτελούν πεδία συνεχούς 
ανάπτυξης. 
 
Σημαντικές προκλήσεις για την αμυντική τεχνολογία προκύπτουν από την «τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση», όπως : η ενσωμάτωση των μελλοντικών 
καινοτομιών στους κύκλους ανάπτυξης και παραγωγής, η εξοικείωση με τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, η πρόσβαση σε μη παραδοσιακές πηγές καινοτομίας 
και τέλος η διασφάλιση της αξιοπιστίας των αλυσίδων εφοδιασμού στον τομέα 
της άμυνας. 
 
Η ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης 
προκειμένου να προσδιοριστούν και να ενσωματωθούν στην άμυνα και οι 



ραγδαία εξελλισόμενες τεχνολογικές καινοτομίες του μη-αμυντικού και ιδιωτικού 
τομέα (αντιστρέφοντας την τάση που ίσχυε στο παρελθόν όπου παραδοσιακά οι 
στρατιωτικές τεχνολογίες τροφοδοτούσαν τεχνολογικές εξελίξεις σε μη 
αμυντικούς τομείς), αλλά και να επιτευχθεί επαρκής διασυνοριακός 
ανταγωνισμός που είναι τόσο σημαντικός ειδικά για τις μικρομεσαίες (SMEs) και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης (midcaps) επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα, οι 
όποιες, όπως γνωρίζουμε, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της αμυντικής 
βιομηχανίας της χώρας μας. 
 
Πολλοί σύγχρονοι τεχνολογικοί τομείς αναδύονται και πιθανότατα θα 
αποτελέσουν σημείο εστίασης στο μέλλον για την αμυντική τεχνολογία όπως: ο 
κυβερνοχώρος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αναλύσεις μαζικών δεδομένων 
(bigdata), η ρομποτική, η «επανάσταση των αυτόνομων συστημάτων» με μίξη 
μηχανών και υπολογιστών, τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, τα σμήνη 
ρομποτικών όπλων σε πολλαπλούς τομείς και τα αυτό – οργανωμένα αμυντικά 
συστήματα . 
 
Παράλληλα με τη συζήτηση στο τεχνικό επίπεδο, που είναι φυσικά 
ιδιαίτερα σημαντική, υπάρχει και ένας άλλος  παράγοντας που δεν πρέπει 
να μας ξεφύγει και να αποτελέσει επίσης πεδίο συζήτησης: αφορά στο 
υψηλότερο επίπεδο στρατηγικής – πολιτικής, ήτοι τι πρέπει να κάνουν οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, για να παράσχουν το καλύτερο δυνατό 
περιβάλλον για την προώθηση των τεχνολογικών καινοτομιών, που απαιτούνται 
για την άμυνα στο μέλλον. 
 
Η ενσωμάτωση νέων προηγμένων τεχνολογιών στα αμυντικά συστήματα, όπως 
αυτών που αφορούν τα αυτόνομα συστήματα και τις τεχνολογίες stealth  δεν 
μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, χωρίς να 
συνοδεύεται από την απαιτούμενη αναμόρφωση των  στρατιωτικών 
στρατηγικών και δογμάτων, και των σχεδίων στο πεδίο των επιχειρήσεων.   
 
Η στενότερη και συστηματική συνεργασία με τους εταίρους,  με στόχο τη 
διασφάλιση της ηγετικής θέσης σε στρατηγικές τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα: 
εθνικό, Ευρωπαϊκό (μπορεί να γίνει αναφορά σε EDA, PESCO) και διατλαντικό 
(μπορεί να γίνει αναφορά σε ΝΑΤΟ), είναι πολύ σημαντική και πιο αναγκαία από 
ποτέ. 
 
Η καινοτομία δεν προκύπτει ούτε αναπτύσσεται δωρεάν: η σημαντική μείωση 
των διαθέσιμων κονδυλίων για την έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της 
άμυνας τα τελευταία χρόνια αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας: διακυβεύονται οι 
αμυντικές τεχνολογικές δυνατότητες του μέλλοντος και κινδυνεύει η 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας. Συνεπώς, είναι πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλιστούν 



αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στον 
τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. 
 
Ως εκ τούτου, πρέπει να κάνουμε συστηματική χρήση και καλύτερη δυνατή 
εκμετάλλευση όλων των πιθανών χρηματοδοτικών και πολιτικών μέσων και 
δομών που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, και τα οποία μπορούν 
να υποστηρίξουν την έρευνα στον τομέα της άμυνας. 
 
Τέλος πολύ σημαντική είναι η καθιέρωση στρατηγικού διαλόγου με τη αμυντική 
βιομηχανία και τους φορείς έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
έρευνας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας τους, με βάση την πρόοδο σε θέματα αμυντικής έρευνας 
και τεχνολογίας. 
 
Κυρίες και κύριοι είναι βέβαιο ότι, μόνο οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν 
να αποτρέψουν πιθανή διεκδίκηση από έναν ενδεχόμενο εισβολέα και να 
προστατέψουν την ακεραιότητα και την ευημερία της πατρίδας μας. Πέραν 
τούτου, η κατάλληλη αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε παραγωγή οπλικών συστημάτων αλλά και την 
υποστήριξη των υφισταμένων, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και περιορίζοντας το 
«ΒrainDrain», ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και πηγή πολύτιμου 
συναλλάγματος, με την προώθηση συστημάτων στο εξωτερικό.  
 
Έχουμε την πεποίθηση ότι ο προγραμματισμός και η θεματολογία του 
συνεδρίου μας αποτελεί πρόκληση για τη διαχείριση των ποικιλώνυμων 
επιχειρησιακών απαιτήσεων και λειτουργίας των Ε.Δ, όπως και κάθε 
επιχειρηματικής οντότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εστιάζει στην 
εξοικονόμηση πόρων και την στήριξη της εθνικής οικονομίας μας γενικότερα. 
 
Ευελπιστούμε Κυρίες και Κύριοι, με το παρόν Συνέδριο, να βοηθήσουμε στην 
ανάδειξη και αναγνώριση των προβλημάτων, ιδίως αυτών που αφορούν στους 
τομείς Άμυνας και Ασφάλειας , καθώς και να συμβάλουμε στην επίλυση ή 
τουλάχιστον άμβλυνση των προβλημάτων, με έξυπνες και οικονομικές λύσεις, 
που η σύγχρονη Τεχνολογία ( StateoftheArtTechnology ) το επιτρέπει, 
αξιοποιώντας κατάλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους της Χώρας μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«CONFERENCE ON DEFENCE AND SECURITY STATE OF THE ART TECHNOLOGY» ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΚΑΙ Σ.Α.Σ.Ι.. 

 

Εκ μέρους του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων για την άρτια συνεργασία του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης τους χορηγούς του Συνεδρίου, αναλυτική 
μνεία των οποίων θα γίνει αργότερα, για την πρόθυμη και καθοριστική συμμετοχή 
και συνδρομή τους.Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και ιδιαίτερα τους 
εκπροσώπους ξένων Πρεσβειών για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα τους Αντιπροέδρους ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και Σ.Α.Σ.Ι. Κους Α. Μπασαρά και Θ. 
Γιαννιτσόπουλοαντίστοιχα ως τους κινητήριους μοχλούς του Συνεδρίου και 
ασφαλώς το εκλεκτό ακροατήριο το οποίο ευρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα 
σήμερα και το οποίο πιστεύω ότι θα αποζημιωθεί από την ποιότητα και την ποικιλία 
των εισηγήσεων. 

Η άμυνα και ασφάλεια αποτελούν διαχρονική πρωταρχική προτεραιότητα κάθε 
κράτους, αφού αποτελεί την προϋπόθεση κάθε άλλης κοινωνικής 
δραστηριοποιήσεως.  Σήμερα η έννοια της άμυνας και ασφάλειας έχει λάβει 
ευρύτερο και πλέον σύνθετο χαρακτήρα, αφού σε αυτήν έχουν συμπεριληφθεί και 
μη συμβατικέςπεριπτώσεις απειλών όπως η τρομοκρατία, πειρατεία, 
κυβερνοεπίθεση, παράνομη διακίνηση μεταναστών, το διεθνές οργανωμένο 
έγκλημα,η ενεργειακή ασφάλεια, απειλές κατά άλλων ζωτικών πόρων, η 
υπεραλίευση, απειλές κατά του περιβάλλοντος όπως τα τοξικά απόβλητακ.ο.κ.. 
Ειδικότερα για την χώρα μας η απειλή του συνδυασμού του δημογραφικού με την 
μαζική παράνομη μετανάστευση, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη από την τουρκική 
απειλή. 

Η αποτελεσματική άμυνα και ασφάλεια δεν συνδέεται μόνο με αριθμούς και 
μεγέθη αλλά και με την επιχειρησιακή και τακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας, την 
έρευνα και καινοτομία και την υποστήριξη μίας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. 
Συνδέεται επιπλέον, ως γνωστόν, με την στρατιωτική ηγεσία, το Δόγμα, την 
εκπαίδευση και το ηθικό. Αποδεικνύεται ιστορικά ότι το κράτος που επιχειρεί να 
αντιμετωπίσει σύγχρονες απειλές με όρους του χθες έχει διασφαλισμένη την 
αποτυχία του. 

Η στρατιωτική επάρκεια και ικανότητα αποτελεί την αναγκαία αλλά όχι και την 
ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση των απειλών. Η δημογραφία, η οικονομία, οι 
συμμαχίες, η διεθνής νομιμοποίηση αλλά και η κοινωνική συνοχή, το λαϊκό 
φρόνημα και κυρίως η ικανή πολιτική  ηγεσία αποτελούν απαραίτητους 
συντελεστές ισχύος. Όσα χρήματα και εάν επενδυθούν στις ΕΔ αποτελούν μάταιη 
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σπατάλη εάν η πολιτική ηγεσία, αγνοώντας τους κανόνες και διαδικασίες της 
αποτροπής και του χειρισμού κρίσεων, αδυνατεί να πείσει τις απειλές ότι σε 
περίπτωση οιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, προτίθεται να χρησιμοποιήσει 
βίαικανή όπως επιφέρει δυσανάλογο κόστος έναντι του εικαζομένου οφέλους του 
επιτιθεμένου.  

Είμεθα μία χώρα με μοναδική γεωγραφική θέση και διαθέτουμε το πλεονέκτημα να 
μας γνωρίζει ολόκληρος ο πλανήτης λόγω του θαύματος της αρχαίας ελληνικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς. Είχαμε την τύχη επί ψυχρού πολέμου να ανήκουμε στον 
ελεύθερο κόσμο. Σήμερα η Ελλάς συμμετέχει στις πλέον ισχυρές και τεχνολογικά 
προηγμένες συμμαχίες.Εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται δυστυχώς ότιόλα 
αυτά τα πλεονεκτήματα κάθε άλλο παρά αξιοποιήθηκαν επ’ ωφελεία των εθνικών 
μας συμφερόντων. Το απλουστευτικό επιχείρημα ότι για όλα φταίνε ξένα κέντρα 
που απεργάζονται την καταστροφή μας, αποστερεί την δυνατότητα στις πολιτικές 
ηγεσίες και τους συμπολίτες μας να κοιταχθούναυτοκριτικάστον καθρέπτη δίχως 
ιδεοληπτικούς φακούς προκειμένου να γίνει μία νέα ώριμη και υπεύθυνη αρχή στην 
κατεύθυνση της αυτοβοήθειας και αυτονομίας, ως οφείλουν προς στις επερχόμενες 
γενεές Ελλήνων. 

Ελπίζω το σημερινό Συνέδριο να δώσει εναύσματα προς νέες ιδέες, προσεγγίσεις, 
προβληματισμούς και αναθεωρήσεις, προκειμένου να γίνουν απαραίτητα και 
αυτονόητα βήματα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδος. 

                                      03 – Μαϊου – 2018 

                       Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ 

                                   Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ 

                                       Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 

 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΕΔΡΟΥ		Σ.Α.Σ.Ι.(3/5/2018)	
Κυρίες και Κύριοι, 

Σας καλωσορίζω, με τη σειρά μου, στην τέταρτη συνεργασία ΕΛΙΣΜΕ-Σ.Α.Σ.Ι. 
και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας στο κάλεσμα μας για συμμετοχή 
στην προσπάθεια των δύο φορέων, να αναδείξουν θέματα που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την Ασφάλεια, αλλά και την ανάπτυξη της Πατρίδας μας. 

Πρέπει να επισημάνω , ότι αυτές οι προσπάθειες μας δεν θα είχαν υλοποιηθεί 
επιτυχώς, αν δεν τις πίστευαν και δεν τις υποστήριζαν με τις χορηγίες τους, οι 
ελληνικές , αλλά και ξένες εταιρείες και φορείς, συνδράμοντας στην κάλυψη 
των εξόδων διοργάνωσης. Αυτά για τις τρείς, διότι στην πρώτη είχαμε την 
πλήρη υποστήριξη της τότε Ηγεσίας της Π.Α,  που την αγκάλιασε και 
υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της. Τους Ευχαριστούμε όλους. 

Ευχαριστούμε ,επίσης όλους τους ομιλητάς και συντονιστάς που με την 
κατάθεση των απόψεων και των θέσεων τους, αλλά και των πληροφοριών, 
ενδεχομένως, επί των εξεταζομένων αντικειμένων, θα συμβάλλουν με το 
υψηλό τους επίπεδο, στην επιτυχία του παρόντος Συνεδρίου. 

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ σε όλα τα μέλη των δύο ΔΣ,  του ΕΛΙΣΜΕ και του 
Σ.Α.Σ.Ι., που στηρίζουν και εθελοντικά βοηθούν στην υλοποίηση αυτών των 
εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα όμως ,να μου επιτρέψετε, να εξάρω την προσφορά και 
συμβολή των δύο Αντιπροέδρων Μηχανικών κ.κ. Γιαννιτσόπουλου και 
Μπασαρά, οι οποίοι για μία ακόμα φορά ήταν η κινητήριος δύναμη της όλης 
οργάνωσης. Κύριοι σας Ευχαριστούμε. 

Ακόμα να σας ενημερώσω ότι ένας σοβαρός αριθμός Κυριών που έχουν 
κάποια σχέση με τα μέλη του Σ.Α.Σ.Ι., κυρίως σύζυγοι, ενεγράφησαν ως 
‘’Φίλοι’’ του Συνδέσμου μας και αποτελούν ήδη, μία νέα ομάδα δράσης σε 
πολλούς τομείς. Επτά εξ αυτών θα μας βοηθήσουν σήμερα και αύριο 
,εθελοντικά, στην διεξαγωγή του Συνεδρίου. Τις ευχαριστούμε και τις 
συγχαίρουμε, αν μας το επιτρέπουν, για την αποφασιστικότητα και το πνεύμα 
εθελοντισμού που μας διδάσκουν. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το θέμα του Συνεδρίου μας δεν επιλέγει τυχαία, ούτε είναι ένα από κάποια 
λίστα που έχουμε συντάξει. Η Ασφάλεια και η Άμυνα, όπως γνωρίζετε, είναι 
για κάθε χώρα προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.  Η 
χώρα μας έχει εξωτερική απειλή από κρατική οντότητα, αλλά δέχεται και 
απειλές που προέρχονται από ευρύτερα κοινωνικά αίτια, όπως η τρομοκρατία 
και οι μεταναστευτικές ροές στην περιοχή μας. 



Για να πετύχουμε λοιπόν την αναγκαία Ασφάλεια απέναντι σε αυτές τις 
απειλές, έχουμε ανάγκη να διαμορφώσουμε την αναγκαία, αλλά και ικανή 
Γεωπολιτική Ισχύ, κατά τον Κίσσιγκερ. Αυτή έχει πάντα δύο συνιστώσες. Την 
Μαλακή και την σκληρή εθνική Ισχύ. Με τον όρο σκληρή ισχύ αναφερόμαστε 
κυρίως στην Στρατιωτική ισχύ, αλλά και αυτή των άλλων φορέων που 
εμπλέκονται στην Ασφάλεια. 

Αντικειμενικοί λόγοι, νομίζω, επιβάλουν στη χώρα μας την αποφυγή του 
παράγοντα ‘’ποσότητα’’ απέναντι στην συγκεκριμένη εξωτερική απειλή κατά 
των εθνικών μας συμφερόντων. Τι Μένει; Πού μπορεί να βρίσκεται η λύση για 
την Ασφάλεια και την Άμυνά μας, όσον αφορά την σκληρή ισχύ;  Η Γνώμη 
μου.  Έρευνα από ελληνικά μυαλά. Ενεργοποίηση Ελληνικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας σε όλη τη γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή, DEFENSE 
and SECURITY, STATE of the ART TECHNOLOGY. 

Κυρίες και Κύριοι το ‘’Αεροπλάνο’’ δικό σας, όπως λέμε εμείς οι αεροποόροι. 

Σας ευχαριστώ. 

Ε.Γεωργούσης Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι. 

 

   



Χαιρετισμός Συντονιστή και Αντιπροέδρου ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Αναστασίου Μπασαρά 
Σεβαστοί πρεσβύτεροι, Αξιότιμοι κύριοι & κυρίες, Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Ευχαριστώ τους προέδρους, και, ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο του ΣΑΣΙ (κ. 
Γιαννιτσόπουλο) για τα θερμά τους λόγια, που αποζημιώνουν και αμοίβουν, εξαιρετικά, 
κάθε προσπάθεια. 
 
Είναι πλέον, καλά γνωστό, ότι το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.   και ο Σ.Α.ΣΙ.,  όπως ετόνισαν οι 
προλαλήσαντες -αξιοποιώντας την σωρευμένη γνώση, τις δεξιότητες, καθώς, και την 
πολυετή διεθνή και εσωτερική εμπειρία τους -χαρακτηριστικά για τα οποία ο 
Ελληνικός λαός έχει καλοπληρώσει και επενδύσει-  διοργανώνουν από κοινού 
δράσεις επιχειρησιακού ενδιαφέροντος - τεχνικού κατά βάση προσανατολισμού –  
 
Επισημαίνουμε την εξαιρετική επιτυχία: (1) του Σεμιναρίου «Military Logistics», 
2016) (2) του Σεμιναρίου «Security & Defense Economics -Logistics Management, 
Engineering & Support» , 2017,  (3) της ημερίδας: ‘Αμυντική Βιομηχανία - Τεχνολογία -
Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’, 2017.  
 
Πήραμε κολακευτικά σχόλια, δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα, θεωρήσαμε σοβαρά 
τις προτάσεις και τα ‘lessons learned’ .  Και αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τα 
διεθνή ‘Best Practices’:  (1) Επιλογή πλατιάς θεματολογίας  (~60) παγκόσμιας 
αποδοχής, (2) Ανοικτή Πρόσκληση  Εισηγητών για υποβολή προτάσεων και όχι 
χρησιμοποίηση των γνωστών-αγνώστων, που γυρίζουν με την ίδια εισήγηση από 
φόρουμ σε φόρουμ και από πρωινάδικο σε πρωινάδικο (3) Ενσωμάτωση 
βαρυσήμαντων πάνελ, με καλά επιλεγμένες ερωτήσεις  (4) Συσχέτιση εισήγησης-
ερωτήσεις σε ένα λόγο 2:1,(5) Ενσωμάτωση στην ‘παράσταση’ ΝΑΙ το θεωρούμε 
‘παράσταση’ και των γυναικών, γιατί δίνουν άλλη αίσθηση, άλλη φρεσκάδα, άλλη 
ζωντάνια, και (6) Δημιουργία Ποιοτικής Ανάρτησης, να χαίρεσαι να την ανοίγεις και να 
έχεις τα πάντα:  
 
Είχαμε πάνω από 60 προτάσεις, όλες οι ηλικίες, και τα δύο φύλα, όλη η αγορά και οι 
ΕΔ, Ικαροι, Ναυτικοί Δόκιμοι, Διδάκτορες, Ερευνητές, Ακόλουθοι Αμύνης Ξένων Χωρών, 
Καθηγητές, Αξιωματικοί των ΕΔ και ΣΑ, καταξιωμένοι Μηχανικοί της αγοράς και 
επιστήμονες της έρευνας (Μονολόγησα, έχουν καμιά σχέση αυτοί με τις πολιτικές, 
διοικητικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες μας!!!). Ηταν πολύ δύσκολο να κόψεις τριάντα 
προτάσεις, ανθρώπων που ήθελαν και διψούσαν να δείξουν την ικανότητά τους, 
απολογούμαστε.  Σημειώνουμε αυτούς που κόψαμε για άλλη φορά.  Είχαμε στήριξη 
από την αγορά,  και,  ευχαριστούμε,  και τους επαινούμε ,  και τους παροτρύνουμε να 
συνεχίσουν να το κάνουν, και θα τους τιμήσουμε στη συνέχεια. 
 
Κυρίες και κύροι, είμαστε εδώ:  ευελπιστώντας να δημιουργήσουμε ένα « Defence and 
Security Operations and Support Reference Point», τόσο στον Ελληνικό όσο και στον 
Διεθνή Χώρο, στοχεύοντας μάλιστα στο άμεσο μέλλον - ανάλογα με τις παραινέσεις, τις 
κριτικές και την αποδοχή των φορέων που θα τις παρακολουθήσουν – να συνεχίσουμε 
τις δράσεις αυτές σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (ηδη έλαβα στο ΦΒ, παράπονα από 



τη θεσσαλονίκη),  ξεκινώντας  από την Πορταριά Βόλου (30/5-2/6/2018), τόσο στην 
Ελληνική, όσο και στην Αγγλική. 
 
Ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά, σε διεθνές επίπεδο, με πρωταρχική επιδίωξη την 
συμβολή μας στην δημιουργία μίας Ελλάδας δημιουργικής, παραγωγικής, θετικά 
μεταλλαγμένης, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη στους τομείς της ΑΒ, Τεχνολογίας και 
Logistics.  
 
Δίνουμε έμφαση σε μια πληθώρα από άξονες της τεχνολογίας, της Επιχειρημα- 
τικότητας, της Στρατηγικής της Αμυντικής Βιομηχανίας και των Logistics  των 
Τεχνολογικων καινοτομιών της  Ερευνας, με πλήρεις, περιεκτικές και επικοινωνιακές 
παρουσιάσεις, τεκμηριώνουμε και διαδίδουμε το Συνέδριο για/σε όλους κλπ  
 
Φέρνουμε κοντά: (1) την ηγεσία και την αγορά, και, (2) μια πλειάδα έγκριτων 
καθηγητών, διακεκριμένων και εξειδικευμένων αξιωματικών των ΕΔ, Ακολούθων 
Αμυνας, διδακτόρων, αναλυτών και έμπειρων μεγάλων στελεχών της ΑΒ&L οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν/ απαντήσουν/συζητήσουν γύρω από τους παραπάνω θεματικούς άξονες 
, με : τα Στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τα Στελέχη των ΕΔ/ΣΑ, αλλά και 
φοιτητές και σποθδαστές ΑΣΕΙ, καθώς και κάθε ενεργό πολίτη. 
 
Οπως, θα ακούστε και στην εισήγησή μου ‘Defence Logistics in the 21st  Century’, 
αύριο, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί συρρικνώνονται, το εκκρεμές των αποφάσεων 
ταναντώνεται μεταξύ της Α &Α, η παλιά ερώτηση των αρχηγών: ‘πόσο γρήγορα 
μπορώ να πάρω αυτό το οπλικό σύστημα?’ έχει γίνει ‘Γνωρίζω πώς δαπανάται 
κάθε € ?’. Νεες καινοτόμες προσεγγίσεις υποστήριξης: ILS, CLS, PBL. Η σπουδαιότητα 
και η σημασία της Εγχ. Αμυν. Βιομ. και των Logistics στην υποστήριξη των ΕΔ και ΣΑ 
αυξάνουν σημαντικά, συγκλίνοντας σε μια WIN-WIN κατάσταση, με μεγάλο νικητή τη 
χώρα. Ο κανόνας των ΑΔ > 2% του ΑΕΠ και της κατανομής της πίτας ~55%  Αμοιβές 
Προσωπικού, ~20% Εξοπλισμοί και Επενδύσεις, -25% Επιχειρήσεις και Υποστήριξη, 
πρέπει να γίνει κατανοητός/σεβαστός από τις ηγεσίες. 
 
Ακούω, πολλούς καλούς φίλους να με συμβουλεύουν: τί θέλεις και προσπαθείς, 
Τάσο; Δεν βλέπεις ότι στη χώρα αυτή, έχοντας δοκιμάσει όλες τις πολιτικές τάσεις του 
κύκλου των 360%, δεν αλλάζουμε΄΄και, έχουμε γίνει ο περίγελως και οι γραφικοί της 
παγκόσμιας πιάτσας! 
 
Απαντώ, πρέπει, να αγωνιστούμε και να φωνάξουμε, και, να διαμαρτυρηθούμε, και 
να διδάξουμε, και να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας χωρίς ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες 
–για να μπορέσουμε να επιμορφώσουμε και να αλλάξουμε τη βάση των στελεχών, για 
να μπορεί να επιλέγει τους χρυσούς και όχι τους επίχρυσους και τους φελούς για να την 
κυβερνήσουν, διοικήσουν και συνδικαλίσουν! 
 
Θα τα καταφέρουμε??? Εμείς στη ΣΙ έχουμε ένα Μότο: ‘Οταν Θέλουμε Μπορούμε!’.  
Εμείς θέλουμε. 
 



Εκάναμε και έκανα μεγάλη προσπάθεια για το Συνέδριο. Την αφιερώνω στη Μνήμη 
του Πρωτότοκου λατρεμένου γιού μου Κωνσταντίνου και των Πιλότων της ΠΑ, για την 
Πρόωρη Τελευταία Ατέρμονη Πτήση τους στους Ουρανούς της Αιωνιότητας.  Σας, 
Ευχαριστώ, 





Συντονιστής

Αναστάσιος Μπασαράς,  
Σμήναρχος (Μ) ε.α. Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, 

Συγγραφέας.
Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, Απέκτησαν 3 παιδιά, 
Τον Κωνσταντίνο(+), Την Αργυρούλα (+) και τον Γιώργο



Τα Μέλη του Επιχειρησιακού Πάνελ



Τα Μέλη του Επιχειρησιακού Πάνελ



Time Limit!!!
With all the respect, if more than 2.5 minutes



Ναύαρχος Δημήτριος Ελευσινιώτης ΠΝ 

Απεφοίτησε το 1977 ως ΜάχιμοςΣημαιοφόρος Π.Ν.
Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ .
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ.
Το Ιούνιο 2012, ανέλαβε καθήκοντα  Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας, για ένα έτος.
Νυμφευμένος με την Ελένη. Εχουν ένα υιό τον  Αλέξανδρο.





Δημήτρης Ελευσινιώτης, Statement on:
‘Security and Defence State of the Art Technology as a Force Multiplier’

Μετά τον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο, είδαμε μια τεράστια έκρηξη 
της τεχνολογίας, υπολογιστικές μηχανές με τεράστιες 
δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, στην 
διάθεση του ανθρώπου σε όλους τους  τομείς ενδιαφέροντος 
του. 
Η εθνική άμυνα δεν έμεινε αμέτοχη στην θύελλα που 
προκάλεσαν η εμφάνιση των υπολογιστών, αντίθετα πολλές 
φορές πρωτοτύπησε με την άμεση ενσωμάτωση των 
εξελίξεων στα θέματα της. Σημαντικός τομέας ενδιαφέροντος 
είναι η άμυνα και ασφάλεια του χώρου.

Η κατά το δυνατόν άμεση ενημέρωση των κέντρων 
αποφάσεων για γεγονότα, πληροφορίες, συμβάντα, 
παρακολουθήσεις, παραβιάσεις κλπ. είναι, σήμερα, εφικτή. 



Δημήτρης Ελευσινιώτης, Statement on:
‘Security and Defence State of the Art Technology as a Force Multiplier’

Η τεχνολογία όμως δεν σταματά, θα έλεγα  δεν προχωρά αλλά 
καλπάζει, συνεπώς αλλαγές στην ποιοτική αύξηση της άμυνας 
και ασφάλειας, επιβάλλεται για αυξηθεί η αποτροπή και ο 
πολλαπλασιαστής ισχύος.
Μετά Μελέτες για την αξιοποίηση των νήσων μας στην άμυνα 
και στην ασφάλεια έχουν γίνει πολλές και οι οποίες συνεχώς 
εκσυγχρονίζονται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, 
υφίσταται από δεκαετίες ψηφιακό σύστημα μεταφοράς κάθε 
είδους απαιτούμενης πληροφορίας, το οποίο και αυτό με την 
σειρά του εκσυγχρονίζεται.
Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε δουλειά ακόμα, άλλωστε ποτέ δεν 
μπορεί κανείς να πει, ότι ο κύκλος εκσυγχρονισμού έκλεισε. Θα 
πρέπει να κατανοήσουμε οτι ξέρουμε τι θέλουμε, γνωρίζουμε τις ανάγκες 
μας, προχωράμε σταδιακά, καθορίζοντας προτεραιότητες ανάλογα τα 
διαθέσιμα οικονομικά μεγέθη.  



Στρατηγός Ζιαζιας Κωνσταντινος
Επίτιμος Αργηγος του Γενικού Επιτελείου Στρατου.
• Εγεννηθη στο Βαθύ Αυλιδος ,απο γονείς κτηνοτρόφους, 
Σαρακατσανος στην καταγωγη.
•Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1974 και 
αποφοίτησε το 1978, Ανθυπιλαρχος Ιππικού- Τεθωρακισμένων .
• Εχει υπηρετήσει σε όλο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλαδος και 
εχει διοικήσει ολα τα Κλιμάκια διοικήσεως του  Στρατου. 
Συγκεκριμένα:

- Διοικητής Υπομοναδος στον Έβρο .
- Διοικητής Επιλαρχιας  Leopard στην 24η  Τεθ. 
Ταξιαρχία.
- Διοικητής Ταξιαρχίας στο ΚΕ Τεθωρακισμένων, και 
στην  Ταξιαρχία της  ΚΩ (Βόρειο Συγκρότημα 
Δωδεκανήσου).
- Διοικητής Μεραρχίας στην Μεραρχία της  ΡΟΔΟΥ ( 
Νότιο Συγκρατημα Δωδεκανήσου).
- Διοικητής Δ' Σώματος Στρατου, ΕΒΡΟΣ, 2011 



Κωνσταντίνος ΖΙΑΖΙΑΣ
Επιλέχθηκε Αρχηγος του Γενικού Επιτελείου Στρατου.
Εχει υπηρετήσει ως επιτέλης σε διάφορες επιτελικές θέσεις  οπως 
Διευθυντής 3oυ Επιτελικού  Γραφείου  Ταξιαρχίας, Επιτελης 3ου 
Επιτελικου Γραφείου Μεραρχίας,Επιτελάρχης Ταξιαρχίας, 
Επιτελάρχης της ΑΣΔΕΝ , Διευθυντής Δ' Κλάδου του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ Στρατου.
-Ειναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής 
Εθνικης Άμυνας.
-Ειναι Πτυχιούχος Αλεξιπτωτιστής.
-Παραιτήθηκε απο την θέση του Αρχηγού το Καλοκαίρι του 2012 
,για την τιμή και την αξιοπρέπεια του Στρατου και της δίκης του 
,οπως λακωνικά ανακοίνωσε την ημερα της παραιτήσεως του.
-Ειναι νυμφευμένος με την Αλεξιου Δήμητρα με την οποια 
απέκτησε δυο παιδιά,την Ελενα Ζιαζια Φαρμακοποιό και τον 
Γεώργιο Ζιαζια Οικονομολόγο.



























Κωνσταντίνος Ζιαζιάς-Παρέμβαση-Τοποθέτηση
Την τελευταία εικοσαετία τα διάφορα κράτη αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις σε 
θέματα εθνικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί 
αβεβαιότητα στο περιβάλλον ασφαλείας. Οι συνεπαγόμενες απειλές δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και είναι πολύ δύσκολο για τις χώρες 
να αναπτύξουν τις κατάλληλες επιχειρησιακές δυνατότητες για την 
αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τα κράτη αναζητούν την απάντηση στις 
σύγχρονες προκλήσεις μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Η τεχνολογία διαδραματίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην κάλυψη των 
επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών, σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η ανάπτυξη, για παράδειγμα, μη επανδρωμένων οχημάτων παντός 
τύπου (αεροπλάνα, οχήματα κ.λπ.) έχει εισαγάγει νέα δεδομένα στη διεξαγωγή 
των επιχειρήσεων, χωρίς να παραγνωρίζονται τα ηθικά διλήμματα που χρήζουν 
απάντησης.
Επίσης έχει διευρυνθεί ο «χώρος» που διεξάγονται οι επιχειρήσεις. Ο πόλεμος 
έχει επεκταθεί στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα, όπου κερδίζει όποιος έχει 
το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα τομείς της τεχνολογίας που 
αναπτύσσονται ιδιαίτερα και εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος της άμυνας 
και ασφάλειας είναι η πληροφορική, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ------
--à



Παρέμβαση-Τοποθέτηση
αυτόνομα συστήματα, η αντιπυραυλική άμυνα & η πυρηνική τεχνολογία.
Επιπρόσθετα η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας προσφέρει 
δυνατότητες εκσυγχρονισμού των δυνάμεων επιτυγχάνοντας οικονομία 
κλίμακας. Για παράδειγμα, ο Στρατός των ΗΠΑ στη δεκαετία του 2000 
αποφάσισε την ενσωμάτωση ψηφιακών υποσυστημάτων και 
τεχνολογίας σε ήδη υπάρχοντα οπλικά συστήματα όπως άρματα, 
πυροβόλα, και επιθετικά ελικόπτερα. Επιδίωξη ήταν οι Διοικητές να 
έχουν πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης τακτικής κατάστασης στο πεδίο 
της μάχης και ο κάθε μαχητής να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται 
για να εκτελέσει τις εντολές του Διοικητή του. Ο σκοπός αυτός 
επιτεύχθηκε χωρίς την ανάπτυξη καινούριων οπλικών συστημάτων αλλά 
με τεχνολογική βελτίωση υπαρχόντων & με αντίστοιχη μείωση κόστους.
Είναι προφανής η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στην άμυνα και 
στην ασφάλεια των κρατών και η σύνδεση τεχνολογίας και στρατιωτικής 
ισχύος. Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι έχουμε περάσει από την εποχή 
κατά την οποία η τεχνολογία εξυπηρετούσε την ανάπτυξη στρατιωτικής 
ισχύος (military power wastechnology-enabled) στην εποχή που η 
τεχνολογία ενδυναμώνει την ισχύ (military power is technology-
empowered), γεγονός που την καθιστά σημαντικό πολλαπλασιαστή της 



Πτέραρχος (Ι) ε.α. 
Χρήστος  ΒΑΙΤΣΗΣ

Αρχηγός ΓΕΑ



Χρήστος ΒΑΙΤΣΗΣ-Παρέμβαση-Τοποθέτηση
Κυρίες και Κύριοι
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΛΙΣΜΕ, τον ΣΑΣΙ και 
την επιτροπή διοργάνωσης του Συνεδρίου για την 
τιμητική πρόσκληση, να την συγχαρώ για την 
εξαιρετική δομή και θεματολογία του, αλλά και να 
ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να βρίσκομαι 
σήμερα μαζί σας.
Το αεροπλάνο ως οπλικό σύστημα και η αεροπορική 
ισχύς είναι απολύτως εξαρτημένα από την 
τεχνολογία και την εξέλιξη της. Το γνωστό σύνθημα 
“Quality instead of Quantity” έχει κυριαρχήσει ως 
φιλοσοφία στην δομή και στην επιχειρησιακή 
σχεδίαση των αεροπορικών δυνάμεων, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. 



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΗ σχεδίαση και παραγωγή αεροσκαφών, συστημάτων και 
όπλων, ικανών να λειτουργούν ως ‘’Πολλαπλασιαστές 
ισχύος’’ σε κάθε συνισταμένη της αεροπορικής ισχύος, 
επιτυγχάνοντας πολλαπλάσια αποτελέσματα με την χρήση 
αντιστρόφως ανάλογου αριθμού δυνάμεων, έχει 
λειτουργήσει καταλυτικά και έχει διαφοροποιήσει παντελώς 
το αεροπορικό επιχειρησιακό πεδίο.  Η τεχνολογία αιχμής, 
ως κύρια γενεσιουργός αιτία, έχει ήδη προσδώσει στην 
αεροπορική ισχύ την δυνατότητα να επιφέρει καταστροφικά 
κτυπήματα, με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια και με την 
ελάχιστη χρήση δυνάμεων. Έχει επίσης προσδώσει τη 
δυνατότητα συνδυασμού και εκμετάλλευσης των 
μοναδικών χαρακτηριστικών της αεροπορικής ισχύος, με 
έναν βέλτιστο τρόπο. 



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΣήμερα, η αεροπορική ισχύς δεν αφορά μόνο αεροσκάφη ή 
έξυπνα όπλα, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές 
‘’μονάδες’’, αεροσκάφη και συστήματα, μπορούν να διασυνδεθούν 
και να δημιουργήσουν ένα ‘’σύστημα συστημάτων’’ σε ένα 
πλήρως ενοποιημένο πεδίο μάχης, το οποίο θα επιφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, με σχεδόν μηδενική αποκαλυπτικότητα, 
απόλυτη ακρίβεια και επιβιωσιμότητα. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει 
την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας διαφορετικών συστημάτων, 
εντός μίας ευρείας, ταυτόχρονης μετάδοσης δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και την παροχή ταυτόχρονα σε όλους 
πλήρους κοινής επιχειρησιακής εικόνας ενός πολυσύνθετου 
επιχειρησιακό περιβάλλοντος, με την συμμετοχή του ανθρώπινου 
παράγοντα σε αρκετές περιπτώσεις περιττή. Ας αναλογισθούμε 
πως λειτουργεί στην περίπτωση αυτή η τεχνολογία ως 
πολλαπλασιαστής ισχύος και ποιο το εξαγόμενο πηλίκο, όταν ο 
διαιρέτης του κλάσματος, αποτέλεσμα προς αριθμός δυνάμεων 
είναι μηδενικός ?



Παρέμβαση-Τοποθέτηση

Κυρίες και Κύριοι
Οι δυνατότητες τις οποίες οι χρήστες της αεροπορικής ισχύος 
σήμερα απολαμβάνουν, αλλά και τα αποτελέσματα που οι 
αποδέκτες της βιώνουν, είναι πράγματι εκπληκτικά. Η τεχνολογία 
αιχμής έχει προσδώσει την δυνατότητα στην αεροπορική ισχύ να 
δημιουργεί στρατηγικά τετελεσμένα, σε τόπο και χρόνο της 
επιλογής, με αναλογικότητα και διακριτικότητα και χωρίς αμφιβολία 
έχει εξελιχθεί σε πολλαπλασιαστή ισχύος της όσο ποτέ άλλωστε. 
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου.



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΑντιπτέραρχος ε. Κοσμάς Βούρης –Παρέμβαση Τοποθέτηση



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΚοσμάς Βούρης –Παρέμβαση Τοποθέτηση
Εκφράστε μας τις προσωπικές σας απόψεις, γνώμες, 
εμπειρίες και προτάσεις για τη σημασία και τη σπουδαιότητα 
της τεχνολογίας και της έρευνας στην άμυνα και ασφάλεια της 
χώρας καθώς και τη συνεισφορά στην οικονομία.

Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου με ένα ρητορικό ερώτημα 
που συνοδεύεται από πολλά και μικρά αλλά σημαντικά επιχειρησιακά 
διλλήματα:
Θα θέλατε η Χώρα σας να έχει ένα στρατό που θα έχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες. Δηλαδή:
-Να καταγράφει τις κινήσεις, τα επιχειρησιακά  δεδομένα και τη σχεδίαση 
του δυνητικού αντιπάλου σε πραγματικό χρόνο & με απόλυτη ακρίβεια?
-Να εκτελεί εντολές αποφάσεων που παράγει ένα υπεραυτόματο 
σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου, χωρίς λάθη & ανθρώπινη παρέμβαση?
-Να χρησιμοποιεί μη υποκλεπτόμενα δίκτυα κβαντικών επικοινωνιών?
-Να παράγει ανταλλακτικά πλοίων, μηχανών, αεροσκαφών, tanks σε 
λίγες ώρες μέσω εξελιγμένων εκτυπωτών 3D?
-Να διαθέτει πυραύλους μεγάλης ακρίβειας προσβολής των στόχων με 
ταχύτητες πλεύσης που ξεπερνούν τα 20 mach ?



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΚοσμάς Βούρης –Παρέμβαση Τοποθέτηση

-Να διαθέτει ηλεκτρικά πυροβόλα (Railguns) με δεκαπλάσια 
διατρητική ικανότητα από τα συμβατικά?
-Να προστατεύει τις κύριες βάσεις του με αντιαεροπορικά Laser 
υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας ?
-Να εξαπολύει από μαχητικό ή μεταφορικό αεροσκάφος 100άδες  
μίνι drones που θα εκτελούν ξεχωριστή αποστολή απίστευτης 
ακρίβειας το καθένα ?

Όλες αυτές οι δυνατότητες δεν είναι παραμύθια του Ιουλίου 
Βερν, αλλά τεχνολογίες αιχμής οι οποίες έχουν ήδη 
αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Ο ανταγωνισμός, με το καλό ή το κακό του profile, είναι 
έμφυτο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, όπως επίσης των 
κοινωνιών και των κρατών, και ενίοτε λαμβάνει κακόβουλο 
χαρακτήρα  με έντονη αντιπαράθεση και επιθετικότητα.



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΚοσμάς Βούρης –Παρέμβαση Τοποθέτηση

Έτσι το κάθε κράτος (έχει-δεν έχει ορατές απειλές γύρω του) 
πρέπει να φροντίζει με σπουδή, προσοχή και επιμέλεια την άμυνα 
και την ασφάλειά του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με το 
μικρότερο κόστος. 

Η διαμόρφωση της αμυντικής θωράκισης από την άλλη απαιτεί 
μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια που εστιάζεται στο να 
αναλύονται οι απειλές και να σχεδιάζεται ένα υπέρτερο επίπεδο 
άμυνας και όχι ισάριθμα ή ισοδύναμα επιχειρησιακά Μέσα με 
εκείνα του αντιπάλου. 

Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές επιδόσεις του 
οπλοστασίου, πρέπει να λειτουργούν συνολικά ως 
πολλαπλασιαστές ισχύος. Η υπεροχή συνεπώς διασφαλίζεται με 
αδιάκοπη αναζήτηση της καινοτομίας που προσφέρεται μέσα από 
τις αναδυόμενες  τεχνολογίες.



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΚοσμάς Βούρης –Παρέμβαση Τοποθέτηση

Έτσι το κάθε κράτος (έχει-δεν έχει ορατές απειλές γύρω του) 
πρέπει να φροντίζει με σπουδή, προσοχή και επιμέλεια την άμυνα 
και την ασφάλειά του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με το 
μικρότερο κόστος. 

Η διαμόρφωση της αμυντικής θωράκισης από την άλλη απαιτεί 
μια συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια που εστιάζεται στο να 
αναλύονται οι απειλές και να σχεδιάζεται ένα υπέρτερο επίπεδο 
άμυνας και όχι ισάριθμα ή ισοδύναμα επιχειρησιακά Μέσα με 
εκείνα του αντιπάλου. 

Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές επιδόσεις του 
οπλοστασίου, πρέπει να λειτουργούν συνολικά ως 
πολλαπλασιαστές ισχύος. Η υπεροχή συνεπώς διασφαλίζεται με 
αδιάκοπη αναζήτηση της καινοτομίας που προσφέρεται μέσα από 
τις αναδυόμενες  τεχνολογίες.
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Η απόκτηση της τεχνολογίας από την άλλη, είναι δυνατή με 
προμήθεια όπλων και αμυντικών συστημάτων από τις 
διεθνείς αγορές, όπως και ως προϊόν έρευνας και της 
ανάπτυξης που δυστυχώς για τη Χώρα μας, στον τομέα της 
Άμυνας, βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Με την χρηματοδότηση της έρευνας του αμυντικού τομέα, και 
μάλιστα σε μικτά σχήματα πανεπιστήμιων, ερευνητικών 
κέντρων και βιομηχανιών, όχι μόνο αναπτύσσονται 
τεχνολογίες αιχμής που δεν θα γνωρίζει ο αντίπαλός, αλλά 
παράλληλα αποκτάται εξαγώγιμη και εμπορεύσιμη 
τεχνολογία που επιφέρει χρηματικές εισροές στη εθνική 
οικονομία. 



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ναύαρχος, κ. Ηλίας ΣΙΩΝΙΔΗΣ

Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο της ΝΑ 
Μεσογείου, καθώς και του κλιμακούμενου 
αναθεωρητισμού της Τουρκίας, θεωρείτε ότι η ριζική 
αναβάθμιση του Λ.Σ. με ότι αυτή συνεπάγεται και η 
υπαγωγή του ως τετάρτου κλάδου των Ε.Δ. , αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη;



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
2. Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ραχωβίτσας

Με δεδομένο ότι τόσο η Παγκόσμια Στρατηγική ΕΕ 
(Μονγκερίνι 2016) όσο και η Στρατηγική Εσωτερικής 
ασφάλειας ΕΕ (2015) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να 
ενισχυθεί η επιρροή της ΕΕ στη θεματική Ασφάλειας και 
Άμυνας, πρέπει πρώτα τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν τις 
δικές τους δομές, θα ήθελα να σας ρωτήσω ‘πως το 
αλληλοσυμπληρούμενο πλέγμα σχέσεων εσωτερικής 
και εξωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ (που αποκαλείται 
και ως ‘ολοκληρωμένη προσέγγιση ΕΕ), μπορεί να 
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη αντίστοιχων  
μηχανισμών στην εσωτερική μας πολιτικοστρατιωτική 
συνεργασία των φορέων εσωτερικής ασφάλειας 
(ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Πολιτικής Προστασίας, ΠΥ) με το 
ΥΠΕΘΑ και σε ποιους τομείς υπάρχουν περαιτέρω 
περιθώρια συνεργειών;’



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3. Αντιπτέραχος κ. Ευάγγελος Γεωργούσης

Με σκοπό την μείωση των ανθρωπίνων απωλειών και του 
κόστους, κάποιες εταιρείες προτείνουν την ιδέα επιθετικής 
επιχείρησης από επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Stealth
των 500 εκ. δολ. , ακολουθουμένου από ένα Σμήνος 
αυτόνομων ή ημιαυτόνομων Drones των 3 εκ. δολ., τα οποία 
θα ελέγχονται από τον χειριστή του μητρικού αεροσκάφους 
από μεγάλη απόσταση. Τα Drones αυτά, εφοδιασμένα με 
Turmofan, θα είναι ταχύτατα, θα έχουν ελάχιστο ίχνος σε 
όλες τις συχνότητες και θα είναι εξαιρετικά ευέλικτα, 
θανάσιμος αντίπαλος για επανδρωμένο αεροσκάφος. 
Αναζητούνται ιδέες για το κατά πόσο μία τέτοια απειλή 
μπορεί να αντιμετωπισθεί και με τι είδους τακτικές και μέσα; 
Επιχειρησιακά σκεπτόμενος θα προτιμούσατε η Π.Α. να 
διαθέτει τα κονδύλια των εξοπλισμών για την προμήθεια 
αεροσκαφών 4ης γενιάς(F-35) ή να αποκτήσει UCAVs ;
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4. Αντιπτέραχος κ. Κοσμάς Βούρης

Εντάσσεται στο σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ η 
αναπροσαρμογή  Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής 
Στρατηγικής σε τακτή βάση,  λαμβάνοντας τις προβλέψεις 
της Μ.Δ.Σ – PESCO, όπως αυτή έχει θεσπισθεί μέχρι 
σήμερα και όπως αυτή θα μετεξελίσσεται στο μέλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ευκαιριών που 
διαμορφώνονται , έτσι ώστε να επιδιωχθεί η μέγιστη 
δυνατή συμμετοχή για κάλυψη τόσο επιχειρησιακών 
αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων με αξιοποίηση 
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) όσο και 
της Αμυντικής μας Βιομηχανίας;



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5. Αντιπτέραχος κ. Ιωάννης Αναστασάκης

Το πλέγμα σχέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής 
Ασφάλειας της ΕΕ, μπορεί να δώσει ώθηση στην 
Ανάπτυξη αντίστοιχων μηχανισμών στην εσωτερική 
μας πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία των Φορέων 
εσωτερικής Ασφάλειας (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Πολιτική 
Προστασία, ΠΣ) με το ΥΠΕΘΑ;
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6. Ναύαρχος Δημήτρης Ελευσινιώτης

Τι περιθώρια επέμβασης και διαμόρφωσης ενός 
σχεδιασμού διάρκειας έχει ένας αρχηγός όπλου στην 
ελληνική πραγματικότητα, σχετικά με την ενσωμάτωση 
των νέων τεχνολογιών στην αύξηση της 
επιχειρησιακής ισχύος του Όπλου που ηγείται;
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7. Ναύαρχος Ηλίας Σιωνίδης

Εσείς τι λέτε, Ναύαρχε  κ. Σιωνίδη:
Τι περιθώρια επέμβασης και διαμόρφωσης ενός 
σχεδιασμού διάρκειας έχει ένας αρχηγός όπλου 
στην ελληνική πραγματικότητα, σχετικά με την 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αύξηση 
της επιχειρησιακής ισχύος του Όπλου που 
ηγείται;
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8. Στρατηγός Κων. ΖΙΑΖΙΑΣ

Τί προτείνετε για την ‘Ανάπτυξη στρατηγικής 
κουλτούρας γα τη συνεργασία των φορέων 
ασφαλείας και άμυνας & 
την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία ευρύτερα?
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9.  Ανσγος Ιωάννης Ραχωβίτσας

Εσείς , αγαπητέ μου στρατηγέ συντοπίτη μου, Ποια 
θεωρείτε ως τα καταλληλότερα βήματα για την 
ανάπτυξη μιας στρατηγικής κουλτούρας που θα 
επιτρέπει την καλύτερή συνεργασία των φορέων 
ασφάλειας και άμυνας και την πολιτικοστρατιωτική 
συνεργασία ευρύτερα; 
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10. Απχος Κοσμάς Βούρης

Η βιομηχανική επιστροφή (ΒΕ) από το ΝΑΤΟ είναι ο λόγος της αξίας 
των συμβάσεων, που η Υπηρεσία NATO Support and Procurement 
Agence (NSPA,παλιότερα NAMSA)  έχει κάνει με την Βιομηχανία 
μιας χώρας προς την αξία των αγορών και προμηθειών, που η χώρα 
έχει κάνει μέσω της NSPA σε μια καθορισμένη περίοδο (1 έτος). Όταν 
είναι ΒΕ>1 τότε η χώρα είναι καλά-καταταγμένη (Well Placed 
Country). Όταν ΒΕ είναι από 0.5 έως1 τότε η χώρα είναι μέτρια-
καταταγμένη (Less Well Placed Country) και όταν ΒΕ<0.50 τότε η 
χώρα είναι φτωχά-καταταγμένη (Poorly Placed Country).
Δεν γνωρίζουμε πόσο ήταν τα τελευταία χρόνια η ΕΒΕ, παλιότερα 
όμως ήταν πολύχαμηλή, πχ. Το2011η ΕΒΕήταν ~0.38(Η Ελλάδα 
τοποθέτησε συμβάσεις αξίας ~MEUR36 ενώ η NSPA-ΝΑΜSA, τότε-
έδωσε στην Ελλάδα συμβάσεις αξίας ~MEUR 4), πράγμα που 
σημαίνει ότι η Ελληνική Βιομηχανία παίρνει πολύ λιγότερα από ότι η 
Ελλάδα δίνει στη NSPA και η χώρα είναι φτωχά-καταταγμένη.Εχει 
βελτιωθεί η ΕΒΕ;
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11. Απχος Ευάγγελος Γεωργούσης

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές των μη 
επανδρωμένων αεροχημάτων είναι ή χρήση οπλισμένων 
UAVs εν είδει περιφερομένου πυρομαχικού (loitering 
munition) ιδίως εάν μιλάμε για σμήνος φθηνών , 
οπλισμένων UAVs , εναντίον κάποιου στόχου. 
Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί μία περίπτωση 
ένα χρόνο πριν (23-03-17) όπου ένα φθηνό UAV με μία 
χειροβομβίδα θερμίτη κατέστρεψε ολοσχερώς ένα 
εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ουκρανία(προκαλώντας 
ζημιά πάνω από 1 δις. Δολ.), ενώ δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν για την 
ασφάλεια τους. Υπάρχουν ανάλογες προτάσεις από 
τη Βιομηχανία; Ανάλογες απαιτήσεις από την 
Υπηρεσία; 
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12. Απχος Ζαχαρίας Γκίκας

Αγαπητέ μου Πτέραρχε,

Από τεχνολογικής απόψεως πόσο δυσκολότερη 
είναι η εκμετάλλευση των UAS σε μαζική χρήση 
(cloud) από την μεμονωμένη χρήση?



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
13. Ναύαρχος Δημήτρης Ελευσινιώτης

Σεβαστέ μου Αρχηγέ,
Κρίνετε ικανοποιητικό το υφιστάμενο σύστημα 
ενημέρωσης, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων 
των Γ.Ε, της ΓΔΑΕΕ και του ΥΠΕΘΑ για τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας του τομέα άμυνα ή γενικά 
Στρατιωτική ισχύος;.  
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14. Ανσγος Ιωάννης Ραχωβίτσας

Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και οι ΗΠΑ υπάρχει 
μισθολογική διαβάθμιση των υπηρετούντων στην 
Αστυνομία αλλά και βαθμολογική εξέλιξη. Εδώ 
παρατηρείται το φαινόμενο της εξομοίωσης των μισθών . 
Επίσης, είναι σύνηθες φαινόμενο να ανέρχονται στις 
ανώτατες βαθμίδες Αξιωματικοί με ελάχιστη εμπειρία σε 
μάχιμες υπηρεσίες! Θα σας παρακαλούσα να σχολιάστε 
και να προτείνετε!
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15. Απχος Ιωάννης Αναστασάκης

Αγαπητέ μου Γιάννη,  
Με επιχειρησιακή σκέψη, θα προτιμούσαμε η ΠΑ να 
διαθέτει τα Κονδύλια Εξοπλισμών για την Προμήθεια 
αφων 5ης γενιάς (F-35) ή να αποκτήσει UCAVs;
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16. Απχος Κοσμάς Βούρης

Αγαπητέ μου Πτέραρχε, Στην ΕΑΒΣ δεν τονίζεται 
ο εξαγωγικός προσανατολισμός , ούτε ο μακροχρόνιος 
προγραμματισμός, η ολιγοτυπία (περιορισμός του τύπου 
των συστημάτων) δεν εγγίζεται καθόλου, λίγη έμφαση 
δίνεται στη συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα 
άλλων χωρών και συμμάχων. Η πολιτική πωλήσεων 
παλαιών μονάδων και ο έγκαιρος εκσυγχρονισμός του 
υλικού πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κάθε ΕΑΒΣ. 
Σχολιάστε!
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17. Στρατηγός Κων. Ζιαζιάς

Υστερα από το δραματικό επεισόδιο του Εβρου, 
εξελισσόμενο σε ομηρεία των δύο στελεχών μας, 
τί έχετε να πείτε στρατηγέ μου, για την:
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης θέσης 
(Blue Force Tracking και NATO Friendly Force 
Information?
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18. Απχος (Μ) Ζαχαρίας Γκίκας

Η χρήση των όπλων τύπου JDAM – Joint Direct Attack Munition 
επιτρέπει την άφεση από απόσταση έως 15 ναυτικά μίλια, η οποία είναι 
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την απόσταση άφεσης των παλαιότερων 
κατευθυνόμενων βομβών laser. Η δυνατότητα άφεσης όπλων από 
τέτοιες αποστάσεις, σε συνδυασμό με τη μείωση του ίχνους ραντάρ των 
σύγχρονων Α/Φ, δεν επιτρέπουν την εμπλοκή των επιτιθέμενων Α/Φ 
από αντιαεροπορικά συστήματα μικρής εμβελείας (SHORAD – Short 
Range Air Defence), τα οποία είναι αποτελεσματικά σε αποστάσεις πολύ 
μικρότερες από 10 ν.μ. Με άλλα λόγια, στο σύγχρονο πεδίο μάχης, τα 
συστήματα  SHORAD στην καλύτερη περίπτωση να κληθούν να 
αντιμετωπίσουν το ίδιο το όπλο (UAV, κατευθυνόμενη βόμβα, ρουκέτα ή 
πύραυλο) και όχι το βάλλον Α/Φ. Για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, 
προκρίνεται η χρήση αντιαεροπορικού πυροβόλου καθοδηγούμενου 
από ραντάρ, καθώς η χρήση πυραυλικών συστημάτων είναι μάλλον 
ασύμφορη. Υπάρχουν ανάλογες προτάσεις από τη βιομηχανία, 
ενδεχομένως σε μορφή αναβάθμισης παλαιότερων 
συστημάτων; Ανάλογες απαιτήσεις από την Υπηρεσία;
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19.  Ανσγος Ιωάννης Ραχωβίτσας

Όπως , πολύ καλά ξέρετε στρατηγέ, η οικονομική 
κρίση πλήττει ακόμα την Ελλάδα και έχει οδηγήσει σε 
περικοπές αμυντικών δαπανών. Με ποιούς τρόπους, 
τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ μπορούν να εξασφαλίσουν 
τα ποιοτικά κριτήρια της αμυντικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας μέσω των πιο updated
διαθέσιμων τεχνολογιών, ακόμα και σε περιόδους 
κρίσης ?
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20.  Ναύαρχος Δημήτρης Ελευσινιώτης

Ενόψει των γεωστρατηγικής αξίας του ελληνικού 
θαλάσσιου χώρου και των συγχρόνων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει το ελληνικό ναυτικό, ποιά κατά τη γνώμη 
σας θεωρείτε ότι είναι από πρακτικής άποψης η 
χρησιμότητα των νέων διαθέσιμων από τις ένοπλες 
δυνάμεις της Χώρας νέων τεχνολογιών ?
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21.  Απχος Ιωάννης Αναστασάκης

Αγαπητέ μου πτέραρχε, 
Όπλα με Τεχνητή Νοημοσύνη: ανεξέλεγκτη 
επιχειρησιακή δράση. Ηθικά και νομικά προβλήματα που 
προκύπτουν; 
Τρόπος αντιμετώπισης των όπλων αυτών με τεχνητά 
μέσα; 
Η επέκταση παραπέρα επέκταση της ιδέας μπορεί να 
αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, 
όπως έχουν υποστηρίξει ο Elon Musk,  ο  prog. Brian 
Cox,  ο απελθών   Stephen Hawking;
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22.  Απχος Κοσμάς Βούρης

Εσύ, αγαπητέ μου Κοσμά, τι λες για τις ίδιες 
ανησυχίες? Ήδη δοκιμάζονται εντελώς αυτόνομα drones 
εφοδιασμένα με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), για χρήση σε 
επιχειρήσεις κατά τις οποίες η επαφή με τα drones 
μπορεί να έχει μερικώς ή εντελώς διακοπεί και συνεπώς 
η απόφαση “ζωής ή θανάτου” να επαφίεται στην ΤΝ. 
Μπορείτε να προσεγγίσετε τα ηθικά και νομικά 
προβλήματα που προκύπτουν; Υπάρχει τρόπος 
αντιμετώπισης  των όπλων αυτών με τεχνικά μέσα; Η 
παραπέρα επέκταση της ιδέας μπορεί να αποτελεί 
πραγματικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα όπως έχουν 
υποστηρίξει ο Elon Musk  ο Prof Brian Cox και ο 
απελθών Stephen Hawking;



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
23.  Απχος ζαχαρίας Γκίκας

Αγαπητέ μου Πρόεδρε της ΕΑΒ,

Τι ποσοστό (%) επί του  κύκλου εργασιών, καλύπτει 
η παραγωγή της ΕΑΒ (εγχώριος αμυντική 
βιομηχανία) σε αμιγές υλικό άμυνας/ασφάλειας; Και 
τι ποσοστό (%) σε προϊόντα διττής χρήσης; Η ΕΑΒ 
έχει εξαγωγική δραστηριότητα; Σε ποιες χώρες; και, 
σε τι ποσοστό (%) επί του κύκλου εργασιών 
απασχολεί η εξαγωγική της δραστηριότητα;



Παρέμβαση-ΤοποθέτησηΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
24.  Ναύαρχος Δημήτρης Ελευσινιώτης

Ενα από τα διαπιστωθέντα προβλήματα κατά την κρίση 
των Ιμίων, ήταν τα παράλληλα καθήκοντα του Α/ΓΕΕΘΑ 
και του διακλαδικού του επιτελείου σε  στρατηγικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού 
υπήρξε η διαρκής προσπάθεια του τότε Α/ΓΕΕΘΑ να 
ευρίσκεται παρά τω Πρωθυπουργώ και ταυτόχρονα να 
διεξάγει τις επιχειρήσεις. Σας ανησυχεί, σεβαστέ αρχηγέ -
δεδομένου ότι τότε ήσαστε ανώτερος αξιωματικός και στη 
συνέχεια ανελιχθήκατε στην ανώτατη βαθμίδα- το 
γεγονός ότι έκτοτε η εν λόγω κατάσταση δεν έχει 
μεταβληθεί;



Some Navies! ….. Αλήθεια Υπουργέ (πρώην) τί 
θέλετε να πείτε εδω!





‘’Η Εθνική μας Άμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των 
Περιοχικών Εξελίξεων’’ 
Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 
 

  Η Ασφάλεια και η Άμυνα κάθε χώρας είναι δύο βασικά ζητούμενα, ή ένα με 
δύο σκέλη, επί των οποίων στηρίζεται η ανάπτυξη, η πρόοδος και τελικά η 
ευημερία των λαών τους. Φυσικά όχι από μόνες τους, αλλά για να 
λειτουργήσουν όλοι οι άλλοι συντελεστές ανάπτυξης πρέπει αυτές να προ 
υπάρχουν στον αναγκαίο και ικανό βαθμό. Όταν δε υπάρχουν απειλές, είτε 
αυτές προέρχονται από κρατικές οντότητες, είτε από κοινωνικά φαινόμενα, 
όπως μεταναστευτικά ρεύματα και τρομοκρατία, που θέτουν σε κίνδυνο 
ζωτικά εθνικά συμφέροντα, τότε  το αίσθημα γενικής ασφάλειας , είναι 
πρωταρχικής σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα έλεγα, ότι η εμπλεκόμενη 
εθνική ισχύς για την Ασφάλεια και την Άμυνα, δεν παίζει μόνο τον ρόλο του 
συντελεστού της ανάπτυξης, αλλά  είναι ο εγγυητής της εθνικής κυριαρχίας. 

  Στην περίπτωση της χώρας μας, όλες αυτές οι απειλές υπάρχουν. Έχουμε 
την γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Τουρκία που μας απειλεί ευθέως 
ζητώντας αναθεώρηση των υφισταμένων διεθνών συνθηκών , διότι 
αισθάνεται μεγάλη, ισχυρή και αδικημένη από το υφιστάμενο status quo στο 
Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε μία από τις πύλες εισόδου των 
μεταναστών προς την Ευρώπη και δίπλα από την δράση του θρησκευτικού 
φανατισμού και των σχετικών τρομοκρατικών μεθόδων επιβολής που 
χρησιμοποιεί. 

  Το γειτονικό μας γεωπολιτικό περιβάλλον είναι εντελώς ρευστό. Συγκυριακές 
καταστάσεις φαίνεται ότι έχουν μπλέξει χώρες, λαούς, έθνη, θρησκείες, αλλά 
κυρίως συμφέροντα, σε έναν Γόρδιο δεσμό. Η πολιτική κατάσταση στην 
Τουρκία δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία 
αυτής,  υπό την σημερινή και όπως φαίνεται και αυριανή της ηγεσία.  Θα 
παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο σεβόμενη τους κανόνες λειτουργίας και 
ισορροπίας που το διέπουν;  Θα μετακινηθεί σε άλλες συμμαχίες, 
ανταγωνιστικές και αντιπάλους των δυτικών συμφερόντων και με ισλαμικό 
φανατισμό; Θα προσπαθήσει ίσως να ‘’πατάει και στις δύο γεωπολιτικές 
βάρκες’’; βασιζόμενη στην γεωγραφική αξία του ‘’οικοπέδου της’’ και στην 
ανοχή των δυτικών δημοκρατιών; Μένει ζητούμενο. Το βέβαιο για εμάς ,όμως 
είναι ότι η πεποίθηση κάποιων περί εξασφαλισμένων συνόρων δεν φαίνεται 
να ευσταθεί. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για οικονομική 
εξασφάλιση μέσα ή έξω από την Ε.Ε., αλλά ούτε για εθνική συνοριακή 
ασφάλεια όσο επικρατεί η μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή και ο 
τουρκικός αναθεωρητισμός. Συμπερασματικά εκτιμώ ότι Εθνική Οικονομία και 
Εθνική Ασφάλεια απαιτούν πρώτα και πάνω από όλα Εθνική Αυτάρκεια. 



  Η τουρκική λοιπόν απειλή κατά της χώρας μας είναι φανερή και 
απροκάλυπτη. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, εκτός αν συμβούν 
ανακατατάξεις που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται. Όλοι οι τούρκοι πολιτικοί 
που έχουν στο πολιτικό του πρόγραμμα συγκεκριμένες διεκδικήσεις από την 
Ελλάδα και την Κύπρο.  Διεκδικούν όλοι νησιά στο Αιγαίο. Απλώς τον αριθμό 
αλλάζουν. Άλλος θέλει 18, άλλος 25 και μερικοί τα ανεβάζουν στα 150. Εξ 
άλλου ο πρώην τούρκος ΥΠΕΞ και Πρωθυπουργός , τα έχει γράψει  καθαρά 
στο γνωστό βιβλίο του που δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Συγκεκριμένα 
αναφέρει: ‘’ Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου 
βρίσκεται υπό ελληνική κυριαρχία αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο της 
πολιτικής της εγγύς θαλάσσιας περιοχής της Τουρκίας. Η βασική πηγή 
προβλημάτων στο Αιγαίο είναι η αγεφύρωτη αντίφαση μεταξύ γεωλογικής και 
γεωπολιτικής πραγματικότητας και του ισχύοντος καθεστώτος.’’ Νομίζω ότι 
εδώ έχουμε την θεωρία της Ναζιστικής Γερμανίας περί ‘’ζωτικού χώρου’’, υπό 
τουρκική εκδοχή.  Και για την Κύπρο ,  ο ίδιος κύριος τονίζει εμφατικά:  ‘’  
Κυπριακό θέμα η Τουρκία θα έπρεπε να θέτει και να συντηρεί ,  έστω και αν 
στο νησί δεν υπήρχε κανείς μουσουλμάνος τουρκικής καταγωγής.’’   Όλα αυτά 
αποδεικνύουν ότι η τουρκική απειλή κατά της Ελλάδος και της Κύπρου θα 
είναι συνεχής , ανεξάρτητα ποίος κυβερνάει τη χώρα αυτή.  

  Ιστορικά η Στρατιωτική ισχύς για την Τουρκία και τους εκάστοτε κυβερνώντες 
αυτήν, είναι  ένα από τα αγαπημένα μέσα άσκησης εθνικής εξωτερικής 
πολιτικής. Ξεκινούν με την προβολή της με κάθε πρόσφορο τρόπο.  Έχουν 
έτοιμα τα σχέδια για να την εφαρμόσουν με άμεσο και θερμό τρόπο, όταν και 
όπου οι συνθήκες της περιοχής, αλλά και οι παγκόσμιες  ισορροπίες ή 
συμφέροντα, τους το επιτρέψουν.  Τα παραδείγματα της Κύπρου το 1974, και 
της Συρίας τώρα ,είναι νομίζω, χαρακτηριστικά. Τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 
2016 και οι εν συνεχεία εξελίξεις στον χώρο των Τ.Ε.Δ. , έχουν μειώσει αρκετά 
το αξιόμαχο αυτών και ιδιαίτερα αυτό της Αεροπορίας τους. Όμως , πιστεύω 
ότι είναι θέμα χρόνου που θα βρουν και πάλι την ισορροπία τους. Τα 
εξοπλιστικά τους προγράμματα συνεχίζονται κανονικά. Πρόσθεσαν  και το 
ρωσικής προέλευσης, αντιαεροπορικό ,αντιπυραυλικό, S-400 , παρά τις 
Νατοικές και αμερικανικές αντιρρήσεις και προειδοποιήσεις. Μένει να δούμε 
τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, επειδή επηρεάζει  το εξοπλιστικό  πρόγραμμα, 
των  F-35. Σοβαρά άλλα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη ή 
ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Οι πύραυλοι εδάφους-εδάφους BORA, με εμβέλεια 
280 χλμ. μάλλον έχουν μπει σε επιχειρησιακή λειτουργία. Εργάζονται, δε,  για 
να αυξήσουν ακόμα περισσότερο το δραστικό βεληνεκές των. Τα UAV τους 
ήδη πετάνε στο FIR Αθηνών με διάρκεια πτήσεως πάνω από 20 ώρες. 
Πληροφορίες λένε ότι βιομηχανίες του ετοιμάζουν το ηλεκτρονικό πυροβόλο, 
όπως και όπλα  Laser για τις φρεγάτες TF-2000. Τονίζεται ότι,  η μερίδα του 
λέοντος των τουρκικών εξοπλιστικών κονδυλίων πάει στην Τ.Α και στο Τ.Ν. 
Έχουν πεισθεί ότι με αυτούς τους δύο βραχίονες των Τ.Ε.Δ ισχυρούς, 
μπορούν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τους σε Αιγαίο, Πόντο και 



Μεσόγειο. Επισημαίνω ότι πριν 15 χρόνια η εξάρτηση των εξοπλιστικών 
αναγκών της Τουρκίας από πηγές του εξωτερικού έφτανε το 80%. Σήμερα 
είναι στο 40%  με στόχο να περιοριστεί στο 20%.    Είναι δε χρήσιμο να 
γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της 
Τουρκίας δεν βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικά κεφάλαια. Ένα σοβαρό 
μέρος προέρχεται από ανεξάρτητες πηγές, όπως φόροι σε συγκεκριμένα 
αγαθά και υπηρεσίες , σε ταμεία των Τ.Ε.Δ. και άλλα.  

  Σε ένα βαθμό ,η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ερμηνεύεται αν 
ανατρέξουμε  στις μελέτες ή τα σχέδια που εκπονεί το Τουρκικό Κέντρο 
Στρατηγικών Μελετών, το γνωστό EDAM. Σε μία εξ αυτών τεκμηριώνει την 
ανάγκη οργάνωσης στρατιωτικών βάσεων της Τουρκίας σε Αφρική, Αν. 
Μεσόγειο, Μεσοποταμία και Μέση Ανατολή. Γίνονται κινήσεις στη Σομαλία. 
Διεύρυναν αυτήν που είχαν στο Κατάρ. Έχουν de facto  δυνάμεις στο Ιράκ και 
στην Συρία με σκοπό μάλλον να τις διατηρήσουν, αν δεν υπάρξουν φιλικά 
προς αυτήν καθεστώτα στις χώρες αυτές. Η ίδια μελέτη κάνει ειδική αναφορά 
στην Κύπρο. Προσεγγίζει το βόρειο τμήμα της νήσου ως βάση που θα 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους στην Αν. Μεσόγειο.  

  Μέσα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και με πολύ καθαρή, την 
τουρκική απειλή,  η Χώρα μας καλείται να την αντιμετωπίσει και να διαφυλάξει 
τα εθνικά της  συμφέροντα στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον 
πρώην SACEUR,  Ναύαρχο,  James  Stavridis,  :  ‘’…οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο. Με τον διάλογο και τις 
συνομιλίες. Όμως αυτή τη μέθοδο επίλυσης των διαφορών την βοηθά και την 
κάνει πιο αποτελεσματική η ύπαρξη της  αναγκαίας και ικανής στρατιωτικής 
ισχύος .’’ Με απλά λόγια, ένας από τους πλέον ειδικούς, μας λέει ότι αν θέλεις 
ειρηνική επίλυση των διαφορών σου με ένα άλλο κράτος, φρόντισε πριν 
εμπλακείς σε συνομιλίες γι’ αυτό, να διαθέτεις ήδη σεβαστή Στρατιωτική ισχύ. 

  Στην υπόθεση Εθνική Ασφάλεια εμπλέκονται πολλοί φορείς, λόγω της 
πολυπλοκότητας των απειλών και της διεθνοποίησης πολλών εξ αυτών. Το 
έργο των φορέων αυτών είναι δύσκολο και λίαν απαιτητικό, δημιουργώντας 
ανάλογες απαιτήσεις σε γνώσεις και ικανότητες από το στελεχιακό δυναμικό 
τους. Οι επιδράσεις από εξωτερικούς παράγοντες μεγάλες και ποικίλες, 
ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλουν να εξυπηρετήσουν. Αυτά μαζί με την 
δικής μας τεράστια,  8ετη οικονομική και όχι μόνο,  κρίση ,  συνθέτουν το 
πρόβλημα μας  που λέγεται: Επαρκής Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα. Ρευστό 
γεωπολιτικό περιβάλλον, ισχυρή εξωτερική απειλή και δική μας οικονομική 
κρίση και εξάρτηση, εκτιμώ ότι απαιτούν πολύ προσεκτικά βήματα από όλους 
τους εμπλεκόμενους. Οι μεταρρυθμίσεις είναι επιβεβλημένες ώστε η 
λειτουργίες της Ασφάλειας και Άμυνας να κοστίζουν λιγότερο. Η συνεργασία 
και ο συντονισμός μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στα θέματα αυτά θα 
μειώσει επίσης το κόστος. Έχει σημειωθεί σοβαρή πρόοδος στην συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων φορέων σε εθνικό ,αλλά κυρίως σε Ευρωπαικό επίπεδο, 



μέσω σχετικών προγραμμάτων έρευνας. Νομίζω όμως, ότι υπάρχει χώρος για 
μεγαλύτερη εμπλοκή της Αμυντικής μας βιομηχανίας με στόχο την επίτευξη 
πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων στα επί μέρους προβλήματα Ασφάλειας 
και Άμυνας που αντιμετωπίζει η χώρα. Μέσω του κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός τομέας μπορούν και πρέπει να γίνουν 
πολλαπλασιαστές της αναγκαίας εθνικής ισχύος, αν θέλουμε να μειώσουμε 
αφενός το κόστος  και αφετέρου την σταδιακή απ’  εξάρτηση από εξωτερικές 
πηγές, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. 

  Ποίο θα είναι το όργανο που θα έχει την εθνική ευθύνη να υποδείξει  το 
θεσμικό  πλαίσιο για την συνεργασία όλων των συντελεστών ισχύος της 
χώρας και την σχεδίαση της κατάλληλης Στρατηγικής για την Ασφάλεια και την 
Άμυνα; Θα το λένε: Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας; Θα το λένε: Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Στρατηγικής; Το όνομα δεν έχει μεγάλη 
σημασία. Παραδείγματα στο διεθνές περιβάλλον υπάρχουν πάρα πολλά. Το 
ζητούμενο είναι από πού θα προκύψει αυτό και ποίο θα είναι το εύρος των 
αρμοδιοτήτων του. Από το Σύνταγμα ή από Νόμο; Συμβουλευτικό όργανο της 
Κυβέρνησης; ή θεσμικός  φορέας εκτός κομματικών πλαισίων λειτουργίας, 
στο οποίο θα προεδρεύει ,ίσως,  ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και η εμβέλεια δράσης του θα αναφέρεται στο έθνος; Ας 
ελπίσουμε ότι θα γίνει και θα γίνει σωστά, για την Ασφάλεια και την Άμυνα του 
Κράτους, αλλά και την πορεία του έθνους μας στο μέλλον. 

  Εκ των πραγμάτων λοιπόν φαίνεται ότι, η χώρα για να πορεύεται ασφαλώς 
και να υπερασπίζεται τα εθνικά ζωτικά συμφέροντα της, έχει ανάγκη να 
διαθέτει την αναγκαία και ικανή ‘’έξυπνη ισχύ’’ ,όπως την αποκαλούν 
κάποιοι(Σταυρίδης) ή ‘’Γεωπολιτική ισχύ’’ κατά άλλους(Κίσιγκερ). Ανεξάρτητα 
από τον τίτλο, αυτή αποτελείται από συνδυασμό της ‘’ήπιας’’ ή ‘’μαλακής’’ 
ισχύος και της ‘’σκληρής’’ ή Στρατιωτικής. Η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και την 
Ε.Ε., οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και τις Ευρωπαικές δυνάμεις, αλλά και με χώρες 
της περιοχής , όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, δημιουργούν πολύ σημαντική 
βάση της ‘’ήπιας’’ ισχύος της χώρας μας. Ο προσφάτως αποστρατευθείς  
Αρχηγός της Ισραηλινής Π.Α, Πτέραρχος Εσέλ, σε συνέντευξη του, μεταξύ 
των άλλων, ανέφερε: ‘’ Πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 
αναπτύξει τη συνεργασία με νέους φίλους μεταξύ των οποίων ξεχωρίζω την 
Ελλάδα ,την Κύπρο και την Ρουμανία.’’ Και συνεχίζει : ‘’ Η κατάσταση  έχει 
αλλάξει και παρατηρείται σύγκληση συμφερόντων Ισραήλ και άλλων χωρών 
της περιοχής. Αντιμετωπίζουμε κοινούς εχθρούς πράγμα που διευκολύνει 
κατά πολύ τη συνεργασία μας.’’ Καλό είναι να προσέξουμε ότι ο πτέραρχος 
δεν μιλάει για κρατικές φιλίες ή αντιπάθειες, αλλά για εθνικά συμφέροντα, που 
είναι και έτσι θα είναι πάντα, ο οδηγός σχέσεων μεταξύ των κρατών. Ο 
Θουκυδίδης θα επιβεβαιώνεται συνεχώς.  

  Έχουμε ανάγκη από στρατιωτική ισχύ.  Το ερώτημα όμως είναι , ποία πρέπει 
να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της;. Είμαστε αναγκασμένοι, όπως πάρα 



πολλοί ειδικοί έχουν επισημάνει, να βασιζόμαστε στην Ποιότητα και όχι στην 
Ποσότητα. Αυτό σημαίνει ποιότητα σε όλους τους τομείς. Ποιότητα στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Ποιότητα, εξυπνάδα και αποφασιστικότητα, θα 
πρόσθετα εγώ, στον σχεδιασμό και τις αποφάσεις. Ποιότητα και οικονομία στα 
οπλικά συστήματα και τα αναγκαία μέσα.  

  Κυρίες και Κύριοι, Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί σχεδιασμού της αναγκαίας , 
κατά περίπτωση, Στρατιωτικής ισχύος, αλλά και ο Επιχειρησιακός αντίστοιχος 
για την διεξαγωγή των σχετικών επιχειρήσεων , δείχνουν και τις άλλες βασικές 
κατευθύνσεις αυτής. Στην δική μας περίπτωση, έρχονται και τα Γεωγραφικά 
και Γεωπολιτικά δεδομένα των εθνικών μας συμφερόντων να μας 
επιβεβαιώσουν ότι , η  Αεροναυτική ισχύς της χώρας είναι πρώτο και ζωτικό 
ζητούμενο. Ο έλεγχος του εναέριου και θαλάσσιου χώρου από τα 
Δαρδανέλλια έως τη Λιβύη και από το Ιόνιο έως την Κύπρο στην Αν. 
Μεσόγειο, θα μας εξασφαλίσει Αποτροπή και θα βοηθήσει αποφασιστικά στην 
ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Η προβολή ισχύος των 
αμυντικών μας συστημάτων πρέπει να καλύπτει το σύνολο ,σχεδόν , των 
Στρατηγικών δυνατοτήτων της στρατιωτικής ισχύος που μας απειλεί. Τα 
γεωγραφικά δεδομένα της χώρας που μας απειλεί οδηγούν, εκτιμώ, τους 
αμυντικούς μας σχεδιασμούς σε ότι αφορά την εμβέλεια των στρατηγικών μας 
δυνατοτήτων.  Η Τεχνολογία και η Επιστήμη επιτρέπουν σήμερα στην 
Αμυντική Βιομηχανία να βρει τις κατάλληλες, από κάθε άποψη λύση στα 
σχετικά προβλήματα. Η Στρατηγική μας αποτροπή έχει ανάγκη από σχετικές 
δυνατότητες εμβέλειας σε συστήματα Αέρος –Εδάφους, αλλά και Επιφανείας- 
Επιφανείας και η Αμυντική μας Βιομηχανία έχει αργήσει, νομίζω, να αναλάβει 
ή να της ανατεθεί να λύσει το πρόβλημα, κάνοντας τις απαραίτητες 
συνεργασίες. Όμως είναι γνωστό ότι, κανένα οπλικό σύστημα από μόνο του 
δεν είναι ικανό τα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν δεν λειτουργεί 
μέσα από σύγχρονα και κατάλληλα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου των 
Στρατιωτικών, αλλά και άλλων επιχειρήσεων. Δεν θα υπάρξει επιτυχημένη 
κλαδική και διακλαδική επιχείρηση των Ε.Δ. αν δεν βασισθεί στις δυνατότητες 
ενός δικτυοκεντρικού συστήματος σχεδίασης , ελέγχου και εκτέλεσης αυτών. 
Ένα σύστημα που ο ανθρώπινος παράγων δεν θα επεμβαίνει συνεχώς, αλλά 
μόνο για να κατευθύνει στρατηγικά.  Οι πληροφορίες και η εικόνα του χώρου 
ενδιαφέροντος, επεξεργασμένες, θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, 
όπου πρέπει για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για να δοθούν σε 
αυτούς που πρέπει. 

  Δεν θα πω κάτι καινοτόμο αν τονίσω ότι σήμερα δεν νοούνται σύγχρονες 
Ε.Δ, αν δεν έχουν αναπτύξει σοβαρή ικανότητα σε ότι αφορά το 
Κυβερνοδιάστημα, CYBER,  όπως συνηθίζεται να λέγεται. Κανένα σύστημα 
Διοίκησης και Ελέγχου δεν θα λειτουργήσει την ώρα που θα το έχουμε 
ανάγκη,  αν δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε από τις σχετικές 
δυνατότητες προσβολής του από τον αντίπαλο. Ή μπορεί να σταματήσουμε 



εχθρική επιθετική ενέργεια αν οι δικοί μας αρμόδιοι στον τομέα είναι ισχυροί , 
δοκιμασμένοι και εκπαιδευμένοι. Γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ ήδη διαθέτουν 
ξεχωριστή Διοίκηση CYBER , με την οποία συντονίζονται όλες, μα όλες οι 
προς εκτέλεση επιχειρήσεις. Αν είχα την ευθύνη να βάλω προτεραιότητες , 
αυτή θα την έβαζα πρώτη. 

  Δεν είναι του παρόντος Συνεδρίου, να απαριθμήσουμε  κάθε ένα σύστημα 
που εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί  να συνδράμει στην αποτροπή και στην 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της  χώρα μας.  Εξ άλλου οι αρμόδιοι και 
έχοντες την ευθύνη εισηγήσεων, επιλογών και αποφάσεων, έχουν όλες τις 
πληροφορίες και τις γνώσεις για να κάνουν τις κάλλιστες επιλογές. Αυτό που 
θα επισημάνουμε είναι την σχέση που σήμερα πλέον έχουν ή θα έπρεπε να 
έχουν, η ντόπια έρευνα και βιομηχανία με τις ανάγκες των Ε.Δ . Αυτό σημαίνει 
η έρευνα και η τεχνολογία αιχμής, θα μπουν στην υπηρεσία Ασφάλειας και 
Άμυνας της Χώρας μας, ενώ κάθε εμπλεκόμενος φορέας, δημόσιος ή 
ιδιωτικός, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, μειώνοντας την 
αιμορραγία των μορφωμένων νέων μας προς άλλες αγορές και πατρίδες. Δεν 
θα αποτρέψουμε σχεδιαζόμενες προκλητικές ενέργειες από τους γείτονες, 
αλλά ούτε και την δράση τους με τις ροές των μεταναστών, αν δε έχουμε 
συνεχή ή σχεδόν συνεχή, επιτήρηση των περιοχών ενδιαφέροντος με τα 
κατάλληλα μέσα.  Δεν γίνεται, επίσης, να αναχαιτίζουμε  UAVs, με τα δικά μας 
μαχητικά. Δεν μας συμφέρει οικονομικά, αλλά και για άλλους λόγους εξ ίσου 
συμαντικούς. Η τεχνολογία αιχμής προσφέρει λύσεις , ας τις αναζητήσουμε. 

  Συμπερασματικά , θα έλεγα, ότι η μεγάλη αστάθεια που επικρατεί στην 
ευρύτερη περιοχή, από τα Βαλκάνια μέχρι τη Λιβύη, το Ιράκ και την Αν. 
Αφρική, θέτουν την Αν. Μεσόγειο και τις γειτονικές χώρες στο επίκεντρο αυτή 
της γεωπολιτικής αναδιάταξης. Αν σε αυτήν , προσθέσουμε το τεράστιο 
ενεργειακό ενδιαφέρον που ήδη παρουσιάζει η Αν. Μεσόγειος , αλλά και την 
αναθεωρητική , οθωμανίζουσα, θα έλεγα, στάση της Τουρκίας , τοποθετούν 
την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλέον κρίσιμο σταυροδρόμι της νεότερης 
ιστορίας τους. Για να υπερασπισθούμε επιτυχώς τα εθνικά μας συμφέροντα , 
είπαμε, ότι έχουμε ανάγκη από την επαρκή ‘’Γεωπολιτική’’ ή ‘’έξυπνη’’ ισχύ. 
Δηλαδή έναν έξυπνο και κατάλληλο συνδυασμό ‘’ ήπιας’’ και ‘’ σκληρής’’ 
ισχύος. Μόνο με την μία εξ αυτών σε επάρκεια και την άλλη σε έλλειψη, το 
γεωπολιτικό ‘’παιχνίδι’’  θα χαθεί.  Και ότι χάνεται σε αυτή τη δράση των 
Κρατών , πολύ δύσκολα ξανακερδίζεται. Η εκπόνηση και η εν συνεχεία 
σταδιακή εφαρμογή, της κατάλληλης Εθνικής Στρατηγικής, είναι, κατά τη 
γνώμη μου, θέμα πρώτης προτεραιότητας. Από αυτή θα προκύψει η σωστή 
Στρατιωτική Στρατηγική. Αυτή, σε Επιχειρησιακό και Τακτικό επίπεδο θα 
παντρέψει Δημόσιο με Ιδιωτικό τομέα, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και έρευνα , με ΥΠΕΘΑ και 
αμυντική βιομηχανία. Ζητούμενο είναι να μπουν όλοι οι συντελεστές Εθνικής 
Ισχύος στον δρόμο της συνεργασίας και της παραγωγής των αναγκαίων 



μέσων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία και θα θέσουν στην υπηρεσία την 
Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας. 

  Κατά τον Κινέζο θεωρητικό της Στρατηγικής Σουν Τζου ,  5ος αιώνας Π.Χ. : ‘’ 
Στρατηγική με Τακτικούς ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τη νίκη, 
ενώ Τακτικοί Ελιγμοί χωρίς Στρατηγική, είναι ο θόρυβος πριν την ήττα.’’ 
Παρακαλώ να κάνετε μία μεταφορά στα δεδομένα του 21ου αιώνα. 

Σας Ευχαριστώ. 
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Ευάγγελος Γεωργούσης 
Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Ε. 
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι.   
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Corporate Presentation Commercial in Confidence

ISIH is a System Development, Software Engineering & 
Integration company, specializing in the specification, 
design, development, integration, installation, testing and 
follow-on support of:

• Tactical Data Links
• National and customized Tactical Data Links
• Mission and Tactical C2/C3 Systems
• Training, Testing & Simulation for C2/C3 Systems
• Surveillance & Reconnaissance applications 

Since 1993 has delivered operational and training systems 
for Land, Air and Naval defense and security applications
in more than 12 countries worldwide.
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Corporate Presentation

Commercial in Confidence

Product Portfolio

Data Links & 
Interoperability Solutions

Mission & Tactical C2 
Systems

Training, Testing & 
Simulation

Surveillance & 
Reconnaissance

• Universal Link System – ULS
• Correlation Engine
• Multi Tactical Data Link Planning 

tool – MTPS
• Link 16 Network  Design tool -

NDT

• Maritime Mission Integration & 
Management System – M2IMS 

• Air Defence Command & Control 
System – NARS

• Mission Trainer for MPA and 
AEW&C

• Embedded Naval Trainer 
• Data Link Simulators
• Radar Video Simulator
• Software Support Center

• Maritime Surveillance System –
MSS

• Portable Reconnaissance Image 
Screening - PRISS



International Sales footprint

44
Presentation Section:
Delivered Systems Commercial in Confidence

Sweden

Greece

U.S.A.
Romania

U.A.E.

S. Korea

Singapore

Bahrain Indonesia

Canada

Australia

India

Pakistan
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Challenges Addressed by 
Modern Mission Systems   

• New CONOPS implementation

• Networking of sensors from various platforms, decision 
makers, and shooters to create Common Situational 
Awareness 

• Interoperability among  multinational joint task forces

• Better Combat Identification

• Real time analysis and decision support tools 

• Quick, accurate & reliable dissemination of  
information

Presentation Section:
M2IMS
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Enhancing Maritime Domain Awareness

Presentation Section:
M2IMS

• Integrates and manages multiple on-board sensors
• Radar, EO/IR, ESM/ELINT, Acoustic Processor (APS), AIS, ADS-B

• Supports the Tactical Picture Compilation process
• Detection (sensor data)
• Localization (correlation checks)
• Recognition (cross check with reference data)
• Identification

• Disseminates Common Operational Picture to Mission Crew
• TACCO, Sensor Operators (track management, C2 functions)
• Pilot for enhancing Situational Awareness

• Integrates and manages Tactical Data Links
• Provides ballistic solution for torpedoes, mines and bombs
• Provides Ground Support System (Mission Planning, Post-Flight 

Analysis and Debriefing)
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Missions Supported

Intelligence 
Surveillance & 
Reconnaissance (ISR)
• Surveillance & Domain 

Awareness 
• Anti Submarine ASW
• Anti Surface AsuW
• ESM/ELINT
• Long Range Weapons 

Delivery

Exclusive Economic 
Zone EEZ
• Search & Rescue SAR
• Border Control
• Drug Trafficking
• Pollution detection
• Illegal immigration
• Anti smuggling control
• Fishery control

Network Centric 
Platform
• Third Party Targeting
• Battle Damage Assessment
• Link 16 potential Relay asset
• Expandable to Link 22
• Multi Domain Network 

Information platform
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Maritime Radar 

Commercial in Confidence

Provided technology is able to integrate various types of
maritime radars

• Modular concept provides integration of various radars
and exploits their capabilities

• Integration of Multimode Maritime Surveillance Radar
with SAR/ISAR imaging capabilities

• Radar use tactics supported

• Mode S & 5 IFF supported

Presentation Section:
M2IMS
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Technology is based on a Modular concept 
provides integration of a variety of EO/IR Sensor 
and exploits their capabilities

• Through the use of a Video Server, EO/IR sensor 
video is converted to compressed IP streams for 
distribution to Operator Consoles and SatCom 
modems 

• Gimbal steering control

• Moving Map interface

• Turret slew to specific target or position

Presentation Section:
M2IMS

EO/IR Surveillance/Reconnaissance  
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Provided technology supports the full integration of 
modern ESM/RWR Systems

• Modular concept provides integration of a variety 
of ESM and exploits their capabilities

• Integration of ESM system

• Real-time surveillance, situationional picture 
generation and ELINT collection information

• Supports ESM use tactics

Presentation Section:
M2IMS

Commercial in Confidence

Electronic Warfare  – ESM/ELINT
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Anti-Submarine Warfare  
Acoustic Processing System

Provided technology allows the platform to implement 
modern Anti-Submarine operations

• Interfaces with the selected acoustic subsystem

• Maintains acoustic bearing fixes, datums, AOP, ASW 
Points

• Provides a rich graphical toolset for easy sonobuoy 
pattern creation and editing

• Proposes sonobuoy patterns

• Provides easy sonobuoy deployment and management 
functions 

• Maintains sonobuoy positions – plot stabilization

Presentation Section:
M2IMS

Commercial in Confidence
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Advanced Tactical Situation Display 

The proposed technology provides enhanced
capabilities on information visualisation. The
tactical Situation Display enables visualization and
analysis of geospatial data

• 2-D & 3-D representations
• Multitude of supported data types
• Plethora of map formats
• Tactical Symbology
• Tactical Aids
• Large Number of Tracks
• Intuitive & User Friendly Graphical User

interface

Commercial in Confidence
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Commercial in Confidence

Tactical Situation Management Functions

• Implements the interfaces with the following sensors i.a.w. the 
relevant ICDs to provide sensor data to MIMS: AIS, ADS-B, Radar, 
ESM, EO/IR and APS

• Provides system track database management functions, 
correlation/decorrelation & information difference management 
functions

• Performs Threat Evaluation functions

• Provides EW bearings triangulation aid function to assist the 
Operator in creating EW fixes 
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Tactical Situation Management Functions

Commercial in Confidence

• Provides Track to Bearing association/disassociation 
aid functions to assist the Operator in performing 
Track to Bearing associations/disassociations 

• Handles the Discrete Interfaces Sonobuoy Selection, 
Sonobuoy & Ordnance release events

• Implements & provides access to the Asset Profile 
Database 

• Mission Recording & Playback Functions

• Planning & Debriefing Functions



15Presentation Section:
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• Provides Data Link capability for Air & Maritime picture exchange and the creation of the COP
• Provides participation in and forwarding amongst National and Standard Data Links 
• Renders the MPA platform to a Network-centric hub 

Network-Centric capabilities
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M²IMS capabilities:
• Open and modular architecture that

support current and future MPA
configurations as well as other types of
assets (helos, ships, etc.)

• Combines fielded and mature components
together with latest technological
developments

• Enables Air Platforms to be Multi-mission
Maritime Aircrafts (MMA)

• Provides Interoperability with National
and NATO forces

• Allows Military Assets to become Force
Multipliers in a Network Centric
Operations Environment

ISI Hellas was awarded by US Navy/LM Aero to provide and install 
M2IMS on the P-3HN MPA

Conclusions



Thank You !

Vassilios Klis, Business Development Manager
E-mail address: vassilios.klis@isihellas.com
Mob. +30 6937 472827



Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multi domain 
operations) και πλέγματα αντιπρόσβασης και 

άρνησης περιοχής (A2 / AD) στο ελληνοτουρκικό 
σύστημα αντιπαράθεσης

Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας 



Eurasian land Powers vs the Sea Power in 21st Eurasian land Powers vs the Sea Power in 21st 
centurycentury



A2/AD, ASBMA2/AD, ASBM
Creating a death zone for the US Navy in the Creating a death zone for the US Navy in the 

periphery of Eurasiaperiphery of Eurasia



CROSS DOMAIN WARFARECROSS DOMAIN WARFARE



A STRATEGIC AIR FORCE SURROGATE FOR THE A STRATEGIC AIR FORCE SURROGATE FOR THE 
CYPRUS REPUBLIC OR THE AEGEAN SEACYPRUS REPUBLIC OR THE AEGEAN SEA



JOBARIA MCL, WS2, ASTROS 2020JOBARIA MCL, WS2, ASTROS 2020



Sumadija, Hybrid launcher, Kasirga, Sumadija, Hybrid launcher, Kasirga, 
AR3AR3



HOMAR HOMAR –– 300, SMERCH, ALAS, 300, SMERCH, ALAS, 
Korean ramjet 155m projectile.Korean ramjet 155m projectile.



SDB, Spike NLOS, Hoplite, Nimrod 3SDB, Spike NLOS, Hoplite, Nimrod 3



LAR 160, TCS, Kosava, Sudanese LAR 160, TCS, Kosava, Sudanese 
SPHSPH



Primitive infrastructures Primitive infrastructures 



Yas’ur with Nimrod, Mil MiYas’ur with Nimrod, Mil Mi--35, Tan 35, Tan 
An, PincherAn, Pincher



USV, APKWS, Light MRL, LOGIRUSV, APKWS, Light MRL, LOGIR



SHORTFIN BARRACUDA, SORYU, SHORTFIN BARRACUDA, SORYU, 
Sea Hake.Sea Hake.



Pike, Exacto, SLAP, Mk 211Pike, Exacto, SLAP, Mk 211



Miniature PGMsMiniature PGMs



BUMBAR, CORSAR, HJ12, ALCOTAN 100BUMBAR, CORSAR, HJ12, ALCOTAN 100



RPGRPG--30, RPG30, RPG--7 thermobaric7 thermobaric



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

nn THERE IS NOT SUCH A THERE IS NOT SUCH A 
THING AS AN THING AS AN 
“UNDEFEATABLE” “UNDEFEATABLE” 
ENEMY. ENEMY. 

nn MILITARY POWER IS MILITARY POWER IS 
RELATIVE. RELATIVE. 

nn ADAPTATION IS THE ADAPTATION IS THE 
ULTIMATE MILITARY ULTIMATE MILITARY 
VIRTUE. VIRTUE. 

nn NEED FOR A NEED FOR A 
NATIONAL NATIONAL 
MILITARY MILITARY 
THOUGHT.THOUGHT.



Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστημάτων και Υποδομών εν όψει του νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕ)  
 
Αναστάσιος Παπαθανασίου 
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Μπακιρλή Εριφύλη
Δρ. Εγκληματολογίας

Η ‘Βιομηχανία’ Βιομετρικών Εφαρμογών 
και η Εισαγωγή τους σε Πληροφοριακά 

Συστήματα Αστυνομικών Υπηρεσιών



• Ως βιομετρία ορίζεται η τεχνική αναγνώρισης της
μοναδικότητας ενός ατόμου με βάση τα ιδιαίτερα βιολογικά,
γενετικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του, τα οποία
θεωρούνται προσωπικά και αναλλοίωτα. Η λέξη ‘βιομετρία’ η
οποία είναι ελληνικής προέλευσης, προέρχεται ετυμολογικά
από το ουσιαστικό βίος (=ζωή, οργανισμός, σώμα) και το
ρήμα μετρώ.

• Oι βιομετρικές μέθοδοι κερδίζουν ολοένα και περισσότερο
έδαφος, όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας
των υποκειμένων, ως μίας εξελιγμένης και αξιόπιστης
τεχνικής που έχουν στη διάθεσή τους οι εκάστοτε διωκτικές
Αρχές, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε είδους
περιβάλλοντα, στην πάταξη της πλαστοπροσωπείας στις
εμπορικές συναλλαγές, στην αντιμετώπιση του
διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης
μετανάστευσης, στον έλεγχο του τρομοκρατικού φαινομένου,
κ.ο.κ..

• Στη σύγχρονη επιτήρηση το ανθρώπινο σώμα καθίσταται
ταυτόχρονα, τόσο στόχος, όσο και εργαλείο ελέγχου.



• Η βιομετρία ως μέθοδος αναγνώρισης της ταυτότητας του
ατόμου έκανε την εμφάνισή της από το 19ο αιώνα.

• Η ‘βιομηχανία’ της βιομετρίας παρέμενε σχετικά στατική
μέχρι τη δεκαετία του ’60, περίοδος κατά την οποία
εφευρέθηκε το πρώτο αυτοματοποιημένο μηχάνημα
μέτρησης του ύψους των ανθρώπινων δακτύλων, το οποίο
ονομαζόταν Identimat.

• Στη συνέχεια, βλέπουμε τη δημιουργία και εγκατάσταση
στο λογισμικό των πληροφοριακών μονάδων των
μεγαλύτερων αστυνομικών υπηρεσιών του κόσμου (όπως
του FBI) του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης
Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Automated Fingerprint
Identification System/AFIS). Το AFIS είναι το μεγαλύτερο
σύστημα δεκαδακτυλικής ταυτοποίησης στον κόσμο, το
οποίο χρησιμοποιείται και στη χώρα μας από το Τμήμα
Εξερευνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛΑΣ.



Μερικοί από τους πιο κύριους βιομετρικούς
δείκτες είναι:

• τα δακτυλικά αποτυπώματα
• η γεωμετρία του χεριού και του προσώπου
• ο αμφιβληστροειδής και η ίριδα του ματιού
• η υπογραφή
• η φωνή

Άλλοι βιομετρικοί δείκτες μικρότερης χρήσης είναι:
α) η πληκτρολόγηση, β) η οσμή του ανθρώπινου
σώματος, γ) τα ανθρώπινα χείλη, δ) το σχήμα των
αυτιών, και τέλος, ε) η γεωμετρία, η φυσιολογία
και η υφή της γλώσσας.



Για τη συλλογή και ανάλυση κάθε βιομετρικού δείγματος
που λαμβάνεται, απαιτείται η εγκατάσταση ενός
συστήματος το οποίο αποτελείται από:

1) έναν ανιχνευτή (scanner) ο οποίος σκανάρει και στη
συνέχεια ψηφιοποιεί τα βιομετρικά χαρακτηριστικά
που εισάγονται,

2) μία συσκευή πιστοποίησης της γνησιότητας των
εισαγόμενων δειγμάτων, δηλ. διακρίβωσης της
ταυτότητας ανεξάρτητων χρηστών (identification
phase) ή πιστοποίησης της αυθεντικότητας της
δηλωμένης ταυτότητας ενός συγκεκριμένου χρήστη
(verification ή authentication phase), και

3) μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται τα
δείγματα που έχουν ληφθεί.



Τα βιομετρικά στοιχεία διακρίνονται:
α) στα ‘βιολογικά’ (physiological biometrics), τα οποία ονομάζονται
και ‘στατικά’, διότι ο χρήστης εισάγει στο σύστημα ένα σταθερό και
αμετάβλητο βιομετρικό δείκτη (π.χ. η ίριδα και ο αμφιβληστροειδής
του ματιού, τα δακτυλικά αποτυπώματα, η γεωμετρία των χεριών και
του προσώπου, κ.λπ.), και
β) στα ‘συμπεριφορικά’ (behavioral biometrics), τα οποία
ονομάζονται και ‘δυναμικά’, εφόσον ο χρήστης μπορεί να εισάγει
διαφορετικά βιομετρικά δείγματα κάθε φορά (ανάλογα με τη
συναισθηματική ή ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται) ή να
μεταβάλει το αρχικό δείγμα αναφοράς (π.χ. η υπογραφή, ο
βηματισμός, η πληκτρολόγηση και η φωνή).

Περαιτέρω κατηγοριοποιούνται σε:
Ø ‘παθητικά’ όταν ανιχνεύονται από απόσταση χωρίς να απαιτούν

την άμεση συμμετοχή του ατόμου στη διαδικασία λήψης αυτών,
και

Ø ‘ενεργά’ όταν απαιτείται η ενεργής συμμετοχή και συνεργασία του
ατόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης του
βιομετρικού δείγματος.



• Αφετηρία για τη γενικευμένη χρήση της βιομετρίας στο
πεδίο της ασφάλειας και της αντεγκληματικής πολιτικής
υπήρξαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και ο ‘πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας’.

• Με τον Enhanced Border Security and Visa Entry Reform
Act του 2002 υιοθετήθηκε ο βιοηλεκτρονικός έλεγχος των
συνόρων μέσω των βιομετρικών διαβατηρίων, γεγονός
που οδήγησε στη συγκρότηση από το 2004 μιας ευρείας
βάσης βιομετρικών δεδομένων (εικόνες του προσώπου και
δακτυλικά αποτυπώματα) όλων των ταξιδιωτών με
προορισμό τις ΗΠΑ (The United States Visitor and
Immigrant Status Indicator Technology/US-Visit).

• Το 2003 έχουμε συμφωνία των ‘G8’ για την υιοθέτηση
βιομετρικών διαβατηρίων, τα οποία είναι ενσωματωμένα
με ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID
Tags), ενώ την ίδια απόφαση πήρε το 2005 και ο Διεθνής
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).



• Η Ευρώπη ακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές εξέδωσε τον
Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 2252/2004 σχετικά με «…τη
χρήση βιομετρικών στοιχείων (των δακτυλικών αποτυπωμάτων και
του σχήματος του προσώπου) στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά
έγγραφα των κρατών μελών».

• Περαιτέρω, το ΣτΕ υιοθέτησε στις 8 Ιουνίου 2004 την απόφαση για
την καθιέρωση ενός ‘Συστήματος Πληροφοριών για τις
Θεωρήσεις’ (VIS). Το VIS στηρίζεται στην καταγραφή κάποιων
βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφία του προσώπου και δακτυλικά
αποτυπώματα) των αιτούντων άδεια εισόδου και παραμονής σε
κάποια ευρωπαϊκή χώρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της
ταυτοποίησης των στοιχείων τους από τις υπηρεσίες των
διασυνοριακών ελέγχων.

• Το VIS αποτελείται από το ‘Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης για
τις Θεωρήσεις’ (‘Central Visa Information System’/C-VIS), το οποίο
διευθύνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ένα
μικρότερης εμβέλειας ‘Εθνικό Σύστημα Πληροφόρησης για τις
Θεωρήσεις’ που λειτουργεί στα κράτη μέλη (‘National Visa
Information System’/N-VIS). Το ελληνικό N-VIS λειτουργεί στη
Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα στο
2ο Τμήμα Ελέγχου Συνόρων.



• Το αρχείο Eurodac (η ονομασία του οποίου προέρχεται από την
τεχνική της δακτυλοσκόπησης/‘dactyloscopy’) συνιστά τη
μεγαλύτερη βάση βιομετρικών στοιχείων στην Ευρώπη, έχοντας
ενσωματωμένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Δακτυλικών
Αποτυπωμάτων (AFIS).

• Σκοπός της λειτουργίας του είναι η σύγκριση των δακτυλικών
αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο (άνω των 14 ετών) για την
αποτροπή της αίτησης ασύλου του ίδιου ατόμου σε περισσότερες
από μία ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για την αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης. Στην ουσία πρόκειται για ένα ευρύ σύστημα
βιομετρικού ελέγχου μεγάλων εθνικών και μεταναστευτικών
ομάδων. Από το 2015 άλλαξε ο Κανονισμός του Eurodac και
προστίθενται και άλλες κατηγορίες προσώπων πέραν των
αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών, όπως είναι των
κατηγορουμένων για άλλα αδικήματα (π.χ. για τρομοκρατία).

• Το σύστημα Eurodac αποτελείται από μια κεντρική μονάδα την
οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές μονάδες
που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. H Εθνική Μονάδα Eurodac της
Ελλάδας ανήκει διοικητικά στο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας, το οποίο
υπάγεται στη ΔΕΕ της ΕΛΑΣ.



• Η βιομετρική επιτήρηση έχει καταστήσει τον
παγκόσμιο χώρο μια μεγάλη ζώνη ελέγχου (zone de
contrôle).

• Η χρήση βιομετρικών και βιομοριακών τεχνολογιών
ταυτοποίησης των προεγκληματικών
συμπεριφορών, συνιστά τη ‘βιοπολιτική του
ελέγχου’ (‘biopolitics of control’) και μία μορφή
‘βιοεξουσίας’ (‘biopower’).

• Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις που περιγράφηκαν
ανωτέρω, σηματοδοτούν την πανεποπτική
παρακολούθηση των πολιτών σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.







ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), 
συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, αποτελώντας συνέχεια της 

Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 
1994.

* Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση 
δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, 

γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην 
εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην 

εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
* Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. εκδίδει το τριμηνιαίο 
περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», διαθέτει ιστοσελίδαwww.elisme.gr , 

εκπονεί μελέτες επ’ ωφελεία δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και 
διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.



Σ.Α.Σ.Ι

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι, με τον διακριτικό τίτλο: ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’, 
ξεκίνησε την 8η Νοεμβρίου 2013 στο Τατόι, με την ιδρυτική του 

Συνέλευση. Επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 1 Απριλίου 
2014.

Βασικός Σκοπός και στόχοι του Συνδέσμου, όπως από τα σχετικά Άρθρα 
του Καταστατικού του προκύπτουν είναι:

1. Η ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική 
προσφορά τους προς την Π.Α, την Πατρίδα και προς το Έθνος.

2. Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
3. Συνδρομή έργου  της Π.Α, σε όλους τους τομείς και προβολή αυτού.

4. Αξιοποίηση του δυναμικού, της εμπειρίας και των γνώσεων των 
μελών του.

5. Συνεργασία με φορείς που έχουν ομοειδείς στόχους και σκοπούς.
Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.ikaros.net , μπορείτε να δείτε με 
κάθε λεπτομέρεια το Καταστατικό , τον Κ.Ο.Λ, αλλά και τις μέχρι τώρα 

δραστηριότητες μας.



Οι Συντονιστές του Συνεδρίου

Αναστάσιος Μπασαράς,  Σμήναρχος (ΜΗ) ε.α. και Πρώην 
Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος 
Δντης Γ’ Κλάδου ΓΕΑ, Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ και Μέλος ΕΛΙΣΜΕ



Οι Συντονίστριες του Συνεδρίου
Eριφύλη Μπακιρλή, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του 
Παντείου Παν/μίου και αναπληρωματική καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία.    

Βασιλική Κουντουρόγιαννη, Δημοσιογράφος 

  

Δέσποινα Σβουρδάκου, Διδάκτωρ, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας 

  

Μαρία Καρελλά, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Απόφοιτος 
Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας 
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Ευάγγελος 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 
Η Εθνική μας Αμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων 

ΒΣ:Ο Αντιπτέραρχος Ε. Γεωργούσης είναι απόφοιτος της Σ.Ι. Υπηρέτησε σε Πολεμικές Μοίρες μαχητικών 

αεροσκαφών και Πτέρυγες Μάχης έχοντας συμπληρώσει ένα γενικό σύνολο ωρών πτήσεως κοντά στις 4500. 

Οι βασικές θέσεις Διοίκησης που του ανατέθηκαν είναι: Α.Ε στην 334 ΜΠΚ/114ΠΜ, Διευθυντής Σπουδών στη 

Σ.Π.Α. Διοικητής 111ΠΜ, Διοικητής Σ.Ι, Διοικητής Δ.Α.Ε 

ABSTRACT: Υπό τον όρο Εθνική Ασφάλεια, σήμερα, εννοούμε και συμπεριλαμβάνουμε, κάθε απειλή που μπορεί 

να προξενήσει βλάβη στα Εθνικά Συμφέροντα της Χώρας, αλλά και σε τομείς που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, 

στην Εθνική Ισχύ αυτής. 
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Defence and Security State of the Art Technology 

and Innovations in UK 

Captain Tim Ferns Royal Navy, Defense Attache  CV: Tim Ferns joined the Royal Navy in 

1990, after earning a Degree in Law. He has served in a variety of ships from an aircraft 

carriers and frigates to support ships, the Ice Patrol vessel and one of the Navy’s Amphibious 

ships.  Ashore, he has worked in an equally wide variety of posts: including the Ministry of 

Defence as a speech-writer for the First Sea Lord; an Air Station as the Executive Officer; 

training establishments including the Royal Navy’s basic training establishment and more 

recently in a variety of operational logistics postings, including overseas tours in Afghanistan, 

Gibraltar and Bahrain. A graduate of the Advanced Command Staff Course, he holds a 

Master’s Degree in Defence Studies.  He joined the British Embassy in Athens as the Defence 

Attaché in February 2018. 

 ABSRACT: Tim Ferns will introduce some aspects of cutting edge technology in use in the UK 

military.  He will suggest that technology is not always a universal panacea.  He will argue that 

supporting systems are just as important, and offer savings in cost and personnel, compared to 

exquisite cutting edge weaponry.  He will offer, in conclusion, that closing the loop between 

technical innovation, academic intuition, military procurement and practitioners must be part of 

that development and exploitation of cutting edge technology. 

 



 

Πλέσσας 

Ντένης 

Αναβαθμίσεις, Διαλειτουργικότητα και 

Δικτυοκεντρικότητα: Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης 

της Πολεμικής Αεροπορίας του 21ου Αιών 

ΒΣ: Ο Ντένης Σ. Πλέσσας είναι Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών 

Ευρώπης, Μ. Ανατολής & Αφρικής Lockheed Martin Aeronautics/International 

ABSTRACT: Από την στιγμή που ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει, δεν έπαψε να αναζητά 

τρόπους που να του χαρίσουν μέσω των αεροπορικών μέσων διευρυμένη κυριαρχία. 

Αναζητούσε κάποιο επιχειρησιακό πλεονέκτημα, έτσι ώστε να διασφαλίσει αεροπορική 

υπεροπλία και αεροπορική κυριαρχία. Σύντομα διαπίστωσε την αξία του αεροπορικού μέσου 

σε μια πλειάδα αποστολών τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέμου.  Με την αύξηση των 

τεχνολογιών επικοινωνίας, της μετάδοσης εικόνας, βίντεο και άλλων δεδομένων, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη δίκτυο-κεντρικών συστημάτων, με κύριο άξονα τις αεροπορικές 

πλατφόρμες. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων αλλά και διακλαδικών 

δυνάμεων της ίδιας χώρας επιβάλλει οι προδιαγραφές των νέων αεροπορικών προϊόντων να 

ικανοποιούν επιχειρη-σιακές ανάγκες όλων των όπλων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, 

Πεζοναυτών). Σε αυτή την παρέμβαση θα δούμε πως η σχεδίαση ενός νέου αεροπορικού 

μέσου ή η αναβάθμιση ενός προγενέστερου, με επιδιώξεις την αύξηση της επιχειρησιακής 

ικανότητας συνδυασμένη με διαλειτουργικότητα και δικτυοκεντρικότητα αποτελούν τους 

βασικούς πυλώνες της αεροπορίας του 21ουαιώνα. 

 



 

Κλής 

Βασίλης 
Surveillance and Control 

ΒΣ:Ο Βασίλειος Κλής ασχολείται με την Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Business Development& 

Marketing) στον Ιδιωτικό Τομέα τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου του Ιλλινόις και έχει γνώση των επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων 

συστημάτων Διοίκησης & Ελέγχου και Ζεύξεων Δεδομένων, συμβάλλοντας στην σύναψη 

ανάλογων συμβολαίων και υλοποίησης τους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

ABSTRACT: Οι δυνατότητες επιτήρησης ως μέρος της υποδομής άσκησης Διοίκησης & 

Ελέγχου, χρησιμοποιώντας σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα, αποτελούν πλέον μονόδρομο 

για την εξασφάλιση της Εθνικής κυριαρχίας και Ασφάλειας, την παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων Οικονομικού Ενδιαφέροντος και την αποτροπή των συνεχώς εξελισσόμενων – 

τεχνολογικά - απειλών. Η εγκατάσταση και επιχειρησιακή χρήση Τακτικών Συστημάτων 

Αποστολής και Ζεύξεων Δεδομένων συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη διεξαγωγής 

αποστολών Επιτήρησης και μετάδοσης - σε πραγματικό χρόνο -  των δεδομένων που 

συνθέτουν την Τακτική Επιχειρησιακή Εικόνα. Η δυνατότητα αυτή είναι το πρώτο και σημαντικό 

στάδιογια την λήψη αποφάσεων διεξαγωγής επιχειρήσεων. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε 

συστήματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και εγκαθίστανται σε Αεροσκάφη Ναυτικής 

Συνεργασίας. 

 



 

Γρίβας 

Κων/νος 

Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (multi domain 

operations) και πλέγματα αντιπρόσβασης και 

άρνησης περιοχής (A2 / AD) στο ελληνοτουρκικό 

σύστημα αντιπαράθεσης 

ΒΣ: Ο Δρ Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Γεωγραφία και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση 

των Σύγχρονων Οπλικών Τεχνολογιών». Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην 

Ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

ABSTRACT: Θα εξεταστούν γεωπολιτικές και τεχνολογικές παράμετροι που ωθούν στην 

ανάπτυξη πλεγμάτων αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (A2/AD) σε διάφορα σημεία του 

πλανήτη και τις αλλαγές που αυτά φέρνουν στις διεθνείς ισορροπίες ισχύος. Επίσης, θα 

εξεταστούν τεχνολογίες και μεθοδολογίες που αποσκοπούν στη διάσπαση παρόμοιων 

πλεγμάτων. Ιδιαίτερα θα εξεταστούν οι νέες μεθοδολογίες μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών 

MDB (MultiDomainBattle) και ASB (AirSeaBattle), καθώς και η φιλοσοφία των «Διαχωρικών 

Πυρών» (CrossDomainFires). Τέλος, θα εξεταστεί πως τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο της λεγόμενης Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, συνδυάζονται με αυτές τις 

εξελίξεις.  

 



 

ΠΑΠAΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αναστάσιος 

Ασφάλεια Πληροφοριακών & 

Επικοινωνιακών Συστημάτων και Υποδομών 

εν όψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (2016/679  

ΒΣ: Ο Αναστάσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ είναι Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ. εξειδικευμένος στην διερεύνηση 

και δίωξη εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο. Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια 

Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποψήφιος Διδάκτωρ 

Πληροφορικής. Επιπρόσθετα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

στις «Ποινικές Επιστήμες» και στην «Εγκληματολογία» του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 ABSTRACT: «Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η 

ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας και συναλλαγών, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, αλλά 

παράλληλα η παράνομη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με παραβίαση πληροφοριακών και 

επικοινωνιών συστημάτων, η δημιουργία ενός  νέου είδους εγκληματικότητας, η λεγόμενη 

«κυβερνοεγκληματικότητα», δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον έντασης “τεχνολογικών κινδύνων” που μοιραία επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις 

και την επιχειρηματικότητα.  

 



 

ΜΠΑΚΙΡΛΗ 
Εριφύλη 

Βιομηχανία Βιομετρικών Εφαρμογών, και 

Εισαγωγή τους σε Πληροφοριακά Συστηματα 

Αστυνομικών Υπηρεσιών 

ΒΣ: Η Δρ Εριφύλη Μπακιρλή είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου 

Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με μετεκπαίδευση στην Εγκληματολογία στο ίδιο 

πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Παντείου Παν/μίου και 

αναπληρωματική καθηγήτρια Εγκληματολογίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 

Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια 

εγκληματολογικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε 

ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

ABSTRACT; Οι βιομετρικές μέθοδοι κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος σχετικά με την 

πιστοποίηση της ταυτότητας των υποκειμένων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από ένα 

πλήθος εφαρμογών. Στην περίπτωση που μας αφορά, και είναι η διαχείριση του εγκληματικού 

φαινομένου, η βιομετρία αναδεικνύεται σε μία εξελιγμένη και αξιόπιστη τεχνικήπου έχουν στη 

διάθεσή τους τόσο οι εκάστοτε διωκτικές Αρχές, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.  
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εγκαταστάσεις & δίκτυο
υποκατάστημα - hubs

o Αθήνα

o Θεσ/νίκη

o Πάτρα, Ρόδος

o Ηράκλειο, Χανιά

συνεργάτες: 51

• πανελλαδική κάλυψη

Φορτηγά οχήματα
o 55 ιδιόκτητα

o 22 VAN

o 33 Φορτηγά

o 36 συνεργατών

o 91 συνολικά

o 250+ πανελλαδικά

Εταιρική

ΠαρουσίασηΔημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 
state of the art of SIMPLICITY to growth nations
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εγκαταστάσεις & δίκτυο

Γραφεία Αργυρούπολης
Πωλήσεις & Marketing

Κεντρικά Γραφεία – Logistics Center 
Ασπρόπυργος 6.000 m2

Delatolas Courier
Αγ.Ι.Ρέντης
1.200 m2

Logistics Center 3  
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης   

2.500 m2

HUB Πάτρας

HUB Ρόδου

Εταιρική

Παρουσίαση

HUB Ηρακλείου

HUB Χανίων

Logistics Center 2
Ασπρόπυργος 2.500 m2

Κέντρο Διανομών 
Οινοφύτων

4.000 m2

Δημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 
state of the art of SIMPLICITY to growth nations
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εγκαταστάσεις & δίκτυο

• Μεταφορικά μέσα

Εταιρική

ΠαρουσίασηΔημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 
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αστικές  διανομές

✓ πανελλαδική διανομή
✓ παραδόσεις κατ’ οίκον
✓ αυθημερόν παράδοση
✓ ασφάλιση εμπορευμάτων
✓ εναλλακτική κοστολόγηση
✓ συλλογή στοιχείων 
εξυπηρέτησης πελατών

ταχυμεταφορές

✓ 2h, 4h, [Same Day] & [Next 
Day] services 
✓ παραλαβή – παράδοση
✓ λήψη αντικαταβολών
✓ B2C services
✓ PoD
✓ transit points πανελλαδικά

εθνικές μεταφορές

✓ τακτικό δίκτυο
✓ πλήρη φορτία (FTL)
✓ ομαδοποιημένα φορτία (LTL)
✓ 24ωρη παράδοση
✓ 48ωρη παράδοση
✓ ειδικά προγράμματα

διεθνείς μεταφορές

✓ παγκόσμια κάλυψη
✓ τελωνειακές εργασίες
✓ αξιολόγηση & σχεδιασμός
✓ ασφάλιση μεταφοράς
✓ αξιόπιστο δίκτυο 
αντιπροσώπων
✓ χαμηλό κόστος εσωτερικών 
μεταφορών

Εταιρική

Παρουσίαση

παρεχόμενες υπηρεσίες

Δημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 
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cross docking

✓ ταχύτητα ολοκλήρωσης
✓ υποδομή διαχείρισης ΙΤ
✓ ειδικός χώρος λειτουργίας
✓ εκπαιδευμένο προσωπικό
✓ πολλαπλές μορφές 
σύνθετης λειτουργίας 
✓ ολοκληρωμένη ενημέρωση

μετακομίσεις

✓ συντονισμός μετακόμισης
✓ ανυψωτικό μηχάνημα 35m
✓ ειδική συσκευασία - αμπαλαζ 
✓ σήμανση/διευθέτηση ειδών
✓ εταιρικές μετακομίσεις 
✓ συστημάτων πληροφορικής
✓ τεχνικές υπηρεσίες

home delivery

✓ τακτικό δίκτυο
✓ πλήρη φορτία
✓ ομαδοποιημένα φορτία
✓ 24ωρη παράδοση
✓ 48ωρη παράδοση
✓ παράδοση με ραντεβού
✓ παράθυρα 2Ω

αποθηκεύσεις

✓ DC Αθήνας - Αττικής
✓ DC Θεσσαλονίκης
✓ Ασπρόπυργος Cross Dock.
✓αποθήκευση & διαχείριση
✓ ασφάλιση
✓ΙΤ διασύνδεση – WMS
✓ reporting
✓ added value services

Εταιρική

Παρουσίαση

παρεχόμενες υπηρεσίες
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συμβουλευτική

✓ έργα ολοκληρωμένης λειτουργικής 
διαχείρισης εγκαταστάσεων 
logistics

✓ κεντρικοποίηση λειτουργίας 
επιχειρήσεων

✓ συνολική αποτύπωση / 
κοστολόγησης εφοδιαστικής 
αλυσίδας

4PL services

✓ διαχείριση υπεργολάβων 3PL
✓ διαχείριση σύνθετων έργων
✓ διαχείριση διακρατικών έργων
✓ end – to – end λύσεις
✓ συνολικές λύσεις εφοδιαστικής 

αλυσίδας

(από)/(συν) αρμολογήσεις

✓ ειδικά συνεργεία
✓ νυκτερινές εργασίες
✓ κάλυψη δικτύου επαρχίας
✓ συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
✓ συναρμολογήσεις επίπλων
✓ προμήθεια υλικών συσκευασίας 

τελωνειακή αποθήκη

✓ εκτελωνισμοί
✓ τελωνειακή αποθήκευση
✓ τελωνειακή διακίνηση Τ1 & T2
✓ διαχείριση groupage εισαγωγών
✓ πλήρης κάλυψη αναγκών από 

εισαγωγή μέχρι αποθήκευση και 
διακίνηση 

Εταιρική

Παρουσίαση

παρεχόμενες υπηρεσίες

Δημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 
state of the art of SIMPLICITY to growth nations
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GROUP TECHNOLOGY 
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6 κινήσεις 

Back to the 
basics

Διαχωρισμός 
αγοράς

Ομαδοποίηση 
τεχνολογίας & 
παραγωγής

Ταύτιση ζήτησης 
προσφοράς

Μάθε να 
πουλάς

Ολοκληρωμένη 
στρατηγική

1
2

3
4

5
6
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Τι είναι;

• Μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία είδη 
που έχουν:

– Ομοιότητες δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού και κατασκευής

– Εντάσσονται σε ευρύτερες οικογένειες

• Έτσι προκύπτουν ΟΜΑΔΕΣ διακριτών ειδών

2/5/2018
Δημήτρης Παπασωτηρίου - GROUP TECHNOLOGY the 

state of the art of SIMPLICITY to growth nations
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Parts breakdown – decomposition
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Parts breakdown – decomposition

ομαδοποίηση σε τεχνολογίες και ομάδες παραγωγής
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ΣΗΜΕΡΑ

Οχημάτων
Ελικοπτέρων
Οπλισμού
Μηχανών ....



Parts breakdown – decomposition
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~1.400

Subcontractors - Components industry 



Parts breakdown – decomposition

ομαδοποίηση σε τεχνολογίες και ομάδες παραγωγής

NATO 
GROUP & CLASS
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Ανάγκη για αλλαγή

2/5/2018
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A1

Καθορισμός 

σκοπού & 

στόχων

A2

Αλλαγή 

κουλτούρας

A3

Εγκατάσταση 

πελατοκεντρικού 

συστήματος

A4

Ανάπτυξη 

τεχνολογικής 

στρατηγικής

A5

Μετρήσεις 

απόδοσης

Υπάρχουσα κουλτούρα

Logistics φιλοσοφία

Υπάρχουσα 

κουλτούρα & 

πρακτικές

Πολιτική

Προυπολογισμός

Απαιτήσεις 

αγοράς

Υπάρχουσες διαδικασίες & πρακτικές

Υπάρχουσα τεχνολογία

Υπάρχοντα συστήματα μέτρησης

Ανώτατη διοίκηση

Εργαλεία αλλαγής & μέθοδοι

Αλλαγή κουλτούρας

Σωστή λειτουργία
Βελτίωση ικανοποίησης 

πελατών

Μείωση κόστους αποθήκευσης & αποθεμάτων

Αύξηση πωλήσεων & κερδών

Νέες τεχνολογικές 

ανάγκες

Ταχύτερη & 

αποτελεσματικότερη ροή 

πληροφορίας

Ομάδες αλλαγής

Στοχοθεσία & στρατηγική

Εστιασμένες & άμεσες 

διαδικασίες

Συγκριτική αξιολόγηση

Δέσμευση συνεργατών
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τεχνολογικής 
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απόδοσης

Υπάρχουσα κουλτούρα

Logistics φιλοσοφία

Υπάρχουσα 

κουλτούρα & 

πρακτικές

Πολιτική

Προυπολογισμός

Απαιτήσεις 

αγοράς

Υπάρχουσες διαδικασίες & πρακτικές

Υπάρχουσα τεχνολογία

Υπάρχοντα συστήματα μέτρησης

Ανώτατη διοίκηση

Εργαλεία αλλαγής & μέθοδοι

Αλλαγή κουλτούρας

Σωστή λειτουργία
Βελτίωση ικανοποίησης 

πελατών

Μείωση κόστους αποθήκευσης & αποθεμάτων

Αύξηση πωλήσεων & κερδών

Νέες τεχνολογικές 

ανάγκες

Ταχύτερη & 

αποτελεσματικότερη ροή 

πληροφορίας

Ομάδες αλλαγής

Στοχοθεσία & στρατηγική

Εστιασμένες & άμεσες 

διαδικασίες

Συγκριτική αξιολόγηση

Δέσμευση συνεργατών
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Υπάρχουσα τεχνολογία

Υπάρχοντα συστήματα μέτρησης

Ανώτατη διοίκηση

Εργαλεία αλλαγής & μέθοδοι

Αλλαγή κουλτούρας

Σωστή λειτουργία
Βελτίωση ικανοποίησης 

πελατών

Μείωση κόστους αποθήκευσης & αποθεμάτων

Αύξηση πωλήσεων & κερδών

Νέες τεχνολογικές 

ανάγκες

Ταχύτερη & 

αποτελεσματικότερη ροή 

πληροφορίας

Ομάδες αλλαγής

Στοχοθεσία & στρατηγική

Εστιασμένες & άμεσες 

διαδικασίες

Συγκριτική αξιολόγηση

Δέσμευση συνεργατών
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New Capabilities of RPAS Operating in 
Austere Military Environment 

 

Nickolas Bossinas 
Athens, 3 May 2018 



Short Profile 

 Leading Hellenic Communications and Electronics Systems Industry 

 Location: Athens, Greece 

 Number of employees: 403 

 Annual revenues: € 58 mil (2016) – 99% Exports 

 Experienced personnel in design, development and qualification of 

complex defense, security and aerospace systems 

 Knowledge and expertise in the areas of Tactical Communications 

Systems, Wideband Radios, Data Links and Telemetries, Encryption 

Devices, Command and Control Systems and Test Equipment 

 Advanced R&D Infrastructure and Labs 
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 Wireless Communications 

 Intercommunication 

 Cryptographic Equipment 

 Data Links & Telemetries 

 Command & Control Systems 

 Hybrid Power Systems 
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IDE Products 

 Unmanned Aerial Systems 
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Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle 

 Support of civil protection and public 

safety in Greece and abroad 

 Fixed-wing UAV 

 Electro-optical sensors 

 Encrypted wideband comms 

 Command and Control  

 Ground control station 
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 Rapid Delivery of Livesaving 

Supplies to Greek Isolated Areas 

 BWB type UAV 

 Fully autonomous 

 Ejectable payload 

 Operation in harsh conditions 

 Portable control station 

Delivery Aerial 

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS PROPRIETARY 
 

IDE Experience in RPAS 
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RPAS Missions 

Enhance 
Situational 
Awareness 

Reduce 
Human 

Workload 

Improve 
Mission 

Performance 

Minimize 
Overall Risk 

Reduced 
Cost 

Unmanned 

Systems 

 Persistence 

 Versatility 

 Survivability 

 Reduced Risk to Human Life 

 

 Dull Missions 

 Dirty Missions 

 Dangerous 

Missions 
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Scope of Presentation 

• ISTAR Operations Present 

• Battlespace Awareness 

• Battle Support 

• Force Application 
Future 

Page 6 INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS PROPRIETARY 
 



RPAS for ISTAR 

What is “Value” for ISTAR operations? 

− Capabilities 

 Range 

 Endurance 

 Mission System 

− Cost / Complexity 

 Life cycle cost, cost of loss 

 Take-off / landing, deployment time, number 

of persons to operate, transportation, 

maintenance (local, from abroad) 

 Security of Supply 
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Present 

Future 
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RPAS for ISTAR 

Capabilities 
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Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 
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RPAS for ISTAR 

Cost / Complexity 
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RPAS for ISTAR 

New Concepts 

 Use of advanced concepts & technologies 
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Present 

Future 

 networked battlespace 

 ground station hand-over 

 relay of communications 

 

 

 

 point-to-multipoint topologies 

 higher bandwidth 

 swarming behaviours 

 sensor auto-cue 
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RPAS for ISTAR 

Range Increase (land) 
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networked 

hand-over 

relay 

P-mP 

bandwidth 

swarm 

auto-cue 

Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 

Range 

Endurance 

Mission Sys. 
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RPAS for ISTAR 

Range Increase (sea) 
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Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 

Range 

Endurance 

Mission Sys. 

networked 

hand-over 

relay 

P-mP 

bandwidth 

swarm 

auto-cue 
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RPAS for ISTAR 

Endurance Increase 
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RPAS for ISTAR 

Mission System Capabilities Increase 

Page 14 

Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 

Range 

Endurance 

Mission Sys. 

networked 

hand-over 
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swarm 
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RPAS for ISTAR 

Complexity Reduction 
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Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 

networked 

hand-over 

relay 

P-mP 

bandwidth 

swarm 

auto-cue 
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RPAS for ISTAR 

Cost Reduction 
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 Higher parts commonality 

 Lower maintenance complexity 

 Less training 

 Lower risk of loss 

Small

Tactical

MALE

Tactical

Present 

Future 

Capabilities 

Cost/Compl. 

networked 

hand-over 

relay 

P-mP 

bandwidth 

swarm 

auto-cue 
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 Future achievements & technologies can and will 

enable platforms to perform a variety of missions 

across multiple capability areas: 
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Capabilities – Long-term Perspectives 

Present 

Future 

Battlespace Awareness 

Battle Support 

Force Application (Weaponization) 

endurance 

AR/VR 

interoperability 

standards 

geolocation 

durability 

miniaturization 

AI 

autonomy 
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 This is a capability area where RPAS can contribute 

to ISR and environment collection-related tasks.  

 

 Unmanned systems are expected to integrate more 

C2 / collaborative options to increase CONOPS 

options.  

 

 Onboard sensors that provide the systems with their 

own organic perception will contribute to 

Battlespace Awareness regardless of their 

intended primary mission.  

Page 18 

Capabilities – Long-term Perspectives 

Battlespace Awareness 
Present 

Future 

Battlespace 

Awareness 

Battle 

Support 

Force 

Application 

endurance 

AR/VR 

interoperability 

standards 

geolocation 

durability 

miniaturization 

AI 

autonomy 
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 Logistic support in battle is of vital importance.  

RPAS are nowadays capable of transporting food, 

medicine, supplies and weapons to forward fronts 

with minimum risk to human lives. 

 

 In the future MoDs will employ RPAS for additional 

dangerous military transportation operations that 

require independent decision making of the units 

conducting the operations, such as transportation of 

troops, search and rescue and medical evacuation.  
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Present 

Future 

Battlespace 

Awareness 

Battle 

Support 

Force 

Application 

endurance 

AR/VR 

interoperability 

standards 

geolocation 

durability 

miniaturization 

AI 

autonomy 

Capabilities – Long-term Perspectives 

Battle Support 
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 In the air domain, projected mission areas for RPAS 

include air-to-air combat, electronic warfare (EW) 

and suppression and defeat of enemy air defense.  

 Current armed unmanned systems deploy lethal 

force only in a fully human-operated context for 

engagement decisions. For these systems the 

decisions  both to employ force and to choose which 

specific target to engage are made by human. 

 As technology advances and more automatic 

features are introduced RPAS will become more 

independent and will receive only high-level 

commands taking partial decisions on their own in 

order to reduce human workload, especially during 

intense combat operations.  
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Capabilities – Long-term Perspectives 

Weaponization 
Present 

Future 

Battlespace 

Awareness 

Battle 

Support 

Force 

Application 

endurance 

AR/VR 

interoperability 

standards 

geolocation 

durability 

miniaturization 

AI 

autonomy 



 

 

 

 

Thank you! 
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Πλωτάρχης Γεώργιος Χρυσοχού ΠΝ
(PhD International Law of the Sea, MSc Global Security Studies) 

Τμηματάρχης Διεθνούς Δικαίου ΓΕΝ/Α2
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Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.



Maritime Safety Maritime Security&

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Θαλάσσια Ασφάλεια ως MARITIME SECURITY

Δύναται να οριστεί ως:
«ο συνδυασμός προληπτικών και απαντητικών μέτρων 

προς προστασία του θαλασσίου τομέα από απειλές και σκόπιμες 
παράνομες ενέργειες»

Έχει ως αντικειμενικούς σκοπούς:
q την προστασία κρίσιμων υποδομών (λιμάνια, εξέδρες
εξόρυξης ενεργειακών πόρων κλπ)
q την προστασία των θαλασσίων μεταφορών και εμπορίου
μέσω της εξασφάλισης των θαλασσίων οδών επικοινωνίας (sea
lines of communications)
q την προστασία και εξασφάλιση των θαλασσίων συνόρων
και των θαλασσίων οικονομικών ζωνών

Δύναται να οριστεί ως:
«ο συνδυασμός προληπτικών και απαντητικών μέτρων 

προς προστασία του θαλασσίου τομέα από απειλές και σκόπιμες 
παράνομες ενέργειες»

Έχει ως αντικειμενικούς σκοπούς:
q την προστασία κρίσιμων υποδομών (λιμάνια, εξέδρες
εξόρυξης ενεργειακών πόρων κλπ)
q την προστασία των θαλασσίων μεταφορών και εμπορίου
μέσω της εξασφάλισης των θαλασσίων οδών επικοινωνίας (sea
lines of communications)
q την προστασία και εξασφάλιση των θαλασσίων συνόρων
και των θαλασσίων οικονομικών ζωνών



Επίγνωση Θαλάσσιας Κατάστασης 

ή Θαλάσσιου Τομέα

Ø Η Maritime Domain Awareness (MDA) ή Maritime Situational
Awareness (MSA αποτελεί δομικό συστατικό της Maritime Security

ΣΚΟΠΟΣ της MDA
Συλλογή, επεξεργασία / αξιολόγηση και διανομή τεραστίου πλήθους
δεδομένων και πληροφοριών (data/info/intel) με απώτερο στόχο τη
διαμόρφωση κοινής διαμοιρασμένης εικόνας προς έγκαιρη
αναγνώριση τυχόν απειλών όταν αυτές βρίσκονται ακόμα μακριά από
το να πλήξουν θαλάσσια μέσα, ακτές ή άλλες οντότητες και περιοχές
ενδιαφέροντος



Επίγνωση Θαλάσσιας Κατάστασης 

ή Θαλάσσιου Τομέα

Ø Για το ΝΑΤΟ, Επίγνωση Θαλάσσιας Κατάστασης (Maritime Situational
Awareness: MSA) ορίζεται ως «η κατανόηση των στρατιωτικών και μη
στρατιωτικών γεγονότων, των δραστηριοτήτων και των συνθηκών μέσα στο
θαλάσσιο περιβάλλον που σχετίζονται με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές
επιχειρήσεις και ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Όπου θαλάσσιο περιβάλλον, αυτό
εννοείται ως οι ωκεανοί, θάλασσες, κόλποι, εκβολές ποταμών, πλωτές οδοί,
παράκτιες περιοχές και λιμάνια».

Ø Ο IMO ορίζει την Επίγνωση Θαλάσσιου Τομέα (Maritime Domain
Awareness) ως «την αποτελεσματική κατανόηση για οτιδήποτε σχετίζεται με
θαλάσσιο τομέα που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια (safety and
security), την οικονομία ή το περιβάλλον». Ο «θαλάσσιος τομέας»
περιλαμβάνει όλες τις περιοχές και τα πράγματα που ανήκουν σε, σχετίζονται
με, ή που συνορεύουν με θάλασσα, ωκεανό ή άλλη πλωτή οδό,
συμπεριλαμβανομένων όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, των
υποδομών, των ανθρώπων, του φορτίου , καθώς και τα πλοία και άλλα
μεταφορικά μέσα. Αντίστοιχος ορισμός αποδίδεται και σε πλαίσιο Ε.Ε.



Maritime Domain Awareness (MDA) 

ή Maritime Situational Awareness (MSA)

Multiple sources for the 
“maritime picture”

Building Common RMP (Recognized 
Maritime Picture) via integrations of 

existing systems



EMSA
MAOC-N

EFCA
A

FRONTEX- EBCGA

EUSATCEN

EDA - ΕΕΑS

EUNAVFORMED

EUNAVFOR 
ATALANTA

ADRION5+5

NATO

UN-NATO
GOG

NMIOTC

SOPHIA

BSCF

Coast guard 
Forum

SUCBASS

CISE

Η πληθώρα δρώντων στη διαμόρφωση επίγνωσης         
θαλάσσιου τομέα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

ΙΜΟ

NATIONAL
NAVIES & 
COASTGUARDS



Οντότητες που συμμετέχουν στην
EU MARITIME AWARENESS



ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ NATO MARITIME STRATEGY 
KAI EU MARITIME SECURITY STRATEGY (EUMSS)

O KOMBIKΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Maritime Domain Awareness 
στην Ανατολική Μεσόγειο



OPS SEA GUARDIAN –
ACTIVE ENDEAVOR

OPERATION UNIFIL

Ο ρόλος της Ελλάδας στη Maritime Situational Awareness 

του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο

SNMG2 ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ



FRONTEX – Poseidon

Ο ρόλος της Ελλάδας στη Maritime Situational Awareness 

του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο



Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

SUDA BAVAL BASE 
- NMIOTC



Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Εθνικό Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας 

Πλοίων [Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS)]



Παράκτια Υποδομή Αυτόματης Αναγνώρισης AIS 

(Automatic Identification System) και SafeSeaNet



Το σύστημα Long Range Identification 

and Tracking of Ships (LRIT)



Το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.)



Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων 

[European External Border Surveillance System(EUROSUR)]



Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων 

[European External Border Surveillance System(EUROSUR)]



Η Ελληνική Περιοχή SAR – FIR 

για τους σκοπούς του EUROSUR



Δίκτυο Θαλάσσιας Επιτήρησης της Ε.Ε.

[Maritime Surveillance Networking (MARSUR)]



Κοινό Περιβάλλον Διαμοιρασμού Πληροφοριών της Ε.Ε. 

στον τομέα της Ναυτιλίας [CISE]:
(Common Information Sharing Environment for the EU maritime domain)



EU CISE 2020 OPERATIONAL CONCEPT

Βασική Αποστολή του EUCISE2020 
είναι η υποστήριξη της EU 

Maritime Situational Awareness 
μέσω ενός περιβάλλοντος 

διαμοιρασμού πληροφοριών 
(Information Sharing Environment)

στο οποίο θα εφαρμόζονται 
επαρκή μέτρα ασφαλείας και 
σχετικά πρωτόκολλα που θα 

εξασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και 
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων 
δεδομένων σε όλη την κοινότητα 

του CISE

Κοινό Περιβάλλον Διαμοιρασμού Πληροφοριών της Ε.Ε. 

στον τομέα της Ναυτιλίας [CISE]:
(Common Information Sharing Environment for the EU maritime domain)

HELLENIC CISE: 
ΠΝ - ΛΣ



Συνδρομή στην NATO MSA 

(Maritime Situational Awareness) μέσω του MSSIS



Harbour & Maritime Surveillance and Protection (HARMSPRO) 
Η Λιμενική και Θαλάσσια Επιτήρηση / Προστασία (Harbour & Maritime Surveillance and
Protection: HARMSPRO) θα παράσχει μια νέα δυνατότητα που θα παρέχει στα κράτη μέλη την
ικανότητα να διεξάγουν επιτήρηση και προστασία συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών,
από τις περιοχές λιμένων έως τα ύδατα παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των
Γραμμών Θαλάσσιας Επικοινωνίας (Sea Lines of Communication) και «Σημείων
Στραγγαλισμού» (Choke Points), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια(safety and
security) της θαλάσσιας κυκλοφορίας και υποδομών. Θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα θαλάσσιων αισθητήρων, λογισμικού και πλατφορμών (επιφανειακά, υποβρύχια και
εναέρια οχήματα), τα οποία συγχρονίζουν και επεξεργάζονται δεδομένα για να βοηθήσουν στον
εντοπισμό και ταυτοποίηση μιας σειράς πιθανών θαλάσσιων απειλών.

PESCO (Permanent Structured Cooperation



Προβάλλοντας και εξασφαλίζοντας ότι τα ανατολικά εθνικά μας 
σύνορα είναι και σύνορα της Ε.Ε. ισχυροποιείται 

το διαπραγματευτικό μας ατού για χρηματοδότηση ενός 
σύγχρονου ελληνικού, ολοκληρωμένου, 

θαλάσσιου συστήματος επιτήρησης, 

τόσο σε επίπεδο παράκτιων υποδομών και αισθητήρων, όσο 
και σε επίπεδο Ναυτικών Μονάδων και Μονάδων Ακτοφυλακής, 

που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρωτοκαθεδρία μας που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρωτοκαθεδρία μας 
στην επίγνωση θαλασσίου τομέα της Ανατολικής στην επίγνωση θαλασσίου τομέα της Ανατολικής 

Μεσογείου προς όφελος του ΝΑΤΟ της Ε.Ε., Μεσογείου προς όφελος του ΝΑΤΟ της Ε.Ε., 
αλλά και της ίδιας μας της πατρίδαςαλλά και της ίδιας μας της πατρίδας

Προβάλλοντας και εξασφαλίζοντας ότι τα ανατολικά εθνικά μας 
σύνορα είναι και σύνορα της Ε.Ε. ισχυροποιείται 

το διαπραγματευτικό μας ατού για χρηματοδότηση ενός 
σύγχρονου ελληνικού, ολοκληρωμένου, 

θαλάσσιου συστήματος επιτήρησης, 

τόσο σε επίπεδο παράκτιων υποδομών και αισθητήρων, όσο 
και σε επίπεδο Ναυτικών Μονάδων και Μονάδων Ακτοφυλακής, 

που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρωτοκαθεδρία μας που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρωτοκαθεδρία μας 
στην επίγνωση θαλασσίου τομέα της Ανατολικής στην επίγνωση θαλασσίου τομέα της Ανατολικής 

Μεσογείου προς όφελος του ΝΑΤΟ της Ε.Ε., Μεσογείου προς όφελος του ΝΑΤΟ της Ε.Ε., 
αλλά και της ίδιας μας της πατρίδαςαλλά και της ίδιας μας της πατρίδας

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ….



Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο:

Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Πλωτάρχης Γεώργιος Χρυσοχού ΠΝ



Χαράλαμπος Σταμέλος 

Σύνοψη/ executive summary 

Ευρωπαϊκές Δημόσιες Συμβάσεις στον Τομέα της Άμυνας 

(European Defence Procurement) 

Ο Νόμος 3978/2011 έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2009/81/ΕΚ για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της 
Ασφάλειας. 

Στην συγκεκριμένη εισήγηση αναλύονται συστηματικά και συνοπτικά οι κρίσιμες διατάξεις των 
άρθρων της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, του Νόμου 3978/2011 καθώς και η αντιστοιχία των άρθρων 
του Νόμου 3978/2011 προς τα άρθρα της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, οι διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 2014-
2017, καθώς και ορισμένες ακόμη αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και του Εφετείου Δωδεκανήσου.  

 

Executive summary 

Law 3978/2011 has embodied in the Hellenic legal order Directive 2009/81/EC for the 
procurement of projects, services and supplies in the fields of Defence and Security. 

In the specific speech the crucial provisions of articles of Directive 2009/81/EC, Law 3978/2011 
and the correspondence of articles of Law 3978/2011 to articles of Directive 2009/81/EC are 
analysed, the procedures of conclusion of public procurement. 

Further, the Opinions of the Legal Council of State and the judgments of the Council of State and 
the Court of Audits of years 2014-2017 are presented, and also specific judgments of the Athens 
Administrative Court of Appeal, the Court of Peace of Rhodos, and One-Member Court of First 
Instance of Kos and the Dodecanese Court of Appeal.  

 

Πιθανές ερωτήσεις: 

1. Υπάρχουν περιπτώσεις συμβάσεων που δεν συνάπτονται βάσει του Νόμου 3978/2011, 
όπως για παράδειγμα συμβάσεις με βάση τους κανόνες του ΝΑΤΟ; 

2. Η αρχή της διαφάνειας συγκρούεται με την αναγκαία σε αυτές τις διαδικασίες εχεμύθεια 
και την προστασία των πληροφοριών; 



Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ  (INTRASOFTINTERNATIONAL) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (selectall) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται 
η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση. 

 Μέγεθος Γραμμάτων       
Ν 3978/2011: Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Άμυνας & Ασφάλειας, ΑΙΓΙΑΛΟΣ,ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ κλπ (544399) 

Αρθρο 0 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  14 
 
 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3978  (ΦΕΚ Α 137 16.6.2011) 
 
 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 
 

Αρθρο 1 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 

Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - 
 ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 Άρθρο 1 
 
Προγραμματισμός συμβάσεων στον τομέα της άμυνας 
 
 1. Η έγκριση του συνολικού προγραμματισμού των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) μέσα 
στο πλαίσιο της δομής δυνάμεων, η κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Μακροπρόθεσμου 
(15ετούς) Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού, η κατάρτιση και επανεξέταση του Τριετούς 
Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και η έγκριση της ενεργοποίησης των επι μέρους υποπρογραμμάτων διενεργούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 (Α` 167). 
 
 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 μπορεί να εντάσσονται επιπροσθέτως στο Τριετές 
Κυλιόμενο Πρόγραμμα Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού και ταυτοχρόνως 
να ενεργοποιούνται υποπρογράμματα που είναι κατεπείγοντα ή κρίνονται αναγκαία για σοβαρούς 
αμυντικούς λόγους στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του Τριετούς Κυλιόμενου 
Προγράμματος. 
 
«3. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου Μακροπρόθεσμου και του πρώτου Τριετούς Κυλιόμενου 
Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 72-75 του N. 3883/2010, με τη 
διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου, μπορεί να ενεργοποιούνται 
μεμονωμένα υποπρογράμματα που κρίνονται αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, μετά από γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ειδικά, για μεμονωμένα 
υποπρογράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι κατώτερη από 



τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, η ενεργοποίησή τους γίνεται με τη διαδικασία 
των παραγράφων 1Α και 2 του άρθρου 76 του N. 3883/2010, με ενημέρωση της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ανά εξάμηνο». 
 
 
*** Η  παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο δεύτερο παρ.10 
       Ν.4433/2016,ΦΕΚ Α 213/15.11.2016. 
 
 4. Στο εδάφιο β` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3883/2010 οι λέξεις «με τους τριετείς 
Κρατικούς Προϋπολογισμούς» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής». 
 
 5. Στα άρθρα 74 και 75 του ν. 3883/2010 η έννοια «Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» αντικαθίσταται με την έννοια «Τριετές Κυλιόμενο 
Πρόγραμμα Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 
 
 
 

Αρθρο 2 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 2 
 
 Αρμοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής 
 Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων 
 της Βουλής των Ελλήνων 
 
 1. Στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων του Κανονισμού της Βουλής, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή 
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 72-
75 του ν. 3883/ 2010 σχετικά με την κατάρτιση και ενεργοποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος 
Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
 2. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των άρθρων 72-76 του ν. 3883/2010, η Επιτροπή: 
 
 α) ενημερώνεται και διατυπώνει τη γνώμη της για όλα τα υποπρογράμματα ανεξαρτήτως ποσού, 
 
 β) ενημερώνεται, μια τουλάχιστον φορά σε κάθε τακτική σύνοδο για την εξέλιξη όλων των μείζονων 
εξοπλιστικών προγραμμάτων και τη συνολική εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών 
και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού 
Υλικού. 
 
 3. Η Επιτροπή ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων του Κανονισμού της Βουλής. 
 
 
 

Αρθρο 3 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 3 
 
Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική 
 
 1. Για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως για τηνΑσφάλεια 
εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την κάλυψη των 



αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής - 
βιομηχανικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε 
συγκεκριμένους, στρατηγικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας. Η βάση αυτή διασφαλίζει την ταχεία και 
απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των ΕΔ σε υλικά, αναλώσιμα, εξαρτήματα, υπηρεσίες 
άμεσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων σε όλες τις 
περιπτώσεις, εγκαίρως και υπό κάθε περίσταση. 
 
 2. Οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται, στο πλαίσιο της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και της 
Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, από τηνΕθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, η οποία 
εγκρίνεται από το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας), μετά από εισήγηση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2. 
 
 
 

Αρθρο 4 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 
 
«Άρθρο 4 
 
 Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) 
 
 1. Οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη έχουν ως αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: 
τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυρομαχικά, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού, την 
παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση. 
 
 2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα με τη σύμβαση αυτή, με τον ίδιο ή άλλο 
οικονομικό φορέα, και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια στρατιωτικού 
εξοπλισμού, η οποία συνίσταται σε: 
 
 α) σύμβαση συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών και εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται, ως εκ της 
φύσης του προς προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, 
 
 β) σύμβαση προμήθειας ποσότητας πυρομαχικών, εφόσον προβλέπεται να χρησιμοποιούνται από τον 
προς προμήθεια στρατιωτικό εξοπλισμό, 
 
 γ) σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση του προς 
προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, εφόσον τα προαναφερόμενα είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά 
τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας του στρατιωτικού εξοπλισμού. 
 
 3. Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης μπορεί να συμφωνηθεί είτε ο 
χρόνος της έναρξης ισχύος της σύμβασης προμήθειας του οικείου στρατιωτικού εξοπλισμού είτε 
μεταγενέστερο αυτού χρονικό σημείο. 
 
 4.  «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει νομίμως συναφθεί 
σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύμβαση εν 
συνεχεία υποστήριξης ή έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού 
εξοπλισμού, χωρίς να έχει προβλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει αυτοτελώς σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο 
οικονομικό φορέα». 
 
Εφόσον στη σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν ενσωματωθεί οι βασικοί όροι της 
σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει τη σύμβαση 



εν συνεχεία υποστήριξης με τρίτο οικονομικό φορέα μόνον εφόσον συνομολογήσει με αυτόν 
επωφελέστερους όρους. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4  αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος 
       του N. 4407/2016 (/27.6.2016),ως άνω, με το άρθρο δεύτερο παρ.11 
         Ν.4433/2016,ΦΕΚ Α 213/15.11.2016. 
 
 5. Σε κάθε σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια 
πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και οι γενικές αρχές, τα μέτρα και οι κατευθύνσεις 
της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.» 
 
*** Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.1 Ν.4407/2016, 
ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
 
 

Αρθρο 5 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 3 
Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 
 
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
 Άρθρο 5 
 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
 
 1. Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας συνάπτονται από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
 
 2. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(ΓΔΑΕΕ) έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
 
 «α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην του 
τρίτου Μέρους είτε εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου,» 
 
*** Η περ.α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.2 Ν.4407/2016, 
      ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
  β) παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων της περίπτωσης α`, πλην της διενέργειας των 
παραλαβών, 
 
 γ) εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, πλην των επιτροπών παραλαβής, 
 
 δ) διενεργεί τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 107. 
 
 
 

Αρθρο 6 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 



 Άρθρο 6 
 
Αρμοδιότητες των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
 
«1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 
 
 α) προσδιορίζουν και τεκμηριώνουν τις ανάγκες τους στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος 
Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών 
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, 
 
 β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
76 του Ν. 3883/2010 (Α` 167), 
 
 γ) συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
 
 δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, 
 
 ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού εξοπλισμού σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί, 
 
 στ) εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 κατά την εκτέλεση συμβάσεων των οποίων η διαδικασία σύναψης και η 
εκτέλεση παρακολουθούνται από τη ΓΔΑΕΕ, 
 
 ζ) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συμβάσεων υποστήριξης των στρατιωτικών εξοπλισμών που 
χειρίζονται, σε όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να είναι στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό διαθέσιμος και λειτουργικός και μεριμνούν ιδίως για την έγκαιρη παραγγελία 
ανταλλακτικών, πυρομαχικών και υπηρεσιών συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ζητώντας 
εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρμόζουσες ενέργειες αρμοδιότητάς της και να κινήσει τις 
σχετικές διαδικασίες, 
 
 η) διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων 
έργων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου Μέρους και παρακολουθούν την εκτέλεση των 
συμβάσεων αυτών, 
 
 θ) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα αρμοδιότητάς τους που προβλέπονται στο άρθρο 7.» 
 
*** Η παρ.1  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.4407/2016, 
      ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
 
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3433/2006 (Α` 20) που αφορούν στις Υπηρεσίες Ενόπλων 
Δυνάμεων στο εξωτερικό διατηρούνται σε ισχύ, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 
3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιλύονται ζητήματα καταφατικής ή αποφατικής 
σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων. 
 
 
 

Αρθρο 7 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 
 Άρθρο 7 



 
Συλλογικά όργανα 
 
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 15, 16, 17 και 18 του ν. 3433/2006 που αφορούν στα Συλλογικά 
όργανα και τις αρμοδιότητες που ασκούν, διατηρούνται σε ισχύ, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις του ν. 3883/2010 και στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου 
εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αναφέρονται σε Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ), 
Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) και Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ). 
 
 2. Οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης 
των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, είτε οι προμήθειες και οι υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου είτε εξαιρούνται από αυτό. 
 
 
«3. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90, αρμόδια είναι η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών του οικείου φορέα, η οποία είναι τριμελής ή πενταμελής και τα μέλη 
της είναι διάφορα από τα μέλη των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 13 του Ν. 3433/2006. 
 
 4. Στη ΓΔΑΕΕ συγκροτείται Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΚΓΕΠ), με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας. Για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνθεση της ΚΓΕΠ, τις συνεδριάσεις και τη 
λειτουργία της εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 
3433/2006. Η ΚΓΕΠ γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για τα ζητήματα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β`, 
γ`, δ`, στ` και η` της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3433/2006, καθώς και για τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα του Ν. 3433/2006 που διατηρούνται σε ισχύ με τον παρόντα νόμο. Οι 
επιτροπές των περιπτώσεων β`, ζ` και η` της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3433/2006, οι Κεντρικές 
Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των άρθρων 13 και 14 και οι 
Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
Ν. 3433/2006 εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο για συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 
 
 5. Προκειμένου για συμβάσεις του τρίτου Μέρους του παρόντος νόμου, στα Γενικά Επιτελεία των 
κλάδων των ΕΔ συγκροτούνται με απόφαση των Αρχηγών των κλάδων πενταμελείς Κεντρικές 
Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) 
τουλάχιστον μέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη φύση των προμηθειών. Στην ΚΓΕΠ των Γενικών 
Επιτελείων μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της ΓΔΑΕΕ. Περαιτέρω, σε επίπεδα 
κλιμακίων διοίκησης ΕΔ, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου διοικητή, 
συγκροτούνται οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών (ΠΓΕΠ) και αποτελούνται από 
τον Πρόεδρο και τρεις (3) έως πέντε (5) αξιωματικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 
ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί. 
 
 6. Οι ΚΓΕΠ υπάγονται στον αρμόδιο Υπαρχηγό ή Διευθυντή Κλάδου του αρμόδιου γενικού επιτελείου, ο 
οποίος και προεδρεύει αυτής. Οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιμακίου διοίκησης των γενικών 
επιτελείων ΕΔ και συνεδριάζουν, όπως ορίζεται από κάθε Διοίκηση. Τα μέλη των ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ δεν 
απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα όργανα εκτέλεσης των 
προμηθειών που κρίνονται. Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος 
τμήματος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, ενώ καθήκοντα γραμματέα εκτελεί κατώτερος 
αξιωματικός. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ γνωμοδοτούν αιτιολογημένα και εγγράφως για τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
 
 α. Για την προτίμηση ακριβότερης προσφοράς λόγω ποιοτικής υπεροχής ή συμφερότερων όρων του 
υπό προμήθεια είδους. 
 
 β. Γ ια την τροποποίηση των όρων σύμβασης. 
 
 γ. Για τη λύση σύμβασης για σπουδαίο λόγο ή για το ότι ο προμηθευτής κηρύχθηκε σε κατάσταση 
πτώχευσης ή τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση. 
 



 δ. Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τα συμβατικά του δικαιώματα. 
 
 ε. Για τη σύναψη, ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, φυσικών ή νομικών προσώπων 
του εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών, που αφορούν προμήθεια υλικών, εφοδίων ή παροχής κάθε 
φύσης υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης. 
 
 στ. Για το μόνιμο ή πρόσκαιρο αποκλεισμό προμηθευτή ή εργολάβου από τη συμμετοχή του σε 
προμήθειες των ΕΔ. 
 
 ζ. Γ ια τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του έχο- ντος την οικονομική αρμοδιότητα κατά των 
αποφάσεων των επιτροπών διαγωνισμού που εκδίδονται ύστερα από άσκηση ένστασης. 
 
 η. Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο, κατά την κρίση του φορέα που έχει την οικονομική αρμοδιότητα ή 
δικαιοδοσία πρέπει να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση. 
 
 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τον τρόπο επιλογής των μελών και τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η έκδοση 
του προεδρικού αυτού διατάγματος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.» 
 
*** Οι παράγραφοι 3,4,5 και 6  αντικαταστάθηκαν ως άνω  και η παρ.7 προστέθηκε 
        με το άρθρο 31 παρ.4 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
 
 

Αρθρο 8 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 Άρθρο 8 
 
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων 
 
 1. Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που απασχολείται με κάθε 
είδους σχέση εργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επιτρέπονται επαφές μόνο με τους 
νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε 
διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων. 
 
 2. Για κάθε επαφή ενημερώνεται προηγουμένως ο διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας και ο αρχηγός 
του κάθε γενικού επιτελείου ή ο γενικός διευθυντής της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Μετά το πέρας της 
επαφής συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα για τον αντίστοιχο φάκελο. Ανακοίνωση σχετικά με κάθε 
επαφή αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την ημέρα κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε. 
 
 3. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που 
απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας, να επιδιώκει ή να αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, 
οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα, κατά το χειρισμό των υποθέσεων στο πλαίσιο της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ακόμη και εάν η πράξη τους δεν συνιστά έγκλημα. 
 
 4. Ενημέρωση από εταιρίες για στρατιωτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας 
του τεχνικού διαλόγου του άρθρου 31 ή στο πλαίσιο ημερίδων ή ενημερωτικών συναντήσεων που 
διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε 
συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. 
 



 5. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να 
επιβληθούν οι εξής ποινές: 
 
 α) για το στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές κυρώσεις, 
 
 β) σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από 
τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 
3528/2007, Α` 26), 
 
 γ) σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που 
προβλέπονται στο π.δ. 410/1988 (Α` 191), εκτός εάν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, 
 
 δ) σε δικηγόρους και το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις κυρώσεις. 
 
 
 

Αρθρο 9 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 5 
 
 Άρθρο 9 
 
Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς 
 
 1. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους που συμμετέχουν 
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της 
άμυνας να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε ενδιάμεσο, μεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη 
διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 2. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
σχέση με τη σύμβαση μόνο από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς 
συμβούλους. 
 
 3. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 1 ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους 
να χρησιμοποιούν εξωχώριες εταιρίες ή άλλους παρόμοιους οικονομικούς φορείς, ανεξάρτητα από τη 
νομική τους μορφή ή την κτήση νομικής προσωπικότητας, ως υπεργολάβους, προμηθευτές προϊόντων ή 
παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Για τους σκοπούς του παρόντος 
νόμου ως εξωχώριες εταιρίες νοούνται τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν την 
καταστατική ή την πραγματική τους έδρα ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά το άρθρο 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που 
κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α` 151) και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών 
αποφάσεων. 
 
 4. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
στον τομέα της άμυνας, είτε οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στοΠεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου 
είτε εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αναθέτουσα αρχή κατάλογο με τα 
στοιχεία κάθε συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν ή έχουν συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με 
οποιονδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της παραγράφου 2, η οποία 
σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή, μετά τη σύναψη της σύμβασης, τον κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου μέσα σε 
τριάντα ημέρες από τη σύναψη ή τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας. Η γνωστοποίηση αυτή 
περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου τρίτου, τη νομική και 
φορολογική του εγκατάσταση και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης. Η αναθέτουσα 
αρχή δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά και να λαμβάνει από τους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 1 
και τους αναδόχους οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων εντός 
προθεσμίας που τάσσει με το αίτημα της. 



 
 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή ακριβή αντίγραφα των συμβάσεων 
που συνάπτει με υπεργολάβους, όταν, με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, εκχωρεί στους 
υπεργολάβους δικαιώματα του που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την αναθέτουσα 
αρχή. 
 
 6. Απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 1 να απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για 
χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
αποχώρηση του. 
 
 7. Εάν οι ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου και δεν 
θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής 
ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη 
βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα 
ποσού ίσου με το 20%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με 
την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι 
κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ` ελάχιστον τριών ετών. Εάν οι οικονομικοί φορείς της 
παραγράφου 1 παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, η παράβαση 
αυτή συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα υπό την έννοια της περίπτωσης δ` της παραγράφου 4 
του άρθρου 57. 
 
 8. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως 6 ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας ή 
ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας ή ο 
ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των 
υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των παραγράφων 1 έως 6 από τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου, οι κυρώσεις του άρθρου 7 επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο. 
 
 
 

Αρθρο 10 
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 Άρθρο 10 
 
Ρήτρα ακεραιότητας 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει υποχρεωτικά σταΈγγραφα της σύμβασης ειδικήΡήτρα 
ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι 
συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων 
στον τομέα της άμυνας, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 
ενεργούν κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει στα Έγγραφα της σύμβασης ιδίως δεσμευτικές δηλώσεις ότι οι 
οικονομικοί φορείς του προηγούμενου εδαφίου: 
 
 α) δεν διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 
αντίληψη τους μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους, σε 
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διαγωνισμών και των συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, στις 
οποίες συμμετείχαν και έχουν δημοσιοποιηθεί, 
 
 β) δεν πραγματοποίησαν ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών 
είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ν. 
3959/2011, Α` 93), 
 



 γ) δεν διενήργησαν ούτε θα διενεργήσουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 
παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη 
διαδικασία ανάθεσης, 
 
 δ) δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 
άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών 
οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου 
βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν 
τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα, 
 
 ε) δεν πρόσφεραν ούτε θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή 
έμμεσα, δώρα, δωρεές, φιλανθρωπικές παροχές, χορηγίες ή χρηματικά ποσά και επιχορηγήσεις με 
οποιαδήποτε μορφή ή αιτιολογία, σε πολιτικά κόμματα, κομματικούς εκπροσώπους ή επικεφαλής 
κομμάτων, Υπουργούς ή Υφυπουργούς ή μετακλητούς υπαλλήλους της Κυβέρνησης, βουλευτές ή 
αιρετά όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή σε οργανώσεις των οποίων επικεφαλής 
είναι πολιτικοί, καθώς και σε συζύγους, συγγενείς σε ευθεία γραμμή μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος 
και εξ αγχιστείας ή συνεργάτες αυτών, ούτε χρησιμοποίησαν ή θα χρησιμοποιήσουν τρίτα πρόσωπα, για 
να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
 
 2. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται 
στις παραγράφους 1 και 5, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας: 
 
 α) αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, σωρευτικά, έκπτωση του οικονομικού φορέα, 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις 
συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον για τρία έτη, 
 
 β) αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης, ποινική ρήτρα ισόποση με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
τουλάχιστον για τρία έτη. 
 
 3. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α` 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν ότι δεν παρέβησαν ως εκείνο 
το χρονικό σημείο κάποια από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 5 και ότι έχουν ενημερωθεί για 
την πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 2. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται 
στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 4. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας είναι 
κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και 
απαγορεύσεων των προηγούμενων παραγράφων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και, 
εφόσον δεν θεραπεύσουν αυτή την παραβίαση μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση στον 
οικονομικό φορέα σχετικής ειδοποίησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, να κηρύξει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με 
το 10%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα 
αρχή. 
 
 5. Οι οικονομικοί φορείς των παραγράφων 1 και 4 υποχρεούνται να επιβάλουν κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων και να λαμβάνουν επανορθωτικά μέτρα, όταν κάποιος από τους διευθυντές, 
στελέχη ή υπαλλήλους τους παραβιάσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 
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 Άρθρο 11 
 
Έλεγχος και επιθεώρηση των οικονομικών φορέων 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται με δικές της δαπάνες να αναθέτει σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία 
την επιθεώρηση και τον έλεγχο όλων των συμβατικών σχέσεων και πληρωμών των οικονομικών 
φορέων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και 
εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, με τους 
υπεργολάβους, προμηθευτές τους και παρόχους υπηρεσιών ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την 
ανατεθείσα σύμβαση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που κοινοποιείται σε αυτούς. 
 
 2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή, μέσω της ελεγκτικής εταιρίας, 
δικαιούται να ελέγχει κάθε έγγραφο και στοιχείο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, ανεξαρτήτως της μορφής 
αποθήκευσης τους και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται, όπως ιδίως τα λογιστικά, εταιρικά και 
εμπορικά βιβλία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των οικονομικών φορέων της παραγράφου 1 και να 
λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, 
στην έννοια του οικονομικού φορέα εμπίπτουν και οι διοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, 
εντεταλμένοι στη διοίκηση ή τη διαχείριση, καθώς και το προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας, 
όπως και οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία. 
 
 3. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διαδικασία του ελέγχου 
και διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές της αναθέτουσας αρχής έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που τους ζητείται και που βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχο τους. 
 
 4. Οι ελεγκτές δικαιούνται να θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό και στη διοίκηση των οικονομικών 
φορέων της παραγράφου 1 σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στο αντικείμενο του ελέγχου, όπως 
αναφορικά με τις συναλλαγές των οικονομικών φορέων σε σχέση με την ανατεθείσα σύμβαση. 
 
 5. Ο έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιο ν τρόπο ώστε να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των οικονομικών φορέων. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο τις παραπάνω πληροφορίες, δεδομένα 
και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του οικονομικού φορέα, εκτός εάν 
προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 
 
 7. Εάν οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 αρνούνται, παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο ή 
δυσχεραίνουν τον έλεγχο και τις έρευνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ιδίως εάν αρνούνται να 
επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή 
αποσπάσματα ή να παράσχουν απαντήσεις σε ερωτήματα των ελεγκτών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον 
οικονομικό φορέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 20%, κατ` ανώτατο όριο, της 
οικονομικής αξίας της σύμβασης που έχει συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. Σε ιδιαίτερα σοβαρές 
περιπτώσεις, μπορεί να επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου και επιπλέον 
αποκλεισμός από τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα κατ` ελάχιστον 
τριών ετών. 
 
 
 

Αρθρο 12 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 12 
 
Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα 
 
 1. Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της σύμβασης προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της 
άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εάν ο οικονομικός φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του δεν είναι 



ατομική επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή την 
ταυτότητα: 
 
 α) των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή 
έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο του οικονομικού φορέα, καθώς και 
το ποσοστό της συμμετοχής αυτής, 
 
 β) των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της περίπτωσης α`, ασκούν τον 
έλεγχο του οικονομικού φορέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, και 
 
 γ) των μελών των οργάνων της διοίκησης του οικονομικού φορέα μαζί με το βιογραφικό σημείωμα 
αυτών. 
 
 2. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 γνωστοποιούν στην αναθέτουσα αρχή, μετά τη σύναψη 
της σύμβασης, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες αφότου συντελεστεί, την απόκτηση ή εκχώρηση 
συμμετοχών στο κεφάλαιο τους, οι οποίες επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή τα στοιχεία 
των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 1. Η ίδια υποχρέωση 
ισχύει όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά ή παύει να έχει, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του 
αναδόχου, κατά την έννοια της παραγράφου 3, και σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης, 
απορρόφησης, αλλαγής νομικής μορφής ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού του αναδόχου. 
 
 3. Ως «έλεγχος», για το σκοπό εφαρμογής του παρόντος άρθρου, νοείται: 
 
 α) η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών εταιριών ή παρένθετων προσώπων, της πλειοψηφίας 
των δικαιωμάτων ψήφου σε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή άλλον οικονομικό φορέα, ή 
 
 β) το δικαίωμα ορισμού της πλειοψηφίας των προσώπων που διοικούν το νομικό πρόσωπο ή την ένωση 
προσώπων ή τον οικονομικό φορέα, ή 
 
 γ) ο έλεγχος της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου ή της διεξαγωγής των υποθέσεων του νομικού 
προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή τυχόν άλλου οικονομικού φορέα μέσω γραπτών ή άλλων 
συμφωνιών. 
 
 4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται: 
 
 α) Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή εταιρικό μετασχηματισμό, όταν 
πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος και να ζητήσει από τον 
οικονομικό φορέα τα κατά την κρίση της απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, τάσσοντας εύλογη 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Μετά την εξέταση των στοιχείων αυτών, η αναθέτουσα 
αρχή δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου 
συμφέροντος, να καταγγείλει τη σύμβαση. Η μη έγκαιρη, ακριβής ή πλήρης υποβολή των ζητηθέντων 
στοιχείων από τον ανάδοχο δίνει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει, άνευ ετέρου, τη 
σύμβαση. 
 
 β) Να αντιταχθεί στη γνωστοποιηθείσα συμμετοχή ή μεταβολή ή εταιρικό μετασχηματισμό, εφόσον 
διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος και να καταγγείλει τη 
σύμβαση. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, λόγο δημόσιου συμφέροντος συνιστά ιδίως η πιθανολόγηση ότι τα πρόσωπα που 
πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν έλεγχο στον ανάδοχο, περιλαμβανομένων και των φυσικών 
προσώπων που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για 
να εγγυηθούν την οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου και να εξασφαλίσουν την ορθή διαχείριση της 
υπό εκτέλεση σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της ή να εξασφαλίσουν την αποτροπή καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών που δυνητικά θα μπορούσαν να βλάψουν τα εθνικά συμφέροντα 
ή εάν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί αμφιβολίες για τη νομιμότητα προέλευσης, την αληθή κυριότητα ή 
την επάρκεια των οικονομικών πόρων των προσώπων που πραγματοποίησαν τη συμμετοχή ή ασκούν 
έλεγχο στον ανάδοχο, καθώς και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα πρόσωπα 
αυτά. 



 
 5. Η καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας και ισχύει από την κοινοποίηση της στον οικονομικό φορέα, όπως προβλέπει η σχετική 
σύμβαση. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβάλλονται επιπλέον στον οικονομικό φορέα κατάπτωση 
των εγγυητικών επιστολών και αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για χρονικό διάστημα κατ` ελάχιστον τριών ετών. 
 
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου. 
 
 
 

Αρθρο 13 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 13 
 
Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
 1. Οι συμβάσεις που διέπονται από τον παρόντα νόμο υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 
(Α` 189), εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από τον έλεγχο αυτόν εξαιρούνται οι συμβάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
α`, β`, γ`, στ`, ζ και θ` του άρθρου 17. 
 
 2. Στον έλεγχο νομιμότητας της παραγράφου 1 υπάγονται και οι τροποποιητικές συμβάσεις που 
εμπίπτουν στις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια σύμβαση 
διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου 
των συμβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ` και ε` του άρθρου 17, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου του επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 
 
 

Αρθρο 14 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 5 
 
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 
 
 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Άρθρο 14 
 
 Σκοπός 
 
 Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας με την εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 216). 
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Αρθρο 15 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 4 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
 
 Άρθρο 15 
 
 (άρθρο 1 της Οδηγίας) 
 
 Ορισμοί 
 
 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι παρακάτω όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες: 
 
 (1) «αναθέτουσα αρχή»: οι αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του π.δ. 60/2007 (Α` 
64) και οι αναθέτοντες φορείς κατά το άρθρο 3 του π.δ. 59/2007 (Α` 63), 
 
 (2) «Ανταγωνιστικός διάλογος»: διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψήφιους που 
έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να εξευρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα 
μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία 
του πρώτου εδαφίου μια σύμβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχεία β`, γ` και 
δ`, τα τεχνικά μέσα/διαδικασία, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους 
στόχους της ή δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική ή χρηματοοικονομική 
οργάνωση ενός σχεδίου, 
 
 (3) «γραπτός-ή» ή «εγγράφως»: κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να αναγνωσθεί, να 
αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που 
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, 
 
 (4) «διαβαθμισμένες πληροφορίες»: οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, ασχέτως μορφής, 
φύσης ή τρόπου μετάδοσης του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο συγκεκριμένης διαβάθμισης 
ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα 
με τους νόμους, ρυθμίσεις ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από 
σφετερισμό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόμευση 
οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
 
 (5) «διαδικασία με διαπραγμάτευση»: διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή καλεί τους 
οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται με έναν ή περισσότερους από αυτούς τους 
όρους της σύμβασης, 
 
 (6) «έρευνα και ανάπτυξη»: όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βασική έρευνα, εφαρμοσμένη 
έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, όπου η τελευταία μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων, 
δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή 
αντιπροσωπευτικό περιβάλλον, 
 
 (7) «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
φορέας του Δημοσίου ή κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει αντίστοιχα την 
εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά, 
 



 (8) «ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: εξοπλισμός, έργα και υπηρεσίες 
για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
 
 (9) «ηλεκτρονική δημοπρασία»: επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 
μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία των 
προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και 
επιτρέπει την ταξινόμηση τους με βάση μεθόδους αυτόματης αξιολόγησης- ορισμένες συμβάσεις 
υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο 
σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 
 
 (10) «ηλεκτρονικό μέσο»: μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας, 
περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, 
διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα, 
 
 (11) «Κλειστή διαδικασία»: η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την 
αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά, 
 
 (12) «Κεντρική Αρχή Προμηθειών»: μία αναθέτουσα αρχή κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του π.δ. 
60/2007 ή ένας αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 3 του π.δ. 59/2007 ή μια ευρωπαϊκή δημόσια 
υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτειΣυμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που 
προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, 
 
 (13) «κυβέρνηση»: η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική 
κυβέρνηση κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, 
 
 (14) «κρίση»: οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος - μέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά την οποία συμβαίνει 
ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων της 
καθημερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη μέτρων για τον εφοδιασμό του 
πληθυσμού με τα προς το ζην- κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν τέτοιο επιβλαβές γεγονός 
θεωρείται επικείμενο- ένοπλες συγκρούσεις και πόλεμοι θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του 
παρόντος νόμου, 
 
 (15) «κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (CommonProcurementVocabulary, CPV): η 
ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, 
όπως ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 (L 74), 
 
 (16) «κύκλος ζωής»: όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, 
βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισμός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική 
μέριμνα, κατάρτιση, δοκιμή, απόσυρση και διάθεση, 
 
 (17) «μη στρατιωτικές αγορές»: συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια μη στρατιωτικών προϊόντων, 
έργων ή υπηρεσιών για υλικοτεχνικούς σκοπούς και συνάπτονται σύμφωνα με τους όρους που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 19, 
 
 (18) «οικονομικός φορέας»: ένας εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών, 
 
 (19) «προσφέρων»: οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας 
κλειστής ή με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου, 
 
 (20) «στρατιωτικός εξοπλισμός»: εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για 
στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, πυρομαχικά ή πολεμικό υλικό, 
 
 (21) «σύμβαση»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς όπως εμφαίνεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α` του π.δ. 59/2007 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α` του 
π.δ. 60/2007, 



 
 (22) «σύμβαση έργου»: σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη 
και την εκτέλεση έργου που αφορά μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV 
ή ενός έργου, είτε ακόμη την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται 
στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες, «έργο» είναι το αποτέλεσμα ενός 
συνόλου εργασιών οικοδομικών ή πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να καλύψει από μόνο του μια 
οικονομική ή τεχνική λειτουργία, 
 
 (23) «σύμβαση προμηθειών»: άλλη σύμβαση εκτός σύμβασης έργου που έχει ως αντικείμενο την 
αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση- 
πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων, σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την 
προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 
θεωρείται σύμβαση προμηθειών, 
 
 (24) «σύμβαση υπηρεσιών»: σύμβαση, εκτός από σύμβαση έργου ή προμηθειών, που έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών- σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και 
υπηρεσίες θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των 
προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση- σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο 
παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών, 
 
 (25) «συμφωνία-πλαίσιο»: συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών 
αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων 
που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως 
όσον αφορά τις τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες, 
 
 (26) «συνδεδεμένη επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της σύμβασης μπορεί να 
ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή 
στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω 
ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν, η κυρίαρχη επιρροή 
τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: κατέχει το μεγαλύτερο 
μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες 
αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά 
μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης, 
 
 (27) «υποψήφιος»: οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει προσκλήσεως συμμετοχής σε 
διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, 
 
 (28) «Υπεργολαβία»: σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός αναδόχου 
και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης και έχει 
αντικείμενο της έργα, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 
 
 
 

Αρθρο 16 
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Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
 
 Άρθρο 16 
 
 (άρθρο 2 της Οδηγίας) 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
 1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 36, 51, 52, 62 και 346 της ΣΛΕΕ 
στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και οι οποίες έχουν 
ως αντικείμενο: 



 
 α) την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα μέρη, επι 
μέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή υποσυγκροτήματα, 
 
 β) την προμήθεια ευαίσθητου εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα μέρη, επι 
μέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή υποσυγκροτήματα, 
 
 γ) έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν άμεσα το στρατιωτικό εξοπλισμό και τον ευαίσθητο 
εξοπλισμό για οποιαδήποτε στοιχεία του κύκλου ζωής τους, 
 
 δ) έργα και υπηρεσίες για ειδικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες. 
 
 2. Στον ειδικό τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας και ιδίως για την εξυπηρέτηση αναγκών 
της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ο παρών νόμος εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που αφορούν 
προμήθειες, έργα και υπηρεσίες που συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών. 
 
 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας 
του Πολίτη, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν τις 
διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος 
νόμου στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του 
παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 
 
 4. Στις συμβάσεις έργων και μελετών-τεχνικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά οι γενικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών-τεχνικών 
υπηρεσιών, καθώς και το π.δ. 378/1987 (Α` 168). 
 
 
 

Αρθρο 17 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 5 
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
 
 Άρθρο 17 
 
 (άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας) 
 
Εξαιρέσεις 
 
 Ο παρών νόμος πλην του πρώτου Μέρους δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
 α) στις συμβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή 
διακανονισμού που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών - μελών και μιας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών, 
 
 β) στις συμβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει συναφθείσας διεθνούς 
συμφωνίας ή διακανονισμού που συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις 
κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, 
 
 γ) στις συμβάσεις που διέπονται από ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισμού, που 
αγοράζει για δικό του σκοπό ή σε συμβάσεις που πρέπει να αναθέσει κράτος - μέλος σύμφωνα με τους 
ως άνω κανόνες, 
 



 δ) στις συμβάσεις για τις οποίες η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου θα υποχρέωνε την Ελλάδα να 
παράσχει πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θεωρεί ότι είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη 
συμφέροντα ασφαλείας της, 
 
 ε) στις συμβάσεις για σκοπούς δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών, 
 
 στ) στις συμβάσεις που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας βάσει έρευνας και 
ανάπτυξης, που εκτελείται από κοινού από τουλάχιστον δύο κράτη - μέλη για την ανάπτυξη νέου 
προϊόντος και, κατά περίπτωση, τις μεταγενέστερες φάσεις για όλα ή μέρη του κύκλου ζωής του 
προϊόντος αυτού- μόλις ολοκληρωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ κρατών - μελών μόνο, 
τα κράτη - μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή το ποσοστό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση 
με το συνολικό κόστος του προγράμματος, τη συμφωνία επιμερισμού του κόστους, καθώς και το 
προβλεπόμενο ποσοστό αγορών ανά κράτος - μέλος, εάν υπάρχουν, 
 
 ζ) στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα, περιλαμβανομένων των μη στρατιωτικών 
αγορών που διενεργούνται όταν δυνάμεις αναπτύσσονται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων απαιτούν οι συμβάσεις αυτές να συναφθούν με οικονομικούς φορείς 
που βρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων, 
 
 η) στις συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την κτήση ή τη μίσθωση, με οποιαδήποτε 
χρηματοδοτικά μέσα, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν άλλα δικαιώματα επί 
αυτών, 
 
 θ) στις συμβάσεις που ανατίθενται από μια κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση σχετικά με: 
 
 αα) την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ή ευαίσθητου εξοπλισμού, 
 
 ββ) έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τέτοιο εξοπλισμό ή, 
 
 γγ) έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες, 
 
 ι) στις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
 
 ια) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός των υπηρεσιών ασφάλισης, 
 
 ιβ) στις συμβάσεις εργασίας, 
 
 ιγ) στις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα οφέλη των οποίων ανήκουν αποκλειστικά 
στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητας της, εφόσον η αμοιβή για 
την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 
 

Αρθρο 18 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 18 
 
 (άρθρο 11 της Οδηγίας) 
 
Χρήση εξαιρέσεων 
 
 Οι κανόνες, διαδικασίες, προγράμματα, συμφωνίες, διακανονισμοί ή συμβάσεις των οποίων μνεία 
γίνεται στο άρθρο 17 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με σκοπό την παράκαμψη των διατάξεων 
του παρόντος νόμου. 
 
 
 



Αρθρο 19 

 
 Άρθρο 19 
 
 (άρθρο 3 της Οδηγίας) 
 
Μικτές συμβάσεις 
 
 1. Σύμβαση με αντικείμενο έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου και εν μέρει στοΠεδίο εφαρμογής του π.δ. 59/2007 ή του π.δ. 60/2007 ή άλλων 
διατάξεων περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, υπό τον 
όρο ότι η ανάθεση μίας ενιαίας σύμβασης δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 
 
 2. Η ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, μέρος της οποίας εμπίπτει 
στοΠεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, το δε άλλο μέρος της δεν εμπίπτει στον παρόντα νόμο ούτε 
στο π.δ. 59/2007 ή στο π.δ. 60/2007 ή σε άλλες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δεν 
υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό τον όρο ότι η ανάθεση μίας ενιαίας σύμβασης 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 
 
 3. Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί πάντως να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση 
των συμβάσεων από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή του π.δ. 59/2007 ή του π.δ. 60/2007 ή 
άλλων διατάξεων περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
 

Αρθρο 20 

 
 Άρθρο 20 
 
 (άρθρο 4 της Οδηγίας) 
 
Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων 
 
 Η αναθέτουσα αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με 
διαφάνεια. 
 
 
 

Αρθρο 21 

 
 Άρθρο 21 
 
 (άρθρο 5 της Οδηγίας) 
 
Οικονομικοί φορείς - Δικαιούμενοι συμμετοχής 
 
 1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να 
αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, κατά την 
ελληνική νομοθεσία. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από τρίτες χώρες που έχουν, 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης τους, το δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη 
παροχή, να συμμετέχουν σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
 



 3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων προμηθειών που 
περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να 
ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα 
ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. 
 
 4. Οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την 
υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί από τις 
κοινοπραξίες να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 22 

 
 Άρθρο 22 
 
 (άρθρο 6 της Οδηγίας) 
 
Υποχρεώσεις εχεμύθειας των αναθετουσών αρχών 
 
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και τηνΕνημέρωση των υποψηφίων και 
των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 παράγραφος 2 και στο άρθρο 53, και σύμφωνα 
προς το ελληνικό δίκαιο, ιδιαίτερα τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και με την 
επιφύλαξη κεκτημένων μέσω σύμβασης δικαιωμάτων, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
 
 

Αρθρο 23 

 
 Άρθρο 23 
 
 (άρθρο 7 της Οδηγίας) 
 
Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, τις οποίες κοινοποιούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. 
 
 Μπορεί επίσης να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
υπεργολάβων τους στις απαιτήσεις αυτές. 
 
 
 

Αρθρο 24 
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 Άρθρο 24 
 



 (άρθρο 8 της Οδηγίας) 
 
Χρηματικά όρια 
 
 Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή 
ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 (L 314) και 
αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. 
 
 
 

Αρθρο 25 
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 Άρθρο 25 
 
 (άρθρο 9 της Οδηγίας) 
 
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων και των συμφωνιών- 
πλαίσιο 
 
 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, 
εκτός ΦΠΑ, εκτιμώμενο από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτόν λαμβάνεται υπόψη το 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό, περιλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή ενδεχόμενων 
παρατάσεων της σύμβασης. 
 
 Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει χρηματικά βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψήφιους ή 
προσφέροντες, τα λαμβάνει υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
 2. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται τέτοια 
προκήρυξη, τη στιγμή κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή κινεί τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 
 
 3. Κανένα σχέδιο έργου ή σχέδιο αγοράς προτεινόμενης συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών ή 
υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί με σκοπό τη δημιουργία κατ` ουσίαν πανομοιότυπων 
χωριστών μερικών συμβάσεων ή διαφορετικά να υποδιαιρεθεί με σκοπό να αποφευχθεί η επί αυτού 
εφαρμογή του παρόντος. 
 
 4. Για τις συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη το ποσό 
των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την εκτέλεση των 
έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 5. Όταν ένα προτεινόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε 
ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη 
αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο 
που προβλέπεται στο άρθρο 24, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στη σύναψη της σύμβασης για κάθε 
τμήμα. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρμογή του παρόντος για 
τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80.000 ευρώ για τις υπηρεσίες 
και του 1.000.000 ευρώ για τα έργα και εφόσον το συνολικό ποσό των εν λόγω τμημάτων δεν 
υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των τμημάτων. 
 
 Όταν ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε 
ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη 
αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο 
που προβλέπεται στο άρθρο 24, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στη σύναψη της σύμβασης για κάθε 
τμήμα. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρμογή του παρόντος για 
τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80.000 ευρώ και εφόσον το 
συνολικό ποσό των εν λόγω τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των τμημάτων. 
 



 6. Για τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη 
μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η εξής: 
 
 α) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκεια τους είναι ίση ή μικρότερη των 
δώδεκα μηνών, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της 
σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία 
περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία, 
 
 β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση συμβάσεων των οποίων η διάρκεια 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ. 
 
 7. Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα 
ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση 
για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: 
 
 α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου, οι οποίες 
συνήφθησαν κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες ή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, 
αναπροσαρμοσμένη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως 
προς την ποσότητα ή την αξία τους κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που έπονται της αρχικής 
σύμβασης 
 
 β) είτε η συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
μηνών που έπονται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 
 
 Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν μπορεί να 
γίνεται με πρόθεση την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος νόμου. 
 
 8. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής: 
 
 α) για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
 αα) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, 
 
 ββ) συμβάσεις για την εκπόνηση μελέτης: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και άλλοι τρόποι 
αμοιβής, 
 
 β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή: 
 
 αα) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκεια τους είναι ίση ή μικρότερη 
από σαράντα οκτώ μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης, 
 
 ββ) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ μηνών: 
η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί σαράντα οκτώ. 
 
 9. Για τιςΣυμφωνίες-πλαίσιο, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη 
εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια 
της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 
 

Αρθρο 26 

 
 Άρθρο 26 
 
 (άρθρο 10 της Οδηγίας) 



 
Κεντρική Αρχή Προμηθειών 
 
 1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από ή μέσω κεντρικών 
αρχών προμηθειών. 
 
 2. Οι αναθέτουσες αρχές που αγοράζουν έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από ή μέσω κεντρικών αρχών 
προμηθειών, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 περίπτωση 12, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει 
τον παρόντα νόμο εφόσον: 
 
 α) είτε τον έχει τηρήσει ηΚεντρική Αρχή Προμηθειών β) είτε, όταν η Κεντρική Αρχή Προμηθειών δεν 
είναι αναθέτουσα αρχή, οι κανόνες ανάθεσης σύμβασης τους οποίους εφαρμόζει συμμορφώνονται προς 
όλες τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συμβάσεις που συνάπτονται μπορεί να υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, συγκρίσιμες προς εκείνες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ 
του δεύτερου Μέρους. 
 
 
 

Αρθρο 27 

 
 Άρθρο 27 
 
 (άρθρο 14 της Οδηγίας) 
 
Συμβάσεις ανατιθέμενες σε προστατευόμενα εργαστήρια 
 
 1. Μπορεί να παραχωρείται κατ` αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή να εκτελούνται οι συμβάσεις αυτές στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων 
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, 
δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. 
 
 2. Η προκήρυξη διαγωνισμού κάνει μνεία της παρούσας διάταξης. 
 
 
 

Αρθρο 28 

 
 Άρθρο 28 
 
 (άρθρα 15-17 της Οδηγίας) 
 
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών 
 
 1. Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 
συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 72. 
 
 2. Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II 
συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 48 παράγραφος 2. 
 
 3. Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ταυτόχρονα στα 
Παραρτήματα Ι και II, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 72, όταν η αξία των υπηρεσιών του 
Παραρτήματος Ι υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος 
 
II. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 48 
παράγραφος 2. 
 



 
 

Αρθρο 29 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 
 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Άρθρο 29 
 
Έγγραφα της σύμβασης 
 
 1. ΤαΈγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν: 
 
 α) τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 50, 
 
 β) τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της 
διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για τηνΑσφάλεια 
εφοδιασμού,Ασφάλεια πληροφοριών και Υπεργολαβία και 
 
 γ) τη σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της. 
 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να δημοσιεύονται υποδείγματα 
εγγράφων της σύμβασης, με δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν τους 
γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής - προεπιλογής και 
ανάθεσης, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, το είδος και τον τύπο των δικαιολογητικών 
ποιοτικής επιλογής και κατακύρωσης, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους, τη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών, τον τρόπο σύνταξης, υποβολής, 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, το σχέδιο σύμβασης και τα τυχόν παραρτήματα αυτής 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή 
του παρόντος νόμου. 
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Αρθρο 30 

 
 Άρθρο 30 
 
 (άρθρο 18 της Οδηγίας) 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 
 1. ΟιΤεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος III, περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
 2. ΟιΤεχνικές προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση των προσφεροντων στο 
διαγωνισμό με ίσους όρους και να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών 
στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 
 



 3. Με την επιφύλαξη είτε υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων (περιλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντος) είτε των τεχνικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει 
να πληροί η Ελλάδα δυνάμει διεθνών συμφωνιών τυποποίησης, ώστε να εγγυάται τη 
διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τις εν λόγω συμφωνίες και υπό τον όρο ότι αυτές είναι συμβατές 
προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οιΤεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται: 
 
 α) είτε με παραπομπή στιςΤεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα III και κατά σειρά 
προτίμησης: 
 
 αα) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, 
 
 ββ) στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 
 
 γγ) στις κοινές μη στρατιωτικέςΤεχνικές προδιαγραφές, 
 
 δδ) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά των διεθνών προτύπων, 
 
 εε) σε άλλα διεθνή μη στρατιωτικά πρότυπα, 
 
 στστ) σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης ή, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε άλλα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα, στις εθνικές 
τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικέςΤεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού 
και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων, 
 
 ζζ) σε μη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από τη βιομηχανία και αναγνωρίζονται ευρέως 
από αυτήν ή 
 
 ηη) στα εθνικά «πρότυπα αμυντικού εξοπλισμού» που καθορίζονται στο Παράρτημα III σημείο 3 και 
προδιαγραφές αμυντικού υλικού παρόμοιες με εκείνα τα πρότυπα. 
 
 Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο», 
 
 β) είτε με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υπό τον όρο ότι οι παράμετροι αυτές είναι αρκετά ακριβείς, ώστε να 
επιτρέπουν στους προσφέρο-ντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στην αναθέτουσα 
αρχή να αναθέτει τη σύμβαση, 
 
 γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β`, 
παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, 
στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση α` 
 
 δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση α` για ορισμένα 
χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση β` για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. 
 
 4. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση α`, δεν μπορεί να απορρίψει μια προσφορά με την αιτιολογία 
ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν τηρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχει 
παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την 
αναθέτουσα αρχή και με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν ισοδύναμα τις 
απαιτήσεις που ορίζουν οιΤεχνικές προδιαγραφές. 
 
 Κατάλληλο μέσο μπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει 
συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός. 
 
 5. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να 
καθορίζει προδιαγραφές από άποψη επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορεί να απορρίπτει 
προσφορά που πληροί εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή 
τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 



εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις 
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που η ίδια έχει ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να 
αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο, ότι τα έργα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται 
στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Κατάλληλο μέσο μπορεί να 
συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος 
οργανισμός. 
 
 6. Όταν η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β`, μπορεί να 
χρησιμοποιεί τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών 
προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή από 
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
 α) είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών που 
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 
 
 β) οι απαιτήσεις του σήματος έχουν διαμορφωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία, 
 
 γ) τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς 
και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
 
 δ) είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό 
σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τιςΤεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Η 
αναθέτουσα αρχή δέχεται κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός. 
 
 7. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αναγνωρισμένοι οργανισμοί είναι τα εργαστήρια 
δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και οι οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης που 
ανταποκρίνονται στα εφαρμοστέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται πιστοποιητικά από 
οργανισμούς αναγνωρισμένους σε άλλα κράτη - μέλη. 
 
 8. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν 
να περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή 
εμπορικού σήματος ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που 
θα είχαν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. 
Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ` εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η εν 
λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». 
 
 9. ΟιΤεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται: α) για στρατιωτικό εξοπλισμό μείζονος οικονομικής αξίας 
[άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ] από τα Ανώτατα Συμβούλια των κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, β) για τον υπόλοιπο στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία, γ) 
για κοινό στα τρία Γενικά Επιτελεία στρατιωτικό εξοπλισμό, από το Γενικό Επιτελείο στο οποίο 
ανατίθεται από το ΓΕΕΘΑ ο συντονισμός και η εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται 
η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και διακλαδικότητα με ενοποιημένες προδιαγραφές για κοινά 
χρησιμοποιούμενα υλικά και η ορθή κωδικοποίηση - ταξινόμηση όλων των υπό προμήθεια υλικών, 
υπηρεσιών και έργων. 
 
 
 

Αρθρο 31 

 
 Άρθρο 31 
 



Τεχνικός διάλογος 
 
 1. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης που συνάπτεται στον τομέα της 
άμυνας, είτε εμπίπτει στοΠεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου είτε εξαιρείται από αυτό, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, μέσω της διαδικασίας του τεχνικού διαλόγου, να διαβουλεύεται με 
οικονομικούς φορείς, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και συμβουλών επί ζητημάτων που κρίνει 
ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών πτυχών της σύμβασης στα Έγγραφα της σύμβασης, όπως 
ιδίως για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι συμβουλές 
αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού. 
 
 2. ΟΤεχνικός διάλογος διεξάγεται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων που αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και δημοσιοποιείται με κάθε 
άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μέσο του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η 
δαπάνη των τυχόν δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο μέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή. Σε περίπτωση συμβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ` και ε` του άρθρου 17, η ειδική 
πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο 
τρόπο. 
 
 3. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο της σύμβασης, τον 
τρόπο και την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό 
έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικό με τη σύμβαση που 
προτίθεται να συνάψει η αναθέτουσα αρχή. 
 
 4. ΟΤεχνικός διάλογος διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα 
ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, 
όταν πρόκειται για συμβάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις ο` και ε` του άρθρου 17. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ιδίως σε 
περιπτώσεις συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας ή ιδιαίτερα σύνθετου αντικειμένου. Μετά τη λήξη 
της προθεσμίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση του τεχνικού διαλόγου, η 
αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα σχόλια που υποβλήθηκαν. 
 
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά ζητήματα 
σχετικά με τη διενέργεια του τεχνικού διαλόγου. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 
 

Αρθρο 32 

 
 Άρθρο 32 
 
 (άρθρο 19 της Οδηγίας) 
 
Εναλλακτικές προσφορές 
 
 1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει στους προσφέροντες να υποβάλλουνΕναλλακτικές 
προσφορές. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει σταΈγγραφα της σύμβασης εάν επιτρέπει τις Εναλλακτικές 
προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή που επιτρέπει τιςΕναλλακτικές προσφορές αναφέρει στα Έγγραφα της 
σύμβασης τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και 
τον τρόπο υποβολής των εν λόγω προσφορών. 
 
 Λαμβάνονται υπόψη μόνο οιΕναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 



 
 4. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή 
που έχει επιτρέψει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν δύναται να απορρίπτει μια εναλλακτική 
προσφορά με μοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη 
σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών αντί 
σύμβασης υπηρεσιών. 
 
 
 

Αρθρο 33 

 
 Άρθρο 33 
 
 (άρθρο 20 της Οδηγίας) 
 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύμβασης 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με την 
προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι 
επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι όροι αυτοί μπορούν ιδίως να αφορούν τηνΥπεργολαβία ή 
να αποσκοπούν στην ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και την ασφάλεια του εφοδιασμού 
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 ή στο να ληφθούν 
υπόψη περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παράμετροι. 
 
 
 

Αρθρο 34 

 
 Άρθρο 34 
 
 (άρθρο 21 της Οδηγίας) 
 
Υπεργολαβία 
 
 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, ο ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τους υπεργολάβους που 
θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της κύριας σύμβασης. Δεν επιτρέπεται να υποχρεωθεί από την 
αναθέτουσα αρχή να προβεί σε διακρίσεις κατά δυνητικών υπεργολάβων με βάση την εθνικότητα των 
τελευταίων. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή, με ρητό όρο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης, ζητεί από τον 
υποψήφιο ή τον προσφέροντα να αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής ή στην προσφορά του: 
 
 α) το τμήμα / τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή Υπεργολαβίας σε 
τρίτους, 
 
 β) τους τυχόν προτεινόμενους υπεργολάβους, 
 
 γ) το αντικείμενο τηςΥπεργολαβίας για την οποία προτείνονται οι υπεργολάβοι. 
 
 Στην περίπτωση αυτή, σταΈγγραφα της σύμβασης αναφέρονται υποχρεωτικά οι τυχόν λόγοι 
αποκλεισμού και οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας των 
προτεινόμενων υπεργολάβων, καθώς και τα απαιτούμενα προς απόδειξη των ανωτέρω δικαιολογητικά. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή, με ρητό όρο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης, ζητεί από 
τον ανάδοχο να αναφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ανακύπτει σε επίπεδο υπεργολάβων κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 



 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίπτει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο προσφέρων στο στάδιο 
της διαδικασίας σύναψης της κύριας σύμβασης ή ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η 
απόρριψη αυτή επιτρέπεται να βασίζεται μόνον σε λόγους αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
που εφαρμόζονται για την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια σύμβαση. Εάν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίψει έναν υπεργολάβο, πρέπει να προσκομίσει γραπτή αιτιολόγηση στον προσφέροντα ή στον 
ανάδοχο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος υπεργολάβος πρέπει 
να απορριφθεί. 
 
 5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 69 
έως 72 στο σύνολο ή τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφήΥπεργολαβίας σε 
τρίτους. Η υπεργολαβική ανάθεση συμβάσεων σε τρίτους μπορεί να λάβει τη μορφή ενός ή 
περισσότερων από τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 
 
 α) 1ος ειδικός όρος: Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ποιο ποσοστό και ποια τμήματα της 
σύμβασης θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους και η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να επιβάλει στον 
ανάδοχο να αναθέσει το σύνολο ή κάποια από αυτά με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 69 έως 72. 
 
 β) 2ος ειδικός όρος: Η αναθέτουσα αρχή ορίζει σταΈγγραφα της σύμβασης ποιο ποσοστό της 
σύμβασης θα ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους μέσω διαγωνι-στικής διαδικασίας και ο ανάδοχος 
επιλέγει τις συμβάσειςΥπεργολαβίας που αντιστοιχούν στο καθορισθέν ποσοστό. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες να προσδιορίσουν στην προσφορά τους ποια τμήματα της 
σύμβασης προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται είτε ως σταθερή τιμή 
είτε με τη μορφή κλίμακας τιμών που περιλαμβάνει ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό. Το μέγιστο ποσοστό 
των συμβάσεωνΥπεργολαβίας που μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο να συνάψει μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της αξίας της σύμβασης και είναι ανάλογο του 
αντικειμένου και της αξίας της σύμβασης και της φύσης του βιομηχανικού τομέα που εμπλέκεται, 
περιλαμβανομένων του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά εκείνη και των σχετικών τεχνικών 
δυνατοτήτων της βιομηχανικής βάσης. Οποιοδήποτε ποσοστόΥπεργολαβίας εμπίπτει στην κλίμακα τιμών 
που υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή, θεωρείται ότι πληροί την απαίτησηΥπεργολαβίας που 
ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. 0 ανάδοχος αναθέτει τα τμήματα της σύμβασης που επέλεξε να 
αναθέσει υπεργολαβικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στα άρθρα 69 έως 72. 
 
 γ) 3ος ειδικός όρος: Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση του 2ου ειδικού 
όρουΥπεργολαβίας, μπορεί να επιτρέπει στους προσφέροντες να προτείνουν να ανατεθεί μεΥπεργολαβία 
ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που υπερβαίνει το απαιτούμενο από την αναθέτουσα αρχή 
ελάχιστο ποσοστό. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες να προσδιορίσουν ποια 
τμήματα της σύμβασης προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά πέραν του απαιτούμενου ελάχιστου 
ποσοστού, καθώς και τους υπεργολάβους που έχουν ήδη ορίσει. Ο ανάδοχος αναθέτει τα τμήματα της 
σύμβασης που επέλεξε να αναθέσει υπεργολαβικά σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στα άρθρα 
69 έως 72. 
 
 6. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους 
υπεργολάβους ευθύνη του αναδόχου έναντι της αναθέτουσας αρχής για πλήρη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρια σύμβαση. 
 
 
 

Αρθρο 35 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
 
 Άρθρο 35 
 
 (άρθρο 22 της Οδηγίας) 
 
Ασφάλεια πληροφοριών 
 



 1. Οταν πρόκειται για συμβάσεις που απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, η 
αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει σταΈγγραφα της σύμβασης όλα τα αναγκαία μέτρα και απαιτήσεις για 
την απαιτούμενη ασφάλεια των εν λόγω πληροφοριών. Προς το σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να απαιτήσει η προσφορά να περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α) δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος και των υπεργολάβων που έχουν ορισθεί ότι θα 
διασφαλίσουν δεόντως την εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχουν στην 
κατοχή τους ή οι οποίες θα υποπέσουν στην αντίληψη τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά 
τον τερματισμό ή την ολοκλήρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 
 
 β) δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη δέσμευση που προβλέπεται στην περίπτωση 
α` από άλλους υπεργολάβους στους οποίους θα αναθέσειΥπεργολαβία κατά την υλοποίηση της 
σύμβασης, 
 
 γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους που έχουν ήδη ορισθεί, οι οποίες να 
επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να διαπιστώσει για καθέναν από αυτούς αν διαθέτει τις απαιτούμενες 
δυνατότητες, προκειμένου να προστατευθεί δεόντως η εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών στις οποίες έχουν πρόσβαση ή τις οποίες θα κληθούν να παράσχουν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων Υπεργολαβίας τις οποίες θα ασκήσουν, 
 
 δ) δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην 
περίπτωση γ` για τους νέους υπεργολάβους πριν την ανάθεση Υπεργολαβίας σε αυτούς. 
 
 2. Τα μέτρα και οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 πρέπει να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως δε τις διατάξεις του 
Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ που κυρώθηκε με τη με αριθμό 
Φ.120/11/143542/Σ.2016/26.6.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β` 1369) και του 
Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) της ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 
Φ.120/1/136775/Σ.486/14.2.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β` 338) ή προς τις τυχόν 
ειδικές διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε διμερείς και διεθνείς συμφωνίες 
τις οποίες έχει συνάψει η Ελλάδα. 
 
 Διαπιστεύσεις ασφαλείας σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται κατ` αρχάς 
ισότιμες με εκείνες που εκδίδονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διενεργήσει και να λάβει υπόψη του περαιτέρω 
έρευνες με δική του πρωτοβουλία, εάν θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
 
 

Αρθρο 36 

 
 Άρθρο 36 
 
 (άρθρο 23 της Οδηγίας) 
 
Ασφάλεια εφοδιασμού 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει σταΈγγραφα της σύμβασης τις απαιτήσεις της που επιτρέπουν την 
ασφάλεια του εφοδιασμού. Προς το σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει η προσφορά 
να περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α) Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που παρέχει στην αναθέτουσα αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων 
είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη 
διαμετακόμιση των εμπορευμάτων που συνδέονται με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος ή 
τα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη. 
 



 Η πιστοποίηση ή η τεκμηρίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως: 
 
 αα) κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότη-σης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά 
- διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως 
εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες, 
 
 ββ) αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής`Ενωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες, 
 
 γγ) κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του 
προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες. 
 
 β) Μνεία κάθε τυχόν περιορισμού ή δέσμευσης που θα επιβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όσον αφορά 
αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών 
των προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή 
διευθετήσεων ασφαλείας. 
 
 γ) Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της 
αλυσίδας εφοδιασμού του προσφέροντος θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις 
διευκρινιζόμενες σταΈγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις αυτές. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήματος του 
προσφέροντος, μπορεί να του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς από συμμαχικές 
χώρες και να αποφύγει υπεργολάβους από χώρες στις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς που επιβάλει 
περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού. 
 
 δ) Τη δέσμευση, εκ μέρους του προσφέροντος, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που 
απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής 
συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν και ιδίως εντός 
των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης. 
 
 ε) Οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα των εθνικών αρχών της χώρας του προσφέροντος όσον 
αφορά την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής ως συνέπεια κρίσης. 
 
 στ) Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός ή 
οι προσαρμογές των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
 ζ) Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι η αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με 
κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωση του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική 
στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
 
 η) Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, 
τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επί μέρους στοιχείων, συναρμολογημένων μερών, καθώς 
και ειδικό εξοπλισμό δοκιμών, περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδηγιών 
χρήσης στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε αιτία να παράσχει 
τον αναγκαίο εφοδιασμό. 
 
 2. Απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή να ζητεί από τους προσφέροντες να επιτυγχάνουν δέσμευση 
εκ μέρους κράτους - μέλους, η οποία θα περιόριζε την ελευθερία του κράτους αυτού, να εφαρμόζει, 
σύμφωνα με τη σχετική διεθνή ή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά του κριτήρια 
αδειοδότησης εξαγωγών, μεταφοράς ή διαμετακόμισης στις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο 
λήψης της απόφασης για την έγκριση αυτή. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται ζητήματα λεπτομερειακού και τεχνικού 
χαρακτήρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η έκδοση της απόφασης του 
προηγούμενου εδαφίου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 



 
 
 

Αρθρο 37 

 
 Άρθρο 37 
 
 (άρθρο 24 της Οδηγίας) 
 
 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί 
προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναφέρει σταΈγγραφα της σύμβασης την αρμόδια δημόσια 
αρχή ή υπηρεσία ή οργανισμό από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο ή σε τρίτη χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και οι οποίες 
εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες εργασίες ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητεί από 
τους προσφέροντες ή από τους υποψηφίους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να δηλώσουν ρητά ότι 
έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. Το 
πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 68 σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών. 
 
 
 

Αρθρο 38 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 Άρθρο 38 
 
 (άρθρα 25 και 29 παράγραφος 1 της Οδηγίας) 
 
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
 
 1. Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 
 α) τηνΚλειστή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
 
 β) τηΔιαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40, 
 
 γ) τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 41 και 
 
 δ) σε ειδικές περιπτώσεις, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 42. 
 
 2. Στις συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας η αναθέτουσα αρχή 
είναι δυνατόν να κάνει χρήση των συμφωνιών-πλαίσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 46. 
 
 
 



Αρθρο 39 

 
 Άρθρο 39 
 
Κλειστή διαδικασία 
 
 ΗΚλειστή διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις 
υποψηφιότητες βάσει των προσόντων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 59, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας έκαστου υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 60 και 
συντάσσει κατάλογο προεπιλογής, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά, βάσει 
της βαθμολογίας που έλαβαν. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζεται ο αριθμός των 
υποψηφίων που θα προεπιλεγεί και θα προσκληθεί να υποβάλει προσφορά στο δεύτερο στάδιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 52. 
 
 
 

Αρθρο 40 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 40 
 
 (άρθρο 26 της Οδηγίας) 
 
Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
 
 1. ΣτηΔιαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή 
διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες τις προσφορές που υποβάλλουν προκειμένου να τις 
προσαρμόζουν στις απαιτήσεις που επισημαίνονται σταΈγγραφα της σύμβασης και προκειμένου να 
κριθεί ποια είναι η καλύτερη προσφορά σύμφωνα με το σχετικό κριτήριο ανάθεσης. 
 
 2. Στη διαδικασία αυτή, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος, 
αλλά προσφορά υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. 
 
 3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων 
των προσφεροντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι 
οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε 
διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται σταΈγγραφα της σύμβασης. Η χρήση ή μη της 
δυνατότητας αυτής αναγράφεται σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 41 

 
 Άρθρο 41 
 
 (άρθρο 27 της Οδηγίας) 
 
Ανταγωνιστικός διάλογος 
 



 1. Για ιδιαίτερα περίπλοκες συμβάσεις, αν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί πως η χρησιμοποίηση της 
κλειστής διαδικασίας ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού δεν 
της παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης της σύμβασης, μπορεί να κάνει χρήση του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
 
 2. Η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού στην οποία γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της, τις οποίες ορίζει στην εν λόγω προκήρυξη ή σε περιγραφικό έγγραφο. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε διάλογο με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τα 
άρθρα 56 έως 65, Σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός και ο ορισμός των πλέον κατάλληλων μέσων 
για την ικανοποίηση των αναγκών της. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
συζητά με τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις πτυχές της σύμβασης. 
 
 5. Κατά το διάλογο, η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών 
φορέων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες 
ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους οικονομικούς φορείς σε σχέση με άλλους. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες 
λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα στο 
διάλογο, χωρίς τη συναίνεση του. 
 
 7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέψει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε διαδοχικές φάσεις, ώστε 
να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Η 
χρήση της δυνατότητας αυτής αναγράφεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. 
 
 8. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο μέχρι να είναι σε θέση να προσδιορίσει την ή τις λύσεις 
που ενδέχεται να ανταποκρίνονται ενδεχομένως στις ανάγκες της, εν ανάγκη αφού προηγουμένως τις 
συγκρίνει. 
 
 9. Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η αναθέτουσα 
αρχή τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν 
και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 
όλα τα απαιτούμενα και απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου. 
 
 10. Μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής οι προσφορές μπορεί να αποσαφηνίζονται, να 
διευκρινίζονται και να τελειοποιούνται. Εντούτοις, οι εν λόγω διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις, 
τελειοποιήσεις ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση 
των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, των οποίων η 
μεταβολή ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ή να εισάγει διακρίσεις. 
 
 11. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις προσφορές που υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, και επιλέγει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66. 
 
 12. Μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, ο οικονομικός φορέας που κρίθηκε ότι υπέβαλε την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να κληθεί να διευκρινίσει ορισμένες 
πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στην προσφορά, υπό 
τον όρο ότι η διευκρίνιση αυτή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των ουσιαστικών στοιχείων της 
προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή τη 
δημιουργία διακρίσεων. 
 
 13. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει την ανταμοιβή ή την καταβολή ποσών στους 
συμμετέχοντες στο διάλογο. 
 



 14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού 
χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 
 

Αρθρο 42 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 3 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
 
 Άρθρο 42 
 
 (άρθρο 28 της Οδηγίας) 
 
Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
 
 1. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά κατωτέρω, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
αιτιολογώντας ειδικά τη χρήση της στην ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
48 παράγραφος 2. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: 
 
 α) εάν, ύστερα απόΚλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση της 
προκήρυξης διαγωνισμού ή ανταγωνιστικό διάλογο, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική 
έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, 
 
 β) σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στα άρθρα 21, 32, 34 έως 37, 56 έως 68, έπειτα 
απόΚλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή 
ανταγωνιστικό διάλογο, στο βαθμό που: 
 
 αα) οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς, και 
 
 ββ) περιλαμβάνονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης όλοι και μόνο οι προσφέροντες που πληρούν τα 
κριτήρια των άρθρων 57 έως 64 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσαΚλειστή διαδικασία ή τον 
προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
 
 γ) όταν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε κρίση, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και των συντομευμένων προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 51 
παράγραφος 8. Τούτο μπορεί να εφαρμόζεται για παράδειγμα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 36 παράγραφος 1 περίπτωση δ`, 
 
 δ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και των συντομευμένων προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 51 
παράγραφος 8. Οι περιστάσεις που επικαλείται η αναθέτουσα αρχή για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη και 
 



 ε) εάν, για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση 
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα οι τεχνικοί λόγοι για τους οποίους μόνον 
ένας οικονομικός φορέας μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προ κήρυξης διαγωνισμού, στις περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών: 
 
 α) για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης διαφορετικές από εκείνες του άρθρου 17 και 
 
 β) για προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, με εξαίρεση 
την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την 
απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών: 
 
 α) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και 
προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε 
για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα 
υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και 
συντήρηση η διάρκεια των συμβάσεων αυτών, καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διάρκεια κύκλου ζωής οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, καθώς 
και τις τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει η αλλαγή προμηθευτή, 
 
 β) για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων και 
 
 γ) για προμήθειες, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά τις 
εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τους συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, δικαστικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις. 
 
 5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων και υπηρεσιών: 
 
 α) Για τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο 
σχέδιο ή στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία 
για την εκτέλεση των εργασιών ή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην αρχική σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το εν λόγω έργο ή υπηρεσία: 
 
 αα) όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική 
άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για 
την αναθέτουσα αρχή, 
 
 ββ) όταν τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της 
αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της. 
 
 Ωστόσο, το σωρευτικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 
 
 β) Για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που 
ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη η οποία 
αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την Κλειστή 
διαδικασία, τη Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή τον 
ανταγωνιστικό διάλογο. Η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία επισημαίνεται ήδη κατά την 
προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των έργων ή 
υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή κατά την εφαρμογή του άρθρου 24. Χρήση 



της διαδικασίας αυτής μπορεί να γίνεται μόνο για πέντε έτη μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια 
κύκλου ζωής οποιωνδήποτε προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, καθώς και τις τεχνικές 
δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει η αλλαγή προμηθευτή. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών 
εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών στις ένοπλες δυνάμεις ή δυνάμεις ασφαλείας του κράτους που 
αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, όταν η αναθέτουσα αρχή πρέπει να 
προμηθευτεί αυτές τις υπηρεσίες από οικονομικούς φορείς που εγγυώνται την ισχύ των προσφορών 
τους μόνον για τόσο σύντομες περιόδους, ώστε δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες για 
τηνΚλειστή διαδικασία ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
περιλαμβανομένων των συντομευμένων προθεσμιών του άρθρου 51 παράγραφος 8. 
 
 
 

Αρθρο 43 

 
 Άρθρο 43 
 
 (άρθρο 29 παράγραφος 2 της Οδηγίας) 
 
Συμφωνίες-πλαίσιο 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάπτει με οικονομικούς φορείς συμφωνίες- 
πλαίσιο για την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Οι Συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να 
έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια υλικών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων κάθε 
είδους. ΟιΣυμφωνίες-πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε 
αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς. 
 
 2. Για τους σκοπούς σύναψης μιας συμφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή ακολουθεί τους 
διαδικαστικούς κανόνες του παρόντος νόμου σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που 
βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο 
γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 66. 
 
 3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται μόνο μεταξύ της αναθέτουσας 
αρχής και των οικονομικών φορέων που ήταν εξαρχής συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 4. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο τα μέρη δεν μπορούν σε 
καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως 
στην περίπτωση της συμφωνίας-πλαίσιο που συνάπτεται με έναν οικονομικό φορέα. 
 
 5. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, εκτός εξαιρετικών 
περιστάσεων που καθορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής οποιωνδήποτε 
προϊόντων, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, καθώς και τις τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να προκαλέσει 
η αλλαγή αναδόχου. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις η αναθέτουσα αρχή αιτιολογεί δεόντως τις 
περιστάσεις αυτές στην ανακοίνωση σύναψης μιας συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 48 
παράγραφος 2. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να προσφεύγει στιςΣυμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό. 
 
 
 

Αρθρο 44 

 



 Άρθρο 44 
 
 (άρθρο 29 παράγραφος 3 της Οδηγίας) 
 
Κανόνες που εφαρμόζονται στιςΣυμφωνίες-πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα 
 
 1. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται 
στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 2. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαβουλεύεται γραπτώς με τον 
φορέα που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του να ολοκληρώσει την προσφορά του, όπως 
απαιτείται. 
 
 
 

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ  (INTRASOFTINTERNATIONAL) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειμένου στο WORD (selectall) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται 
η χρήση της κατωτέρω επιλογής Εκτύπωση\Αποθήκευση. 

 Μέγεθος Γραμμάτων       
Ν 3978/2011: Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Άμυνας & Ασφάλειας, ΑΙΓΙΑΛΟΣ,ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ κλπ (544399) 

Αρθρο 45 

 
 Άρθρο 45 
 
 (άρθρο 29 παράγραφος 4 της Οδηγίας) 
 
Κανόνες που εφαρμόζονται στιςΣυμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς 
φορείς 
 
 1. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι φορείς αυτοί πρέπει 
να είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής ή παραδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται σταΚριτήρια ανάθεσης. 
 
 2. Η σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται σε μία συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς 
φορείς μπορεί να γίνει ως εξής: 
 
 α) είτε απευθείας με το μέρος που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή, κατ` εφαρμογή των όρων της αρχικής 
συμφωνίας-πλαίσιο, όταν οι όροι αυτοί είναι επαρκώς σαφείς για τον προσδιορισμό της βέλτιστης 
προσφοράς σύμφωνα με το επιλεγέν κριτήριο ανάθεσης, 
 
 β) είτε, αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης α`, με τη διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 Στην περίπτωση αυτή τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο διαγωνίζονται εκ νέου, με βάση τους αρχικούς 
όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της συμφωνίας-πλαίσιο, οι οποίοι μπορούν να διευκρινίζονται ή 
να προσαρμόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε σύμβασης. 
 
 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 περίπτωση β`, για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί 
βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως τα μέρη της 
συμφωνίας-πλαίσιο που είναι ικανά να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν 
προσφορά για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει επαρκή προθεσμία για την 
υποβολή των προσφορών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την υποβολή των προσφορών. 
 
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενο τους παραμένει εμπιστευτικό έως τη λήξη 
της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής. Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύμβαση στον οικονομικό 



φορέα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στα 
έγγραφα της συμφω-νίας-πλαίσιο. 
 
 5. ΤαΚριτήρια ανάθεσης κάθε σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 
περίπτωση β` δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με ταΚριτήρια ανάθεσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
τη σύναψη της συμφωνίας- 
πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν εξ αρχής καθορισθεί στα έγγραφα της συμφωνίας - 
πλαίσιο. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά για κάθε σύμβαση στην 
πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς της παραγράφου 3. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει υποκριτήρια, τα οποία, αν ήταν εκ των προτέρων γνωστά, θα επηρέαζαν την 
υποβολή της προσφοράς για τη συμφωνία-πλαίσιο, ούτε υποκριτήρια που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος 
ενός ή περισσοτέρων εκ των μερών της πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 6. Αν κατά τη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 περίπτωση β`, 3, 
4 και 5 δεν υποβληθούν προσφορές ή διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες είναι ακατάλληλες ως προς το 
περιεχόμενο τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να επαναλάβει τη διαδικασία είτε να προσφύγει στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με ένα ή περισσότερα από τα μέρη της συμφωνίας- 
πλαίσιο. 
 
 
 

Αρθρο 46 

 
 Άρθρο 46 
 
Καταγγελία - Λύση συμφωνίας-πλαίσιο 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη συμφωνία-πλαίσιο για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της 
συμφωνίας για οικονομικούς λόγους ή όταν η συνέχιση εκτέλεσης της συμφωνίας θα οδηγούσε σε 
δυσανάλογα επαχθείς για το δημόσιο συμφέρον ή την εθνική άμυνα και ασφάλεια συνέπειες. Η 
καταγγελία είναι έγγραφη και κοινοποιείται σε όλα τα μέρη της συμφωνίας- 
πλαίσιο με απόδειξη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα μήνα μετά την κοινοποίηση της. 
Η καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε λύση και των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων, με υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής να καταβάλλει στους αναδόχους το τμήμα της αμοιβής που αναλογεί στις παροχές 
που εκτελέστηκαν. 
 
 2. Στην περίπτωση των πολυμερών συμφωνιών-πλαίσιο, η έκπτωση ενός ή περισσότερων μερών της 
συμφωνίας-πλαίσιο δεν επηρεάζει την ισχύ αυτής για τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον 
παραμένουν τουλάχιστον δύο από αυτά. 
 
 3. Η έκπτωση αναδόχου από σύμβαση που συνάπτεται βάσει μίας συμφωνίας- 
πλαίσιο συνεπάγεται αυτοδίκαια και την έκπτωση του από τη συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο. Κατά τα 
λοιπά, κατά τη διαδικασία λύσης μίας συμφωνίας- 
πλαίσιο και έκπτωσης ενός μέρους συμφωνίας-πλαίσιο ή ενός αναδόχου σύμβασης που βασίζεται σε 
συμφωνία-πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση των συμβάσεων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 105. 
 
 
 

Αρθρο 47 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` 
 
 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
 Αρθρο 47 



 
 (άρθρο 30 παράγραφος 1 της Οδηγίας) 
 
Δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να γνωστοποιεί μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία 
δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
την ίδια στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VI σημείο 2: 
 
 α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-
πλαίσιο, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, 
οι ομάδες προϊόντων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή με παραπομπή στην ονοματολογία CPV, 
 
 β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-
πλαίσιο, για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα 
επόμενους μήνες, 
 
 γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο τις 
οποίες προτίθεται να συνάψει. 
 
 2. ΗΔημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ασκεί το δικαίωμα της να μειώσει τις 
προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 4. 
 
 3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως 
του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οιΣυμφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες η 
αναθέτουσα αρχή προτίθεται να συνάψει. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή που δημοσιεύει την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή» 
αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με τη μορφή και τις 
λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 3, ειδοποίηση με την οποία 
ανακοινώνει τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 
 
 5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού. 
 
 
 

Αρθρο 48 

 
 Άρθρο 48 
 
 (άρθρα 30 παράγραφοι 2, 3 και 31 της Οδηγίας) 
 
Δημοσίευση προκήρυξης και ανακοίνωσης ανάθεσης σύμβασης 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο κάνοντας χρήση 
κλειστής διαδικασίας, διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ή 
ανταγωνιστικού διαλόγου γνωστοποιεί την πρόθεση της αυτή με προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία 
δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή που έχει συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ειδοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης, το αργότερο σαράντα οκτώ ημέρες 
μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Η ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης ή 
συμφωνίας-πλαίσιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση 
συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45, η αναθέτουσα αρχή 



απαλλάσσεται από την αποστολή ειδοποίησης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που 
βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 3. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας- 
πλαίσιο μπορεί να μην δημοσιεύονται, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα 
μπορούσε να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, και 
ιδίως τα συμφέροντα άμυνας ή ασφάλειας, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκηρύξεις συμβάσεων των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. 
 
 
 

Αρθρο 49 

 
 Άρθρο 49 
 
 (άρθρο 32 της Οδηγίας) 
 
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων 
 
 1. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και, 
ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, 
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία. 
 
 2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από την αναθέτουσα αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, με τη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος VI, είτε με άλλα μέσα. Σε περίπτωση εφαρμογής της 
ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 8, οι προκηρύξεις αποστέλλονται με 
φαξ ή με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται 
στο Παράρτημα VI σημείο 3. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 1 περιπτώσεις α` και β`. 
 
 3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 3, δημοσιεύονται το 
αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα VI σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην 
περίπτωση της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 8, το αργότερο πέντε 
ημέρες μετά την αποστολή τους. 
 
 4. Οι προκηρύξεις του διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό 
θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. 
 
 Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες 
γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενο τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο ή να 
δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 47, αλλά πρέπει να 
αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της 
δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται 



στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την 
οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση τους υπό τη μορφή αυτή. Πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία της 
εν λόγω αποστολής. 
 
 6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στη μορφή και 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 3 περιορίζεται σε 
περίπου 650 λέξεις. 
 
 7. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ημερομηνία αποστολής των 
προκηρύξεων. 
 
 8. Η βεβαίωση δημοσίευσης, η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθέτουσα αρχή, 
αναφέρει την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης και συνιστά απόδειξη πραγματοποίησης της 
δημοσίευσης. 
 
 
 

Αρθρο 50 

 
 Άρθρο 50 
 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, πλέον της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 48, να δημοσιεύει 
την προκήρυξη στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η 
προκήρυξη αναρτάται επιπλέον στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του ν. 3861/2010 (Α` 112). 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναρτά την προκήρυξη σε ελεύθερα προσπελάσιμες από το κοινό 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να αποστέλλει την προκήρυξη για δημοσίευση στα 
Επιμελητήρια και σε Επαγγελματικές Ενώσεις ή Συνδέσμους Αμυντικής Βιομηχανίας. 
 
 
 

Αρθρο 51 

 
 Άρθρο 51 
 
 (άρθρο 33 της Οδηγίας) 
 
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών 
 
 1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η 
αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που 
απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 
 
 2. ΣτηνΚλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
και σε περίπτωση χρησιμοποίησης του ανταγωνιστικού διαλόγου, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης διαγωνισμού για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 3. ΣτηνΚλειστή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών 
φορέων που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε σαράντα ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. 
 



 4. Σε περίπτωση δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή 
των προσφορών της κλειστής διαδικασίας μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι 
ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από 
την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης γιαΥποβολή προσφορών. Οι βραχύτερες προθεσμίες είναι 
αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική 
προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός διαστήματος πενήντα δύο ημερών έως δώδεκα 
μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. 
 
 5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή 
και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VI σημείο 3, η προθεσμία παραλαβής 
των αιτήσεων συμμετοχής για την Κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία με διαπραγμάτευση και τον 
ανταγωνιστικό διάλογο μπορεί να μειωθεί κατά επτά ημέρες. 
 
 6. Σύντμηση κατά πέντε ημέρες της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της κλειστής διαδικασίας 
είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης τη διαδικτυακή διεύθυνση 
από την οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να προστίθεται στη μείωση 
που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
 7. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο ταΈγγραφα της σύμβασης δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών 
που ορίζονται στο άρθρο 52, μολονότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να 
συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων συμπληρωματικών 
των εγγράφων της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
 
 8. Όταν, στην κλειστή και με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει: 
 
 α) προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή των δέκα ημερών, 
εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το μορφότυπο και τις λεπτομέρειες 
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VI σημείο 3, 
 
 β) στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. 
 
 9. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) 1182/71 του Συμβουλίου (L 124) περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες. 
 
 
 

Αρθρο 52 

 
 Άρθρο 52 
 
 (άρθρο 34 της Οδηγίας) 
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο 
 
 1. ΣτηνΚλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ταυτόχρονα και 



γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε 
διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στο διάλογο. 
 
 2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο των εγγράφων της σύμβασης 
είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της σύμβασης, όταν διατίθενται απευθείας με 
ηλεκτρονικά μέσα. 
 
 3. Όταν ταΈγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στην κατοχή φορέα άλλου από την αναθέτουσα αρχή 
που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης, στην πρόσκληση διευκρινίζονται η διεύθυνση από 
όπου μπορεί να ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής αίτησης για τα έγγραφα, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εξασφάλιση τους και οι 
τρόποι πληρωμής. 
 
 Ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την 
παραλαβή της αίτησης τους. 
 
 4. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ταΈγγραφα της σύμβασης γνωστοποιούνται από την 
αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 
πάραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 8, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις ημέρες. 
 
 5. Εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, η πρόσκληση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
 
 α) παραπομπή στη δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού, 
 
 β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει 
να διαβιβασθούν οι προσφορές και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν, στην 
περίπτωση διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχονται στην 
πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο, αλλά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
 
 γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ορισθείσα ημερομηνία και τη διεύθυνση για την 
έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν, 
 
 δ) ένδειξη των οποιωνδήποτε τυχόν εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση 
των επαληθεύσιμων δηλώσεων, τις οποίες παρέχει ο υποψήφιος σύμφωνα με το άρθρο 56, είτε ως 
συμπλήρωμα των πληροφοριών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους 
προβλεπόμενους στα άρθρα 59 και 60, 
 
 ε) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των εν λόγω κριτηρίων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εάν δεν περιλαμβάνονται 
σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 53 

 
 Άρθρο 53 
 
 (άρθρο 35 της Οδηγίας) 
 
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση σύμβασης ή τη σύναψη 
συμφωνίας-πλαίσιο, περιλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισε να ματαιώσει τη 
σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας- 



πλαίσιο για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός και να κινήσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται γραπτώς, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση προς την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέρους και με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3, το συντομότερο και εντός δεκαπέντε ημερών το αργότερο από την 
ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του, 
 
 β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, 
συμπεριλαμβάνοντας ιδίως, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 4 και 5, 
αιτιολόγηση της απόφασης της για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας ή της απόφασης της ότι τα υλικά, τα έργα 
ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και, για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36, τους λόγους της απόφασης της για μη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πληροφοριών και της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
 
 γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά η οποία απερρίφθη, τα 
χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και τα στοιχεία του 
αναδόχου ή των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση 
των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμφωνιών-πλαίσιο, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον η 
γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι 
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, και ιδίως τα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας, ή να βλάψει τα 
νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. 
 
 
 

Αρθρο 54 

 
 Άρθρο 54 
 
 (άρθρο 36 της Οδηγίας) 
 
Κανόνες επικοινωνίας 
 
 1. Κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αναθέτουσας αρχής και οικονομικών φορέων 
μπορεί, κατ` επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιείται ταχυδρομικώς, με φαξ, με 
ηλεκτρονικά μέσα, τηλεφωνικώς στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών. 
 
 2. Τα επιλεγόμενα μέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτά και συνεπώς δεν μπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης των οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
ανάθεσης. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των αιτήσεων συμμετοχής και 
των προσφορών, ώστε η αναθέτουσα αρχή να εξετάζει το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής και 
των προσφορών μόνο μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους, πρέπει να μη δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς προσιτά στο κοινό και συμβατά σε 
σχέση με τις γενικώς χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 
 
 3. Στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής διαβίβασης και παραλαβής των προσφορών, καθώς και 
στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
κανόνες: 
 



 α) πρέπει να είναι διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα μέρη οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 
που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, 
περιλαμβανομένης της κρυπτογράφησης. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των 
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII. 
 
 β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με το 
π.δ. 150/2001 (Α` 125). 
 
 γ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των 
τυχόν συναρμόδιων υπουργών επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης με 
σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. 
 
 δ) Οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε να υποβάλλουν τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και 
τις δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 57 έως 62 και 64 έως 65, εάν δεν είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των 
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 
 
 4. Για τη διαβίβαση των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 
 
 α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται 
γραπτώς ή τηλεφωνικά, 
 
 β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή 
επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους, 
 
 γ) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα οι 
αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με φαξ, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για λόγους νομικής 
κατοχύρωσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει σταΈγγραφα της σύμβασης τη 
σχετική απαίτηση, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποσταλεί η εν λόγω 
επιβεβαίωση. 
 
 
 

Αρθρο 55 

 
 Άρθρο 55 
 
 (άρθρο 37 της Οδηγίας) 
 
Πρακτικό σύναψης σύμβασης 
 
 1. Για κάθε σύμβαση και κάθε συμφωνία-πλαίσιο η αναθέτουσα αρχή συντάσσει Πρακτικό σύναψης 
σύμβασης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία ανάθεσης έγινε με τρόπο διαφανή και χωρίς 
διακρίσεις. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο: 
 
 α) την ονομασία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης ή 
της συμφωνία-πλαίσιο, 
 
 β) την επιλεγείσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 
 γ) σε περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, τις περιστάσεις που αιτιολογούν την εφαρμογή της εν λόγω 
διαδικασίας, 
 
 δ) σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 και αιτιολογούν την εφαρμογή της εν 
λόγω διαδικασίας εφόσον ενδείκνυται, αιτιολόγηση της υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται 
στο άρθρο 42 παρ. 4 περίπτωση α` δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 42 παρ. 5 περίπτωση β` τρίτο 



εδάφιο και της υπέρβασης του ορίου 50% που προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 5 περίπτωση α` δεύτερο 
εδάφιο, 
 
 ε) ενδεχομένως, τους λόγους που δικαιολογούν συμφωνία-πλαίσιο διάρκειας πέραν των επτά ετών, 
 
 στ) τα ονόματα των προεπιλεγέντων υποψηφίων και τους λόγους της επιλογής τους, 
 
 ζ) τα ονόματα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους της απόρριψης τους, 
 
 η) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών, 
 
 θ) την επωνυμία του αναδόχου και τους λόγους της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και εφόσον 
είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας- 
πλαίσιο που ο ανάδοχος προτίθεται ή υποχρεούται να αναθέσει υπό μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους, 
 
 ι) εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την 
πρόθεση της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής της 
διαδικασίας ανάθεσης που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και 
ακεραιότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της, το πρακτικό της 
παραγράφου 1 ή τα κυριότερα στοιχεία του. 
 
 
 

Αρθρο 56 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` 
 
 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ 
 
 Άρθρο 56 
 
 (άρθρο 38 της Οδηγίας) 
 
Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων και επιλογής των συμμετεχόντων και ανάθεση των 
συμβάσεων 
 
 1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 66 και 68 κριτηρίων, 
λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 32, αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την επάρκεια των οικονομικών 
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί δυνάμει των άρθρων 57 ή 58, σύμφωνα με τα κριτήρια της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας, των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που 
ορίζονται στα άρθρα 59 έως 65 και, ενδεχομένως, των αμερόληπτων κανόνων και κριτηρίων που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής και τεχνικής 
ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60. Η έκταση 
των οριζόμενων στα άρθρα 59 και 60 πληροφοριών, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων 
που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο και το 
οικονομικό μέγεθος της υπό ανάθεση σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό. Τα ελάχιστα αυτά 
επίπεδα αναφέρονται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και εξειδικεύονται στα 
λοιπάΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 3. ΣτηνΚλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
και στον ανταγωνιστικό διάλογο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των κατάλληλων 



υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν σε διάλογο. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στα 
λοιπάΈγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια ή κανόνες που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει κατά την προεπιλογή υποψηφίων και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που προτίθεται 
να καλέσει στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάθεσης και, ενδεχομένως, το μέγιστο αριθμό. Ο 
ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που προτίθενται να καλέσει δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις. Ο 
αριθμός των υποψηφίων που καλούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση 
της διαδικασίας ανάθεσης είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει 
καθορισθεί εκ των προτέρων σταΈγγραφα της σύμβασης, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός 
κατάλληλων υποψηφίων. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα 
επίπεδα ικανότητας είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να συνεχίσει 
τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. 
 
 5. Εάν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι ο αριθμός των κατάλληλων υποψηφίων είναι πολύ μικρός για 
την εξασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία και να δημοσιεύσει εκ 
νέου την αρχική προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 και το άρθρο 49, ορίζοντας νέα 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν από την πρώτη δημοσίευση και οι υποψήφιοι που επιλέγονται από τη δεύτερη δημοσίευση 
προσκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 52. Η ευχέρεια αυτή ασκείται χωρίς επηρεασμό της δυνατότητας 
της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει την υπό εξέλιξη διαδικασία και να δρομολογήσει νέα διαδικασία. 
 
 6. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να συμπεριλάβει άλλους 
οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, ούτε υποψηφίους που δεν διαθέτουν τις 
απαιτούμενες ικανότητες. 
 
 7. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς 
συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 41 παράγραφος 7, επιβάλλει τον περιορισμό αυτόν εφαρμόζοντας 
ταΚριτήρια ανάθεσης που έχει επισημάνει σταΈγγραφα της σύμβασης. Στην τελική φάση ο αριθμός 
αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει 
επαρκής αριθμός λύσεων ή κατάλληλων υποψηφίων. 
 
 
 

Αρθρο 57 

 
 Άρθρο 57 
 
 (άρθρο 39 της Οδηγίας) 
 
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος 
 
 1. Αποκλείεται της συμμετοχής υποψήφιος ή προσφέρων εις βάρος του οποίου υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από 
τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 
 
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/733/ ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 351/1998), 
 
 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης της 26ης Μαΐου 1997 (C 195/1997) και στο 
άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ (L 192/2003), 
 
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 316/1995), 
 



 δ) τρομοκρατικό έγκλημα ή παράβαση συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως αυτές 
ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (L164/2002), ή ηθική 
αυτουργία, συνεργεία, ή απόπειρα διάπραξης παράβασης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο και 
 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3191/2008 (Α` 166) (άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, L 309). 
 
 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή ζητεί, κάθε φορά που απαιτείται, 
από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να προσκομίζουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
εν λόγω υποψηφίων ή προσφερόντων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις 
πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων ή 
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο εκτός 
Ελλάδας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους. 
Λαμβανομένης υπόψη της εθνικής νομοθεσίας του κράτους - μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι οι 
υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, τα αιτήματα αυτά αφορούν τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 
περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου που έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
 
 3. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε 
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος όταν: 
 
 α) τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, 
 
 β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, 
 
 γ) έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την 
εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας, 
 
 δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση 
υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο 
προηγούμενης σύμβασης, 
 
 ε) έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
προστατευμένων βάσεων δεδομένων και των γνωστοποιηθέντων στοιχείων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 12, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό 
κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους, 
 
 στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή αυτές του 
ελληνικού δικαίου, 
 
 ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα 
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου, 
 
 η) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται 
κατ` εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
 
 



*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με  το άρθρο 31 παρ.5 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016,ορίζεται ότι: 
"5. Όπου στην παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3978/2011 γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4, εννοείται 
η παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 3978/2011". 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 4 περιπτώσεις α`, β`, γ`, 
στ` και ζ`: 
 
 α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 4 περιπτώσεις α`, β` και γ`, την προσκόμιση 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου εκδοθέντος από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του εν λόγω προσώπου, από 
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, 
 
 β) για την παράγραφο 4 περιπτώσεις στ` ή ζ`, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους. 
 
 Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην 
παράγραφο 4 περιπτώσεις α`, β` ή γ`, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή, στα κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 
 5. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει σταΈγγραφα της σύμβασης ποια δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. 
 
 
 

Αρθρο 58 

 
 Άρθρο 58 
 
 (άρθρο 40 της Οδηγίας) 
 
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 
 1. Όταν ο υποψήφιος απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής ή 
εγκατάστασης του, να είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο για να ασκήσει την 
επαγγελματική του δραστηριότητα, μπορεί να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο εν λόγω 
μητρώο ή να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, Μέρος 
Α` για τις συμβάσεις έργων, Μέρος Β` για τις συμβάσεις προμηθειών και Μέρος Γ για τις συμβάσεις 
υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του. 
 
 Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο παράρτημα VII είναι ενδεικτικοί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη - μέλη οποιαδήποτε αλλαγή των ελληνικών 
μητρώων και των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτά. 
 
 2. ΣτιςΔιαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδική 
άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την άδεια αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 
 
 3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
 



 4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει σταΈγγραφα της σύμβασης ποια δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 
 
 
 

Αρθρο 59 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 59 
 
 (άρθρο 41 της Οδηγίας) 
 
Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια 
 
 1. ΗΟικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να 
αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
 α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων, 
 
 β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
 
 γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, περί του κύκλου εργασιών 
του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τα τρία το πολύ τελευταία 
διαθέσιμα οικονομικά έτη, ανάλογα με την ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι 
διαθέσιμες. 
 
 2. Ενας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού 
και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 
έχει στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας για παράδειγμα τη σχετική δέσμευση των εν 
λόγω φορέων. 
 
 3. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία μπορεί να επικαλεστεί τις δυνατότητες των μετεχόντων στην 
κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στην προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης ποιο ή ποια από τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξε, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει 
να προσκομισθούν. 
 
 5. Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του με 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
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Αρθρο 60 



 
 Άρθρο 60 
 
 (άρθρο 42 της Οδηγίας) 
 
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 
 
 1. ΟιΤεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4. 
 
 2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων μπορούν, κατά γενικό κανόνα, να αποδεικνύονται 
με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη 
σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών: 
 
 α) αα) Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία πέντε έτη, 
συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν 
τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. 
Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμόδια αρχή 
στην αναθέτουσα αρχή, 
 
 ββ) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, κατά τα πέντε τελευταία έτη, με αναφορά στα 
αντίστοιχα ποσά, στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή ιδιώτες. 
 
 Οι παραδόσεις και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 
αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι 
ιδιώτης αγοραστής, με πιστοποίηση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα. 
 
 β) Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν 
άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων, με υπόδειξη αυτών που ο εργολήπτης θα έχει 
στη διάθεση του για την εκτέλεση του έργου. 
 
 γ) Με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την 
εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας, καθώς και των εσωτερικών κανόνων 
όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. 
 
 δ) Με έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή στο όνομα της, από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης του οργανισμού αυτού, σχετικά με το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. 
 
 ε) Για τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που συμπεριλαμβάνουν εργασίες ή υπηρεσίες 
χωροθέτησης και εγκατάστασης, με αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του 
οικονομικού φορέα ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για 
την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών. 
 
 στ) Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, με αναφορά των 
μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
 ζ) Με δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου 
υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια. 
 



 η) Με περιγραφή των μηχανημάτων, των υλικών, του τεχνικού εξοπλισμού, του αριθμού του 
προσωπικού και της τεχνογνωσίας ή των πηγών εφοδιασμού - περιγραφή της γεωγραφικής θέσης όταν 
βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Ένωσης - που θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης, για την αντιμετώπιση ενδεχομένως αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας 
αρχής συνεπεία καταστάσεως κρίσης ή για τη διασφάλιση της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού ή των 
προσαρμογών των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
 θ) Όσον αφορά τα προς παράδοση προϊόντα, με προσκόμιση των ακόλουθων στοιχείων: 
 
 αα) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να βεβαιώνεται, εάν το 
ζητήσει η αναθέτουσα αρχή, 
 
 ββ) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή οργανισμούς ελέγχου της ποιότητας με 
αναγνωρισμένες αρμοδιότητες, με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση των προϊόντων, που 
επαληθεύεται με παραπομπή σε προδιαγραφές ή πρότυπα. 
 
 ι) Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες, απόδειξη της ικανότητας επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης αυτών των 
πληροφοριών στο απαιτούμενο από την αναθέτουσα αρχή επίπεδο προστασίας. Τα εν λόγω αποδεικτικά 
στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35. Η 
αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει τις διαπιστεύσεις ασφαλείας τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες εκείνων που 
εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας τη δυνατότητα να διεξάγει και 
να λαμβάνει υπόψη δικές της περαιτέρω έρευνες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν ακόμη 
διαπίστευση ασφαλείας πρόσθετο χρόνο για να αποκτήσουν την εν λόγω διαπίστευση. Στην περίπτωση 
αυτή, αναφέρει τη δυνατότητα αυτή και την προθεσμία σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την εθνική αρχή ασφαλείας του κράτους του υποψηφίου ή 
από την αρχή ασφαλείας που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος να ελέγξει την καταλληλότητα των 
χώρων και εγκαταστάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, τις βιομηχανικές και διοικητικές 
διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν, τους τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών ή την κατάσταση του 
προσωπικού που ενδέχεται να απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 3.`Ενας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να επικαλεστεί τις 
ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού 
και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για 
την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεση του τα απαραίτητα μέσα, παραδείγματος χάρη με την 
προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τα 
αναγκαία μέσα. 
 
 4. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
 
 5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες για τις 
οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση 
έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες ή να 
κατασκευάσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, 
της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 
 
 6. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει στην προκήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης ποια από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επέλεξε και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να 
προσκομισθούν. 
 
 7. Αν ο οικονομικός φορέας, για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει την τεχνική ή χρηματοπιστωτική 
ικανότητα του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
 
 



 

Αρθρο 61 

 
 Άρθρο 61 
 
 (άρθρο 43 της Οδηγίας) 
 
Πρότυπα που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων που εφαρμόζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, 
παραπέμπει σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας βασιζόμενα στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και 
πιστοποιούμενα από ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για 
τη διαπίστευση και πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
ανεξάρτητους εγκεκριμένους οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 
 
 
 

Αρθρο 62 

 
 Άρθρο 62 
 
 (άρθρο 44 της Οδηγίας) 
 
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή, όταν απαιτεί, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 
περίπτωση στ`, την υποβολή πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και τα 
οποία βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική 
διαχείριση, παραπέμπει στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου 
[EMAS, Κανονισμός 761/2001 (L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την 
πιστοποίηση. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν 
σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 
 
 
 

Αρθρο 63 

 
 Άρθρο 63 
 
 (άρθρο 45 της Οδηγίας) 
 
Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες 
 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν 
τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ` εφαρμογή των άρθρων 57 έως 62. 



 
 
 

Αρθρο 64 

 
 Άρθρο 64 
 
 (άρθρο 46 της Οδηγίας) 
 
Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα 
 
 1. ΙδρύεταιΕνιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (στο εξής ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), στο οποίο 
μπορούν να εγγράφονται προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού, πάροχοι συναφών προς το 
στρατιωτικό εξοπλισμό υπηρεσιών και εργολήπτες στρατιωτικών τεχνικών έργων, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον αμυντικό τομέα. Κοινοπραξία οικονομικών φορέων έχει 
δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, όταν όλα τα μέλη της είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. 
 
 2. Το ΕΜΕΑΤ διαρθρώνεται στους ακόλουθους τρεις κλάδους: 
 
 α) «Κλάδος προμηθευτών», στον οποίο καταχωρούνται οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας 
στρατιωτικού εξοπλισμού και συναφούς υλικού. 
 
 β) «Κλάδος παροχών υπηρεσιών», στον οποίο καταχωρούνται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών και παραγωγής-προμήθειας εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης. 
 
 γ) «Κλάδος εργοληπτών», στον οποίο καταχωρούνται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν 
την κατασκευή τεχνικών έργων συναφών προς το στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων NATO. 
 
 Κάθε κλάδος περιλαμβάνει τις επί μέρους κατηγορίες υλικών, υπηρεσιών και έργων στις οποίες 
κατατάσσονται οι οικονομικοί φορείς που εγγράφονται στο Μητρώο και, ενδεχομένως, τάξεις ανά 
κατηγορία. 
 
 3. Το ΕΜΕΑΤ αποτελεί επαγγελματικό μητρώο υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 58 και του 
παραρτήματος VII Μέρος Β` και Μέρος Γ` του παρόντος νόμου για τους εγχώριους οικονομικούς 
φορείς που εγγράφονται στους κλάδους προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών. Οι ως άνω οικονομικοί 
φορείς μπορούν να συμμετέχουν στιςΔιαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος νόμου μόνο μετά 
την εγγραφή τους στο Μητρώο. 
 
 4. Το ΕΜΕΑΤ λειτουργεί και ως επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η καταχώριση 
οικονομικών φορέων στον κλάδο εργοληπτών του Μητρώου απαιτείται μόνο για τις ανάγκες 
λειτουργίας αυτού ως επίσημου καταλόγου εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 
65 και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στιςΔιαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
στρατιωτικών τεχνικών έργων του παρόντος νόμου, η οποία επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο της 
εγγραφής τους στο επαγγελματικό μητρώο του παραρτήματος VII Μέρος Α`. 
 
 5. Αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση του ΕΜΕΑΤ, ορίζεται η Γενική 
Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 
 6. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων καθορίζονται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφοι 1 και [4] 3 περιπτώσεις α` έως δ` και η`, στο 
άρθρο 58, στο άρθρο 59 παράγραφοι 1, 4 και 5, στο άρθρο 60 παράγραφος 2 περιπτώσεις α` έως θ`, 
παράγραφοι 3 και 5, στο άρθρο 61 και, εάν απαιτείται, στο άρθρο 62. 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με  το άρθρο 31 παρ.6 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016,ορίζεται ότι: 



     "6. Όπου στην παράγραφο 6 του άρθρου 64 και στην παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3978/2011 
γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ως άνω νόμου, εννοείται η παρ. 3 του άρθρου 
57 του Ν. 3978/2011". 
 
 
 7. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο προσαρμόζονται στα άρθρα 59 παρ. 2 και 60 
παρ. 3, όσον αφορά τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο 
και που επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Οι εν λόγω φορείς 
πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει και τηρεί τον επίσημο 
κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους σε όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που 
πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να 
πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα της 
παραγράφου 6 και τις οποίες επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους. 
 
 8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στον επίσημο κατάλογο μπορούν, για την εκάστοτε 
σύμβαση, να προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται από τη 
ΓΔΑΕΕ. Στο πιστοποιητικό αυτό μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
και η κατάταξη στον κατάλογο. 
 
 9. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την εγγραφή τους στον 
επίσημο κατάλογο. Η ΓΔΑΕΕ τους ενημερώνει για την εγγραφή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες. 
 
 10. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών στον επίσημο κατάλογο δεν 
είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους 
εγχώριους οικονομικούς φορείς και, σε κάθε περίπτωση, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 
57 έως 61 και, ενδεχομένως, το άρθρο 62. Η εν λόγω εγγραφή δεν μπορεί να επιβάλλεται στους 
οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών - μελών για τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν 
σε άλλα κράτη - μέλη. Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα. 
 
 11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των 
τυχόν συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται όλα τα θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία του ΕΜΕΑΤ 
ως επαγγελματικού μητρώου και επίσημου καταλόγου εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όπως ιδίως 
οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονομικών 
φορέων στο Μητρώο, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του Μητρώου και οι περιπτώσεις 
διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 
 
 12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των 
τυχόν συναρμόδιων Υπουργών μπορούν να καθιερώνονται είτε εναλλακτικοί επίσημοι κατάλογοι 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε σύστημα πιστοποίησης από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου, και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Οι οργανισμοί πιστοποίησης 
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την πιστοποίηση. Η έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος δεν συνιστά προϋπόθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 13. Οι περί Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού διατάξεις του π.δ. 3/2008 (Α` 3) 
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 11. 
 
 
 

Αρθρο 65 

 
 Άρθρο 65 
 
 (άρθρο 46 της Οδηγίας) 
 



Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών 
 
 1. Εγγραφή στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, πιστοποιούμενη από τις 
αρμόδιες αρχές ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης άλλου κράτους - μέλους 
δεν συνιστά για τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές τεκμήριο καταλληλότητας, παρά μόνο σε σχέση με το 
άρθρο 57 παράγραφοι 1 και [4] 3 περιπτώσεις α` έως δ` και ζ`, το άρθρο 58, το άρθρο 59 παρ. 1 
περιπτώσεις β` και γ`, το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α`, σημείο αα` και β` έως ζ` για τους 
εργολήπτες, το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α`, σημείο ββ, β` έως ε` και θ` για τους 
προμηθευτές και το άρθρο 60 παράγραφος 2 περίπτωση α`, σημείο ββ`, β` έως ε` και ζ` για τους 
παρόχους υπηρεσιών. 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με  το άρθρο 31 παρ.6 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016,ορίζεται ότι: 
     "6. Όπου στην παράγραφο 6 του άρθρου 64 και στην παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3978/2011 
γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ως άνω νόμου, εννοείται η παρ. 3 του άρθρου 
57 του Ν. 3978/2011". 
 
 2. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την 
πιστοποίηση άλλου κράτους - μέλους δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς 
αιτιολόγηση/Οσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και 
τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε 
οικονομικό φορέα. Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν την παράγραφο 1 και το πρώτο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου μόνο στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος - 
μέλος το οποίο τηρεί τον επίσημο κατάλογο. 
 
 
 

Αρθρο 66 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` 
 
 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Άρθρο 66 
 
 (άρθρο 47 της Οδηγίας) 
 
Κριτήρια ανάθεσης 
 
 1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων σχετικά με το διοικητικό καθορισμό της αμοιβής 
ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις 
συμβάσεις του παρόντος είναι: 
 
 α) είτε εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά 
την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης σύμβασης, όπως ενδεικτικά η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, ο λειτουργικός 
χαρακτήρας, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, το κόστος σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η 
ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η 
διαλειτουργικότητα και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, 
 
 β) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 
 
 2. Όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει σταΈγγραφα της σύμβασης τη 
σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την 
πρόβλεψη μιας κλίμακας με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι 



δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει 
σταΈγγραφα της σύμβασης τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων ανάθεσης. 
 
 
 

Αρθρο 67 

 
 Άρθρο 67 
 
 (άρθρο 48 της Οδηγίας) 
 
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
 
 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει την προσφυγή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 
 
 2. ΣτηνΚλειστή διαδικασία ή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι, πριν από την ανάθεση μιας σύμβασης του παρόντος, 
διεξάγεται ηλεκτρονική δημοπρασία, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με 
ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, η ηλεκτρονική δημοπρασία μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο 
διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας - πλαίσιο. 
 
 3. Η ηλεκτρονική δημοπρασία βασίζεται είτε μόνον στις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, είτε στις τιμές ή στις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που 
επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
 4. Η αναθέτουσα αρχή που αποφασίζει να προσφύγει σε ηλεκτρονική δημοπρασία αναφέρει τούτο στην 
προκήρυξη και τα λοιπάΈγγραφα της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν κατ` ελάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 
 
 α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εφόσον τα 
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπο, ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή 
ποσοστά, 
 
 β) τα ενδεχόμενα όρια των τιμών που μπορούν να προσφερθούν, όπως τα όρια αυτά προκύπτουν από 
τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, 
 
 γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφεροντων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεση τους, 
 
 δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, 
 
 ε) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να μειοδοτήσουν, και ιδίως τις κατ` 
ελάχιστον αποκλίσεις που, εφόσον συντρέχει περίπτωση, απαιτούνται προς τούτο, 
 
 στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και 
τιςΤεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 
 
 5. Πριν προβεί στην ηλεκτρονική δημοπρασία, η αναθέτουσα αρχή διενεργεί μια πρώτη πλήρη 
αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο/ Κριτήρια ανάθεσης και με τη 
στάθμιση τους, όπως έχει καθορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν 
υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να 
υποβάλουν νέες τιμές ή νέες αξίες. 
 
 Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεση τους σε ατομική βάση με το 
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η ηλεκτρονική δημοπρασία μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές 



φάσεις. Η ηλεκτρονική δημοπρασία δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 
 
 6. Όταν η ανάθεση γίνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση 
συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του προσφέροντος. Στην 
πρόσκληση αναφέρεται και ο μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ηλεκτρονική 
δημοπρασία για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση με τις νέες τιμές ή τις νέες 
αξίες που θα υποβληθούν. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων 
των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες κλίμακες 
πρέπει να ανάγονται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη τιμή. Στην περίπτωση που επιτρέπονται 
Εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε τύπο 
εναλλακτικής προσφοράς. 
 
 7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί 
αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να 
γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την κατάταξη τους. Ακόμη, μπορεί να τους γνωστοποιεί και άλλα 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με άλλες προσφερόμενες τιμές ή ποσά, υπό τον όρο ότι τούτο 
προβλέπεται σταΈγγραφα της σύμβασης. Μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνει τον αριθμό 
των συμμετεχόντων σε κάθε φάση της δημοπρασίας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
γνωστοποιεί την ταυτότητα των προσφεροντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
 8. Η αναθέτουσα αρχή περατώνει την ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους τρόπους: 
 
 α) επισημαίνει στην πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία την ημερομηνία και την ώρα λήξης της 
διαδικασίας, 
 
 β) όταν δεν λαμβάνει πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με 
τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει στην πρόσκληση 
συμμετοχής στη δημοπρασία την προθεσμία που θα τηρήσει μετά τη λήψη της τελευταίας προσφοράς 
πριν περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία, 
 
 γ) όταν οι φάσεις της δημοπρασίας, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία, 
έχουν όλες ολοκληρωθεί. 
 
 9. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα 
με την περίπτωση γ`, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση β`, η 
πρόσκληση συμμετοχής στη δημοπρασία πρέπει να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης της 
δημοπρασίας. 
 
 10. Αφού περατώσει την ηλεκτρονική δημοπρασία, η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύμβαση με βάση 
και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
 11. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική δημοπρασία καταχρηστικά ή 
κατά τρόπο που να παρακωλύει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και 
προσδιορισθεί στα λοιπάΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της 
διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 
 

Αρθρο 68 

 



 Άρθρο 68 
 
 (άρθρο 49 της Οδηγίας) 
 
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 
 
 1. Εάν, για ορισμένη σύμβαση, οι οικονομικές προσφορές εμφανίζονται ως ασυνήθιστα χαμηλές 
σε σχέση με το αντικείμενο της, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις εν λόγω προσφορές, ζητεί 
γραπτώς τις διευκρινίσεις που θεωρεί χρήσιμες σε σχέση με τη σύνθεση της προσφοράς. Οι 
διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 
 
 α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των 
προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, 
 
 β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 
την εκτέλεση του έργου ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, 
 
 γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 
προσφέροντα, 
 
 δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, 
 
 ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή που διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω της 
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα μπορεί να απορρίψει την εν λόγω προσφορά 
αποκλειστικά για το λόγο αυτόν μόνον εφόσον διαβουλευθεί με τον προσφέροντα και εφόσον ο 
τελευταίος δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα 
αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση έχει χορηγηθεί νόμιμα. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια 
προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
 
 

Αρθρο 69 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ` 
 
 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
 Άρθρο 69 
 
 (άρθρα 50 και 51 της Οδηγίας) 
 
Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές 
 
 1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 5 η αναθέτουσα αρχή επιβάλει στον ανάδοχο την 
υπεργολαβική ανάθεση συμβάσεων σε τρίτους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τα άρθρα 
69 έως 71 κατά την ανάθεση συμβάσεωνΥπεργολαβίας σε τρίτους. 
 
 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι οικονομικοί φορείς που συνιστούν κοινοπραξία για να 
αναλάβουν τη σύμβαση ή οι οικονομικοί φορείς που συνδέονται με τους φορείς αυτούς δεν θεωρούνται 
τρίτοι. Ο προσφέρων περιλαμβάνει εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω επιχειρήσεων στην προσφορά 



του. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται για τις οποιεσδήποτε μεταβολές στους δεσμούς που υπάρχουν 
μεταξύ των οικονομικών φορέων. 
 
 3. Η ανάθεση συμβάσεων από τον προσφέροντα στους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 2 δεν 
θεωρείταιΥπεργολαβία και δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου περί υπεργολαβικής 
ανάθεσης τμήματος του συμβατικού αντικειμένου σε τρίτους μέσω διαγωνισμού. Η ανάθεση συμβάσεων 
στους ως άνω οικονομικούς φορείς δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο ποσοστόΥπεργολαβίας που 
ενδεχομένως επιβάλει στον ανάδοχο η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 5 περιπτώσεις 
β` και γ`. 
 
 4. Ο ανάδοχος υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, πριν από την υπογραφή κάθε 
σύμβασηςΥπεργολαβίας, φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία και τα 
κριτήρια που χρησιμοποίησε για την επιλογή του συγκεκριμένου υπεργολάβου και σχέδιο της 
σύμβασηςΥπεργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου. Η 
σύμβασηΥπεργολαβίας υπογράφεται μόνο εφόσον εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 5. Ο ανάδοχος ενεργεί με διαφάνεια και μεταχειρίζεται όλους τους δυνητικούς υπεργολάβους ισότιμα 
και χωρίς διακρίσεις. 
 
 
 

Αρθρο 70 

 
 Άρθρο 70 
 
 (άρθρο 52 της Οδηγίας) 
 
Κανόνες δημοσιότητας και σύναψης συμβάσεωνΥπεργολαβίας 
 
 1. Όταν ο ανάδοχος, ο οποίος δεν είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση Υπεργολαβίας, 
γνωστοποιεί την πρόθεση του με προκήρυξη. 
 
 2. Οι προκηρύξειςΥπεργολαβίας περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V και 
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν χρήσιμες από τον ανάδοχο, εν ανάγκη με την έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής. Οι προκηρύξεις Υπεργολαβίας συντάσσονται σύμφωνα με τα τυποποιημένα 
υποδείγματα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της συμβουλευτικής διαδικασίας του άρθρου 67 
παρ. 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. 
 
 3. Οι προκηρύξειςΥπεργολαβίας δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 2 έως 5. 
 
 4. Δεν απαιτείται προκήρυξηΥπεργολαβίας όταν η σύμβασηΥπεργολαβίας πληροί τις προϋποθέσεις 
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη του άρθρου 42. 
 
 5. Οι ανάδοχοι μπορούν να εκδίδουν σύμφωνα με το άρθρο 49 προκηρύξεις Υπεργολαβίας για τις 
οποίες δεν απαιτείται δημοσιότητα. 
 
 6. Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να εκπληρώνει την απαίτησηΥπεργολαβίας του άρθρου 34 παρ. 5, 
αναθέτοντας στη βάση συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεις Υπεργολαβίας οι οποίες θα συνάπτονται σύμφωνα 
με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 παρ. 5 και 71, καθώς και στις παραγράφους 1 έως 5 
του παρόντος άρθρου. Οι συμβάσειςΥπεργολαβίας που βασίζονται σε μια τέτοια συμφωνία-πλαίσιο 
ανατίθενται με τήρηση των όρων που προβλέπει η συμφωνία- 
πλαίσιο. Μπορούν να ανατεθούν μόνο σε οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν αρχικά στη συμφωνία-
πλαίσιο. Κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι συμβαλλόμενοι προτείνουν πάντοτε όρους που 
συνάδουν προς τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, εκτός από εξαιρετικές 
περιστάσεις που προσδιορίζονται λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου κύκλου ζωής οποιωνδήποτε 



παραδιδόμενων ειδών, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, και των τεχνικών δυσκολιών τις οποίες 
ενδέχεται να προκαλέσει η αλλαγή προμηθευτή. 
 
 ΟιΣυμφωνίες-πλαίσιο δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, 
να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό. 
 
 7. Για την ανάθεση συμβάσεωνΥπεργολαβίας με εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ κατώτερη των 
χρηματικών ορίων του άρθρου 24, οι ανάδοχοι εφαρμόζουν τις αρχές της συνθήκης σχετικά με τη 
διαφάνεια και τον ανταγωνισμό. Το άρθρο 25 εφαρμόζεται στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των 
συμβάσεων Υπεργολαβίας. 
 
 
 

Αρθρο 71 

 
 Άρθρο 71 
 
 (άρθρο 53 της Οδηγίας) 
 
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υπεργολάβων 
 
 1. Ο ανάδοχος αναφέρει στην προκήρυξηΥπεργολαβίας τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των 
υπεργολάβων που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια θα εφαρμόσει στην 
ποιοτική επιλογή των υπεργολάβων. Όλα τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις και 
να συνάδουν προς τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την αναθέτουσα αρχή, όσον αφορά την επιλογή 
των προσφερόντων για την κύρια σύμβαση. Οι απαιτούμενες ικανότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με 
το αντικείμενο της σύμβασηςΥπεργολαβίας και τα απαιτούμενα επίπεδα ικανότητας να είναι ανάλογα 
προς αυτό. 
 
 2. Ο ανάδοχος δεν απαιτείται να προχωρήσει σε υπεργολαβική ανάθεση, εφόσον αποδεικνύει, 
με τρόπο που πείθει την αναθέτουσα αρχή, ότι κανείς από τους υπεργολάβους που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό ή καμία από τις προσφορές τους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια που αναφέρονται 
στην προκήρυξη Υπεργολαβίας, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της κύριας σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 72 

 
 Άρθρο 72 
 
 (άρθρο 54 της Οδηγίας) 
 
Υπεργολαβίες που ανατίθενται από αναδόχους οι οποίοι είναι αναθέτουσες αρχές 
 
 Αν ο ανάδοχος είναι αναθέτουσα αρχή εφαρμόζει κατά τη σύναψη συμβάσεων Υπεργολαβίας τις 
διατάξεις του παρόντος, εκτός των άρθρων 69 έως 72 και 89 έως 96. 
 
 
 

Αρθρο 73 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η` 
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 



 Άρθρο 73 
 
Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
 
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να υλοποιεί ερευνητικά - αναπτυξιακά προγράμματα 
αμυντικού χαρακτήρα, είτε μέσω της ανάθεσης συμβάσεων με αντικείμενο εν μέρει ή εν συνόλω 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (ΕΑ), σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 ή μέσω της 
συμμετοχής σε Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
σύμφωνα με την περίπτωση στ` του άρθρου 17 (ΔΟΠΕΑΣ). 
 
 2. Οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης διακρίνονται: α) στις απλές συμβάσεις ΕΑ, με αντικείμενο 
δραστηριότητες της παραγράφου 3, και β) στις μικτές συμβάσεις ΕΑ με επιχειρησιακές εφαρμογές, με 
αντικείμενο αφ` ενός δραστηριότητες ΕΑ της παραγράφου 3, αφ` ετέρου αποτελέσματα τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να ενσωματωθούν στις δυνατότητες 
του (προπαραγωγή ή παραγωγή υλικών και προϊόντων για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, βάσει των αποτελεσμάτων του σταδίου της έρευνας). 
 
 3. Ως έρευνα και ανάπτυξη νοούνται όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: 
 
 α) είτε βασική έρευνα, η οποία συνίσταται σε πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται 
κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων 
γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται πρακτική εφαρμογή ή χρήση, β) είτε εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία 
συνίσταται σε πρωτότυπα έργα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης, η οποία κατευθύνεται πρωτίστως 
και προς ένα συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή σκοπό, γ) είτε πειραματική ανάπτυξη, η οποία συνίσταται 
σε έργο που βασίζεται σε υφιστάμενη γνώση που έχει ληφθεί από έρευνα ή εμπειρία στην πράξη, με 
σκοπό την παρασκευή νέων υλικών, προϊόντων ή συσκευών, την εισαγωγή νέων διεργασιών, 
συστημάτων και υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν. Η πειραματική 
ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων τεχνολογικής εφαρμογής, δηλαδή συσκευών 
που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας μεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό 
περιβάλλον. Η έρευνα και ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει την κατασκευή και το χαρακτηρισμό πρωτοτύπων 
προπαραγωγής, εργαλείων, βιομηχανική μηχανοτεχνία, βιομηχανικό σχεδιασμό ή κατασκευή. 
 
 4. Οι απλές συμβάσεις ΕΑ ανατίθενται: 
 
 α) είτε, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ` του 
άρθρου 17, με τον ανάδοχο που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε 
προγράμματος ΕΑ, όταν η σύμβαση ΕΑ έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
έρευνας και ανάπτυξης, τα οφέλη των οποίων, όπως ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα επί των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, δεν ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά 
την άσκηση της δραστηριότητας της και υπό τον όρο ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης δεν 
προέρχεται αποκλειστικά από πόρους της αναθέτουσας αρχής ή του Δημοσίου εν γένει, 
 
 β) είτε, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 42, όταν η 
σύμβαση ΕΑ έχει ως αντικείμενο: 
 
 αα) την παροχή υπηρεσιών ΕΑ, τα οφέλη των οποίων ανήκουν για ιδία χρήση αποκλειστικά στην 
αναθέτουσα αρχή, η οποία καταβάλει το σύνολο της αμοιβής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών ΕΑ 
ή 
 
 ββ) την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης 
ή αποτελούν έργα τεχνολογικής επίδειξης, με εξαίρεση την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να 
εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης, 
 
 γ) στην περίπτωση των απλών συμβάσεων είναι δυνατή και η χρήση του ανταγωνιστικού διαλόγου, 
εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 
 



 5. ΟιΜικτές συμβάσεις ΕΑ ανατίθενται κατ` εφαρμογή των γενικών διατάξεων του παρόντος, 
λαμβάνοντας κατεξοχήν υπόψη τις διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας εφοδιασμού 
λόγω των επιχειρησιακών εφαρμογών των αποτελεσμάτων τους. 
 
 
 

Αρθρο 74 

 
 Άρθρο 74 
 
Υλοποίηση - Χρηματοδότηση 
 
 1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης διέρχεται τα ακόλουθα βασικά 
στάδια: 
 
 α) Λεπτομερής καθορισμός των γενικών απαιτήσεων. 
 
 β) Σύνταξη και έγκριση των στόχων και προδιαγραφών αποτελέσματος των επί μέρους ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. 
 
 γ) Σύναψη συμβάσεων ΕΑ / συμφωνιών ΔΟΠΕΑΣ. 
 
 δ) Διενέργεια ελέγχων παρακολούθησης και αποδοχής αποτελεσμάτων ΕΑ - απολογισμός. 
 
 2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 105, οι 
διατάξεις των άρθρων 33-45, 48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του ν. 3433/ 2006 διέπουν και την εκτέλεση 
των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στο σκοπό και τη φύση των συμβάσεων 
αυτών. Σε περίπτωση που οι εν λόγω διατάξεις δεν συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες μιας σύμβασης 
έρευνας και ανάπτυξης, δεν εφαρμόζονται. 
 
 3. Οι λεπτομέρειες κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
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Αρθρο 75 

 
 Άρθρο 75 
 
Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
 
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να συμμετέχει σε Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ) σε συνεργασία με τουλάχιστον ένα κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτύξουν νέο στρατιωτικό εξοπλισμό από κοινού με στόχο την 
εξέλιξη νέων τεχνολογιών και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους έρευνας και ανάπτυξης 
πολυσύνθετων οπλικών συστημάτων. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και τρίτα 
κράτη. Τα ΔΟΠΕΑΣ μπορούν να έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη νέου προϊόντος και, κατά 
περίπτωση, τις μεταγενέστερες φάσεις για όλα ή μέρη του κύκλου ζωής του προϊόντος αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων των φάσεων της προ- 



παραγωγής και της παραγωγής. Τα ΔΟΠΕΑΣ υλοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων του παρόντος. 
 
 2. Τα προγράμματα ΔΟΠΕΑΣ τελούν υπό τη διαχείριση των κρατών που μετέχουν στη διακρατική 
συνεργασία. Οι επί μέρους συμβάσεις δύναται να ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή ενός κράτους - 
μέλους στο όνομα ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών - μελών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
παρόντος. 
 
 3. Ορισμένα από αυτά τελούν υπό τη διαχείριση διεθνών οργανισμών ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA). Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις μπορούν 
να ανατίθενται είτε από τους διεθνείς οργανισμούς είτε από τις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει τη 
διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος και αναθέτουν συμβάσεις στο όνομα των κρατών - μελών. 
 
 4. Μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα ΔΟΠΕΑΣ μεταξύ κρατών - μελών της ΕυρωπάίκήςΈνωσης 
μόνο, τα κράτη - μέλη αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσοστό των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης σε σχέση με το συνολικό κόστος του προγράμματος, τη συμφωνία επιμερισμού του κόστους, 
καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό αγορών ανά κράτος - μέλος, εάν υπάρχουν. 
 
 
 

Αρθρο 76 

 
 Άρθρο 76 
 
Επιστροφή του σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους 
 
 1. Εάν κατά την προμήθεια ενός υλικού, την εκτέλεση ενός έργου ή την παροχή μίας υπηρεσίας 
που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης που συνάπτεται βάσει των διατάξεων του παρόντος, προκύψει 
κόστος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, πιστοποίησης, ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης συστημάτων ή 
υποσυστημάτων που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, τότε, αν αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται ή θα 
συμπεριληφθεί από τον ανάδοχο στο κόστος του ίδιου έργου, υλικού ή υπηρεσίας που προσφέρεται ή 
θα προσφερθεί, ολικώς ή μερικώς, σε άλλον πελάτη του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ` αναλογία, το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το υπόψη υλικό (Νοπ 
RecurringCost), συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής προσαρμογής του τιμήματος, σύμφωνα με 
μαθηματικό τύπο, οι παράγοντες του οποίου είναι: 
 
 α) το μη επαναλαμβανόμενο κόστος (σταθερό) που πλήρωσε η υπηρεσία στον προμηθευτή ανάδοχο 
για το υπόψη υλικό, 
 
 β) η συνολική ποσότητα του υλικού για όλους τους επόμενους πελάτες του αναδόχου, 
 
 γ) η ποσότητα του υλικού, έργου ή υπηρεσίας της σύμβασης, 
 
 δ) η ποσότητα του υλικού, έργου ή υπηρεσίας στη σύμβαση του πελάτη του. 
 
 2. Οι τιμές των παραγόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με βάση τη χρέωση 
της αναθέτουσας αρχής με το μη επαναλαμβανόμενο κόστος και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας 
επόμενων πελατών του αναδόχου, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η αναθέτουσα αρχή, 
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
 3. Οι ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία επιστροφής του 
σταθερού και μη επαναλαμβανόμενου κόστους για το υπό προμήθεια υλικό καθορίζονται σταΈγγραφα 
της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 77 



Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ` 
 
 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 Άρθρο 77 
 
Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής 
 
 1. Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν δικαιολογητικά, 
προκειμένου να αποδείξουν: 
 
 α) τη νομιμοποίηση τους, 
 
 β) την προσωπική κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 65, 
 
 γ) τη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60, 
 
 δ) την επίκληση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ικανότητας τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 59 
παράγραφοι 2 και 3, και το άρθρο 60 παράγραφοι 3 και 4, 
 
 ε) την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 61 και 62. 
 
 2. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι αυτά 
πληρούνται, εξειδικεύονται σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 3. Εάν ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία, υποβάλει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2, κατά 
περίπτωση, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης 
δήλωση των μελών της κοινοπραξίας αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην 
κοινοπραξία, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό, τη διοίκηση και την 
εκπροσώπηση της κοινοπραξίας έναντι της αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε 
μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην 
κοινοπραξία. 
 
 4. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο τα Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 1 έως 3, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 78 

 
 Άρθρο 78 
 
Χρόνος και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών 
 
 1. Ο χρόνος και ειδικότερος τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής εξειδικεύεται 
στα έγγραφα της εκάστοτε σύμβασης, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας ανάθεσης που ακολουθείται. 
Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, με εξαίρεση τιςΕγγυητικές επιστολές, επιτρέπεται να μην 
υποβάλλονται εκ νέου, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην αναθέτουσα αρχή και 
βρίσκονται ακόμη εν ισχύ. Περί τούτου πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην προσφορά. 
 
 2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/ 1999 (Α` 99) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του παρόντος. 



 
 3. ΤαΔικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Τα 
αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν την 
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
 
 4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά 
εξειδικεύονται σταΈγγραφα της σύμβασης. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου διαπιστωθεί ότι αυτός ή οι υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και 
στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
 
 
 

Αρθρο 79 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 79 
 
Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής 
 
 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής την ημέρα και ώρα που ορίζεται σταΈγγραφα της σύμβασης. 
Αίτηση συμμετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμη. 
 
 2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται δημόσια, παρουσία των υποψηφίων 
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν 
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα 
έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στα Δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής. 
 
 3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, ελέγχεται η πληρότητα και η 
κανονικότητα τους και διενεργείται η ποιοτική επιλογή των υποψηφίων. Ακολουθεί η βαθμολόγηση των 
υποψηφίων και η κατάταξη τους κατά φθίνουσα σειρά. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την 
προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν προσφορές στο δεύτερο στάδιο της κλειστής, της με 
διαπραγμάτευση διαδικασίας, καθώς και στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου. 
 
 4. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει προς τους προεπιλεγέντες 
υποψηφίους πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή συμμετοχής στο 
επόμενο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. 
 
 
 

Αρθρο 80 

 
 Άρθρο 80 
 
Σύνταξη προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
σταΈγγραφα της σύμβασης και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α) εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
 



 β) τεχνική προσφορά, 
 
 γ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με 
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τα έγγραφα 
της σύμβασης, 
 
 δ) όλα τα στοιχεία που μπορεί να απαιτεί η αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμόρφωση του 
προσφέροντος με τους ειδικούς όρους περί ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασμού, καθώς και με 
τους ειδικούς όρους περί Υπεργολαβίας, 
 
 ε) οικονομική προσφορά, 
 
 στ) οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
 2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά σταΈγγραφα της σύμβασης. Προσφορά για έργο, προμήθεια ή υπηρεσία που περιέχει τιμή 
σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 4. ΣταΈγγραφα της σύμβασης καθορίζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τυχόν έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 5. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την απόρριψη της, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σταΈγγραφα της σύμβασης. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην 
τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 6. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπο 
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το 
μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 
 
 7. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 8. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν 
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της 
κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του 
μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 9. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι 
οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το 
αντικείμενο της σύμβασης. 
 
 Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 
 



Αρθρο 81 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 81 
 
Εγγυητικές επιστολές 
 
 1. Το άρθρο 33 του ν. 3433/2006, πλην της παραγράφου 14 αυτού, που ρυθμίζει τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τιςΕγγυητικές επιστολές, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 105. 
 
 2. Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή παραδίδονται και Εγγυητικές επιστολές 
εξασφάλισης των ενδιάμεσων πληρωμών. 
 
 3. Όπου στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006 γίνεται αναφορά σε υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 
νοούνται αυτά που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα των εγγράφων της σύμβασης, τα οποία 
εκδίδονται με την απόφαση του Υπουργού που προβλέπεται στο άρθρο 29. 
 
 
 

Αρθρο 82 

 
 Άρθρο 82 
 
Προέλευση και κατασκευή προϊόντων 
 
 1. Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει, μέσω υπεύθυνης 
δήλωσης που επισυνάπτει στην προσφορά του, το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης 
του. 
 
 2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει στην προσφορά του 
τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. Στην 
προσφορά του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του 
τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα. 
 
 3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτει στην προσφορά του, τις 
διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων και 
των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση του 
τελικού προϊόντος. 
 
 4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
 5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της επιχείρησης και του εργοστασίου που 
δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας 
βίας και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 6. Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή 
ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή εξηγήσεων, 



ποινή προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας. Για το συγκεκριμένο εγχώριο οικονομικό φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 
64. 
 
 7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή της επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή 
επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε εργοστάσιο 
άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση 
της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την 
επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, κατ` ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της 
σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 83 

 
 Άρθρο 83 
 
Υποβολή προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα Έγγραφα της 
σύμβασης και διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Προσφορά σε άλλη γλώσσα κατατίθεται με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά 
εγχειρίδια και φυλλάδια που συνοδεύουν τις προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 
 
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 
 
 Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται, με ευθύνη του 
προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή 
ορίζεται σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 3. Προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν από τη διενέργεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν. 
 
 5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 
στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 
 

Αρθρο 84 

 
 Άρθρο 84 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και 
κατ` ελάχιστον για χρονικό διάστημα εκατό ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας 
του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σταΈγγραφα της σύμβασης ή αν παραταθούν μεταγενέστερα 
εγγράφως από τους υποψηφίους για χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο αυτού που προβλέπεται στα Έγγραφα της 
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



 
 3. Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1, οι προσφέροντες απαλλάσσονται από 
κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτηση τους 
από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την προσφορά τους. 
 
 
 

Αρθρο 85 

 
 Άρθρο 85 
 
Αποσφράγιση και έλεγχος προσφορών 
 
 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
τεχνικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. 
 
 2. Ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα τους και ακολουθεί η βαθμολόγηση τους. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας της τεχνικής προσφοράς με τα Έγγραφα της σύμβασης, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό του προσφέροντα από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η 
αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές. 
 
 3. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των 
οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές προσφεροντων των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 4. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία των υποψηφίων που προσκλήθηκαν 
και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
 
Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των οικονομικών προσφορών και η κατάταξη των 
υποψηφίων ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης. Προσφορά που υποβλήθηκε από 
υποψήφιο που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προεπιλεγέντων δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται 
στην υπηρεσία για επιστροφή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης της αναθέτουσας 
αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την πρόσκληση του να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
 
 

Αρθρο 86 

 
 Άρθρο 86 
 
Αξιολόγηση προσφορών 
 
 1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους 
λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου 
να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που 
προσφέρουν στο διαγωνισμό. 
 
 2. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε 
περίπτωση ισοδύναμων προσφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η κατακύρωση 
γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες 
προσφορές έχουν την ίδια τιμή προσφοράς, τότε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 



προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, 
αφού κληθούν οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο 
οποίος καθορίζεται σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 3. Όταν βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την 
ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ως ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που 
προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που υπέβαλαν ισότιμες 
οικονομικές προσφορές. 
 
 
 

Αρθρο 87 

 
 Άρθρο 87 
 
Κατακύρωση σύμβασης 
 
 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 2. Η απόφαση: 
 
 α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
 
 β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα, 
 
 γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και 
εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση 
λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης για την ενεργοποίηση του αντίστοιχου υποπρογράμματος κατά τα 
άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 και του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
μπορεί κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το 
θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης. 
 
 
 

Αρθρο 88 

 
 Άρθρο 88 
 
Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
 1. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης, καθώς και γενικά όλων των 
εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν 
καταστεί δυνατή η επίδοση τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 
 
 2. Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
 3. Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται 
σταΈγγραφα της σύμβασης. 
 
 4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 



λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. ΣταΈγγραφα της σύμβασης 
ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης 
των διαγωνιζομένων σε αυτά. 
 
 5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παραγράφου 3, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
 
 Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των παραγράφων 3 έως 4, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι` 
 
 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
 Άρθρο 89 
 
 (άρθρο 55 της Οδηγίας) 
 
Πεδίο εφαρμογής - Αρμόδιο δικαστήριο 
 
 1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιών-πλαίσιο στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 
 
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 
παρόντος νόμου και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των κανόνων του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων του παρόντος, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα 
ειδικότερα στα επόμενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της 
αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 
 
 3. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
π.δ. 18/1989 (Α` 8). 
 
 4. Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια κατά τις 
γενικές διατάξεις. 
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 Άρθρο 90 
 
 (άρθρα 55 παρ. 6, 56, 57, 58 και 59 της Οδηγίας) 
 
Προδικαστική προσφυγή 
 
 1. Πριν υποβάλει τηνΑίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα 
ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να 
ασκήσειΠροδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. 
 
 2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του και της αιτιολογίας της. Η 
απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα τα στοιχεία του άρθρου 53 παρ. 2 και 
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91 
παράγραφος 2. 
 
 3. Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της μπορεί να αποστέλλεται στον 
ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. 
 
 4. ΗΠροδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή με τηλεομοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με έγγραφη κατάθεση ή αποστολή με το 
ταχυδρομείο εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. 
 
 5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτής 
συνεπάγονται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. 
 
 6. Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται: 
 
 α) σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 48, 
 
 β) όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, 
 
 γ) σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45. 
 
 7. ΗΠροδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον 
αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η 
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίψει τηνΠροδικαστική προσφυγή. 
 
 8. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν 
μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
 9. ΗΠροδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή 
διασφαλίζει επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ή άλλων 
πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους φακέλους που διαβιβάζονται από τους οικονομικούς φορείς. 
Διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με 
τα συμφέροντα της άμυνας και της ασφάλειας. 
 
 10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την 
Προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι την προηγούμενη της 
πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση αυτή καταργείται 
αντίστοιχα η δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να 



περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ημέρες πριν από την αρχική ή την, μετά την αναβολή, 
δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού 
εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 
 
 11. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι 
η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την 
απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση στην 
αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια ευρώ, 
ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ. Το σχετικό ποσό καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του 
διαγωνισμού και περιέρχεται στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη. 
 
 12. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν 
αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 
 
 13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 
που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που 
προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που 
εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών και το άρθρο 31 του ν. 
3433/2006 καταργείται. 
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 Άρθρο 91 
 
 (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας) 
 
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
 
 1. ΗΑίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών 
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 
 
 2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά 
την παράγραφο 6. 
 
 3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την 
προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες 
από την κατάθεση της αίτησης, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
δεκαπέντε ημέρες. 
 
 4. Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος 
προς την αναθέτουσα αρχή και, σε περίπτωση που είναι διαφορετική, προς την υπηρεσία που είναι 
αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών. Κοινοποιείται επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του 
οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και της τηλεομοιοτυπίας, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
άσκηση της αίτησης. 
 
 5. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. 
Οι διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα 
λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους. 
 



 6. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά από κλήση της αναθέτουσας 
αρχής τρεις ημέρες νωρίτερα, να εκδώσει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης, προσωρινή διαταγή, που 
καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση 
της απόφασης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. 
Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, γεγονός για το οποίο αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να 
ανακληθεί είτε από τον δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού 
κληθεί για ακρόαση ο αιτών τρεις ημέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει τηνΑίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων. 
 
 7. ΗΑίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων του παρόντος και η λήψη του μέτρου είναι 
αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των 
συμφερόντων του αιτούντος. 
 
 8. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων 
τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος και ιδίως των εθνικών συμφερόντων 
άμυνας και ασφάλειας, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από 
την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα 
του αιτούντος. 
 
 9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις 
των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων των εγγράφων της σύμβασης, την αναστολή 
εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών 
ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων 
στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. 
 
 10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση του 
κύριου ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την 
κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο 
διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία 
τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα, 
διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την εκδίκαση του δεν 
πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα τρίμηνο από την κατάθεση του δικογράφου. 
 
 11. Εφόσον ηΑίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει σύμφωνα με το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης , τη διοικητική πράξη που προκάλεσε 
τη διαφορά, ή, σε περίπτωση παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση 
αυτή, για το τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθημα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παράγραφος 2 
του π.δ. 18/1989. 
 
 12. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν 
αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 
 
 
 

Αρθρο 92 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 92 
 
 (άρθρο 56 της Οδηγίας) 
 
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης 
 



 1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικού με τη 
διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης ή διάταξη του παρόντος νόμου. 
 
 Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου που περιέχεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων της 
αναθέτουσας αρχής περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αξιολόγησης προσφορών και 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 
 2. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή 
εκτός εάν η σύμβαση έχει κηρυχθεί άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94. 
 
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η 
σύμβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεση της πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου 
βοηθήματος, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989. 
 
 
 

Αρθρο 93 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 93 
 
 (άρθρα 60, 61 και 62 της Οδηγίας) 
 
Κήρυξη της σύμβασης άκυρης 
 
 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας σύμβασης που έχει υπογραφεί: 
α) εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ανάλογη δημοσίευση ήταν υποχρεωτική, ή 
 
 β) σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5, του άρθρου 91 παρ. 2, εφόσον λόγω της 
παράβασης αυτής ο προσφέρων ο οποίος ασκεί προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας άσκησης 
προσυμβατικων διαδικασιών προσφυγής, η δε παράβαση αυτή συνδυάζεται με άλλη παράβαση των 
άρθρων του δεύτερου Μέρους, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητες του προσφέροντος που 
ασκεί προσφυγή να αναλάβει τη σύμβαση, ή 
 
 γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, εφόσον παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
κατά την ανάθεση με διαγωνισμό συμβάσεων που συνάπτονται βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
 2. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν επιτρέπεται: 
 
 α) εάν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης προκήρυξη 
για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
96, με την οποία γνωστοποίησε την πρόθεση της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη 
τουλάχιστον προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την επομένη της δημοσίευσης της 
προκήρυξης, 
 
 β) όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες για τον τρόπο ανάθεσης 
συμβάσεων σε εκτέλεση συμφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 46, έχει ήδη αποστείλει την απόφαση 
ανάθεσης της εκτελεστικής της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης μαζί με την αιτιολογία της σύμφωνα με το 
άρθρο 53 παρ. 2 στους προσφέροντες της συμφωνίας-πλαίσιο, έχει ήδη αναφέρει τις προθεσμίες 
αναστολής σύναψης της σύμβασης και έχει εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής 
της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τα μέρη της 
συμφωνίας-πλαίσιο που υπέβαλαν προσφορά. 



 
 3. ΗΚήρυξη της σύμβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική ακυρότητα της. Τυχόν αξιώσεις 
των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές 
εκδικάζονται από το κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει την ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση 
αδικαιολόγητου πλουτισμού ή η εν λόγω αξίωση ικανοποιείται μόνο εν μέρει. 
 
 4. Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, τη 
σοβαρότητα της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την 
ακυρότητα μόνο του ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης ή να συντομεύσει τη διάρκεια της. 
 
 5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των 
αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρόλο που αυτή έχει συναφθεί κατά παράβαση των περιπτώσεων της 
παραγράφου 1, το δικαστήριο μπορεί να μην την κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος 
δημοσίου συμφέροντος η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της 
σύμβασης, παρά μόνον αν η ακύρωση της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η επιβάρυνση της 
αναθέτουσας αρχής με έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, λόγω διεξαγωγής νέας 
διαδικασίας ανάθεσης, λόγω αλλαγής του οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή λόγω νομικών 
υποχρεώσεων που τυχόν συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μία σύμβαση δεν 
επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη αν οι συνέπειες της ακυρότητας θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια 
την ύπαρξη ενός ευρύτερου προγράμματος άμυνας ή ασφάλειας το οποίο είναι θεμελιώδες για τα 
συμφέροντα ασφαλείας του κράτους. 
 
 6. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, επιβάλει στην 
αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηματικού 
αντικειμένου της σύμβασης. Το πρόστιμο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις 
αυτές δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες. 
 
 7. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών: 
 
 α) από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης, εφόσον στη 
δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή 
 
 β) από την επόμενη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλο τρόπο, εφόσον στην ενημέρωση 
αυτή εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53. 
 
 8. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την 
πάροδο έξι μηνών από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 9. Στην αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Η προθεσμία και η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν έχουν 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν 
η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή περαιτέρω 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 94 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 94 
 
 (άρθρο 56 παράγραφοι 1, 6 και 7 της Οδηγίας) 
 
Αξίωση αποζημίωσης 
 
 1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ή εν γένει από 
την ανάθεση σύμβασης του παρόντος, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 



διάταξης του παρόντος, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, με αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του 
ανετίθετο η σύμβαση αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις 
γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται. 
 
 2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της παράνομης 
πράξης ή παράλειψης από το αρμόδιο δικαστήριο. 
 
 Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 92, των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 93 ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της 
ακυρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με παραλείψεις του ενδιαφερόμενου. 
 
 
 

Αρθρο 95 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 95 
 
 (άρθρο 63 της Οδηγίας) 
 
Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του 
παρόντος, ζητεί την άρση αυτής, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που παρέλαβε τη 
γνωστοποίηση διαβιβάζει μέσα σε είκοσι μία ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή 
 
 β) αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμιά διορθωτική ενέργεια ή 
 
 γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης έχει ανασταλεί είτε με πρωτοβουλία 
της αναθέτουσας αρχής, είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 91. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που της ζητηθεί να παράσχει τις 
πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο. 
 
 3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση β` του παρόντος άρθρου 
γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία διορθωτική ενέργεια λόγω αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων που εκκρεμεί, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενημερώνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 
 
 4. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση γ` του παρόντος άρθρου 
γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη 
διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούμενη παράβαση έχει 
διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμία 
διορθωτική ενέργεια. 
 
 
 

Αρθρο 96 



Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1 
 
 Άρθρο 96 
 
 (άρθρο 64 της Οδηγίας) 
 
Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια 
 
 Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως προβλέπεται σην περίπτωση α` της 
παραγράφου 2 του άρθρου 93 του παρόντος και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής πληροφορίες: 
 
 α) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
 
 β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 
 
 γ) αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
 δ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου έχει ληφθεί απόφαση 
ανάθεσης της σύμβασης και 
 
 ε) εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή. 
 
 
 

Αρθρο 97 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ` 
 
 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Αρθρο 97 
 
 (άρθρα 65 και 66 της Οδηγίας) 
 
Στατιστικές υποχρεώσεις 
 
 1. Η ΓΔΑΕΕ είναι αρμόδια να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η 
Οκτωβρίου κάθε έτους, στατιστική κατάσταση συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που 
έχουν συναφθεί κατ` εφαρμογή του παρόντος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 
 
 2. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν και 
αφορά χωριστά τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων 
κατανέμονται ανά χρησιμοποιούμενη διαδικασία και προσδιορίζουν για κάθε διαδικασία το αντικείμενο 
των συμβάσεων ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV. 
 
 3. Σε περίπτωση που έχει γίνει προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, οι συμβάσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
κατηγοριοποιούνται επιπλέον και ανάλογα με τους λόγους προσφυγής στη διαδικασία, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 42. 
 
 
 

Αρθρο 98 



Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 11 
 
 Άρθρο 98 
 
 (άρθρα 70 και 71 της Οδηγίας) 
 
Πεδίο εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007 
 
 1. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ. 59/2007 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
 
 «6. Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στοΠεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ (L 216), ούτε στις 
συμβάσεις στις οποίες η Οδηγία δεν εφαρμόζεται δυνάμει των άρθρων 8,12 και 13 αυτής.» 
 
 2. Το άρθρο 16 του π.δ. 60/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «Άρθρο 16 
 
 Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με εξαίρεση τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η 
Οδηγία 2009/81/ΕΚ (L 216). Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ δυνάμει των άρθρων 8,12 και 13 αυτής.» 
 
 
 

Αρθρο 99 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
 
 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/81/ΕΚ 
 
 Αρθρο 99 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
 1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από ταΧρηματικά όρια του άρθρου 24. 
 
 2. Στις συμβάσεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου Μέρους, με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104. 
 
 
 

Αρθρο 100  

 
 Αρθρο 100 
 
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
 
 1. Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 



 α) τηνΑνοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101, 
 
 β) το συνοπτικό διαγωνισμό, στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το 
χρηματικό όριο που ορίζεται στην με αριθμό 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β` 1291), σύμφωνα με το άρθρο 102, 
 
 γ) τηνΑπευθείας ανάθεση, στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το χρηματικό 
όριο που ορίζεται στην με αριθμό 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β` 
1291), σύμφωνα με το άρθρο 103. 
 
 2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 μπορούν να συνάπτονται και με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 38. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημοσιεύονται υποδείγματα εγγράφων σύμβασης, με 
δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα, για τις συμβάσεις του παρόντος Μέρους. 
 
 
 

Αρθρο 101  

 
 Αρθρο 101 
 
Ανοικτή διαδικασία 
 
 1. Ανοικτή είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει προσφορά. ΗΑνοικτή διαδικασία διεξάγεται σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη 
διενέργεια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά και εν συνεχεία την 
αξιολόγηση των προσφορών όσων αποδείχθηκε ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
στον διαγωνισμό. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε «αίτηση συμμετοχής» νοείται η 
«προσφορά», ενώ όπου γίνεται αναφορά σε «υποψήφιο» νοείται ο «προσφέρων» στο πλαίσιο της 
ανοικτής διαδικασίας. 
 
 2. ΣτηνΑνοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 3. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας ορίζονται σταΈγγραφα 
της σύμβασης. 
 
 
 

Αρθρο 102  

 
 Άρθρο 102 
 
Συνοπτικός διαγωνισμός 
 
 Κατά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή δύναται να περιορίζει ταΈγγραφα της 
σύμβασης και να μην ορίζει κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της 
προκήρυξης στην οικεία ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις του ν. 3861/2010. 
 
 
 

Αρθρο 103  

 



 Άρθρο 103 
 
Απευθείας ανάθεση 
 
 ΗΑπευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα καλής και 
έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. 
 
 
 

Αρθρο 104  

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 
 
 Άρθρο 104 
 
Εξαιρέσεις 
 
 1. Οι ακόλουθες διατάξεις του δεύτερου Μέρους δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που ρυθμίζονται από 
το παρόν Μέρος: το άρθρο 28, η υποχρέωση διαβίβασης έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 2 περίπτωση α`, το άρθρο 47, το άρθρο 48 παράγραφοι 1 έως 3, το 
άρθρο 49, το άρθρο 51, το άρθρο 55, το άρθρο 95 και το άρθρο 96. 
 
 2. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται στο πλαίσιο συμβάσεων του παρόντος Μέρους 
είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή σύνθεση, το οποίο 
αποφαίνεται αμετάκλητα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ του δεύτερου Μέρους, για 
την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. Αιτήσεις 
προσωρινής προστασίας εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή από 
τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω 
Πρόεδρος ή Εφέτης μπορεί να εισάγει την αίτηση σε τριμελές συμβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο 
προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και μετέχει ο Εφέτης εισηγητής. 
 
 3. α. ΣτηνΚλειστή διαδικασία, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
διαγωνισμού στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν επιλεγεί για την 
υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. 
 
 β. Όταν στηνΚλειστή διαδικασία και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει προθεσμία για την παραλαβή των 
αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στους 
προεπιλεγέντες. 
 
 γ. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η 
αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που 
απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 
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Αρθρο 105  

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 

Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 
 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 Αρθρο 105 
 
Εκτέλεση συμβάσεων 
 
 1. Τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νόμου, ιδίως οι όροι, η κατάρτιση, η τροποποίηση, η καταγγελία και η λύση των συμβάσεων, οι κανόνες 
που διέπουν τις παραλαβές, τις παραδόσεις, τις πληρωμές, την έκπτωση του αναδόχου και τις συναφείς 
κυρώσεις, την είσπραξη των δικαιωμάτων του δημοσίου, την ευθύνη έναντι τρίτων, τη χρηματοδότηση, 
τη δωσιδικία και το εφαρμοστέο δίκαιο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 
έως 42, 44, 45, 48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του ν. 3433/2006 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση αυτού. Οι διατάξεις του ν. 3433/2006 περί Εγχώριας Βιομηχανικής 
Συμμετοχής (ΕΒΣ), Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), 
καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση τους, καταργούνται. 
 
 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των τυχόν 
συναρμόδιων Υπουργών, τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου, του άρθρου 81 και του άρθρου 
106 μπορούν να ρυθμίζονται διαφορετικά. 
 
«3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι διατάξεις 
των άρθρων 33-45,48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του Ν. 3433/ 2006 και οι κανονιστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και τις συμβάσεις υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων 
αυτών.» 
 
*** Η παρ.3  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.7 Ν.4407/2016, 
      ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
 
 

Αρθρο 106  

 
 Άρθρο 106 
 
Εκχώρηση δικαιωμάτων και αναδοχή υποχρεώσεων 
 
 1. Το άρθρο 43 του ν. 3433/2006, το οποίο ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκχώρηση 
δικαιωμάτων και την αναδοχή υποχρεώσεων, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 105. 
 
 2. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων του οικονομικού φορέα σε προμηθευτές ή 
υπεργολάβους του, μετά από συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οικονομικού φορέα, με 
όρο που τίθεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα υπεργολάβου, όλες τις ενστάσεις που 



τυχόν υπάρχουν κατά του εκχωρητή-οικονομικού φορέα, ακόμη και μετά την αναγγελία της 
εκχώρησης. 
 
 
 

Αρθρο 107  

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα  1 
Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 
 
«Άρθρο 107 
 
 Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού 
 
 1. Στρατιωτικός εξοπλισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος με απόφαση του 
Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.ΓΕ.), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου, μπορεί να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή 
χρηματοδοτική μίσθωση. Για την έγκριση της διάθεσης του ως άνω εξοπλισμού, την ακολουθητέα 
διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος και τον καθορισμό του ελάχιστου 
αποδεκτού ανταλλάγματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά 
στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. για έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω διακρατικής 
συμφωνίας και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του 
ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πλέον του 
ανωτάτου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των 
εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός. 
 
 2. Η σύναψη των συμβάσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μπορεί να 
γίνεται με τις εξής διαδικασίες: 
 
 α) με διακρατικές συμφωνίες, 
 
 β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών, 
 
 γ) με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
 
 δ) με κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
 
 ε) με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή 
 
 στ) με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. 
 
 3. Για την εφαρμογή των διαδικασιών της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 
παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και το σκοπό των συμβάσεων αυτών. 
 
 4. Στο πλαίσιο διακρατικών συμβάσεων ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών 
κανόνων διεθνών οργανισμών, στρατιωτικός εξοπλισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά 
αναγκαίος, μπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται κατά χρήση για την εξυπηρέτηση της εξωτερικής 
αμυντικής πολιτικής της χώρας. H σχετική απόφαση λαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 76 του Ν. 
3883/2010. 
 
 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού 
που χαρακτηρίζεται άχρηστος. 
 
«5Α. Πολεμικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για στρατιωτικούς σκοπούς που δεν 
χρησιμοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή πυρομαχικό, και χαρακτηρίζεται ως μη 
επιχειρησιακά αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορεί, ύστερα από έγκριση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να αξιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α` 251).» 



 
*** Η παρ.5α προστέθηκε   με το άρθρο 8 Ν.4494/2017,ΦΕΚ Α 165/2.11.2017. 
 
 
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή των 
εισηγήσεων αξιοποίησης του στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά 
αναγκαίος και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 
 
 
*** Το άρθρο 107 αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρο 34 Ν.4407/2016, 
        ΦΕΚ Α 134/27.6.2016. 
 
 
 

Αρθρο 108  

 
 Άρθρο 108 
 
Λοιπές διατάξεις 
 
 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία απαντάται ο όρος «αμυντικό υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός 
εξοπλισμός», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 15 περίπτωση 20. 
 
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «3. Οι κάτωθι Γενικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας: α) η Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), η οποία έχει ως αποστολή το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος, Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κατάρτισης, Παρακολούθησης, Συντονισμού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, Οικονομικής Μέριμνας, Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης, β) η Γενική Διεύθυνση 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία έχει ως αποστολή τη διενέργεια των 
απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της 
άμυνας, για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης 
στρατιωτικού εξοπλισμού, για την πιστοποίηση συμμόρφωσης νέων προϊόντων με συμφωνίες 
Τυποποίησης, για την τυποποίηση - κωδικοποίηση του στρατιωτικού εξοπλισμού και για την κρατική 
διασφάλιση ποιότητας, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων της Εθνικής 
Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, γ) η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών 
Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), η οποία έχει ως αποστολή τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την 
παρακολούθηση υλοποίησης της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού σε 
συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΟΑ, καθώς και των θεμάτων Στρατηγικών Αναλύσεων, Διεθνών Σχέσεων - 
Συνεργασιών και Διεθνών Οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι ανωτέρω 
Γενικές Διευθύνσεις δεν έχουν ιεραρχική σχέση με τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και το ΓΕΕΟΑ, οι 
αρχηγοί των οποίων αναφέρουν απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος συντονίζει και παρακολουθεί το 
έργο τους.» 3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (Α` 66) οι λέξεις «το άρθρο 2» 
αντικαθίσταται από τις λέξεις «την παράγραφο 2 του άρθρου 1». 
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 Άρθρο 109 
 
Μεταβατικές διατάξεις 
 



 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή 
προμηθειών που εμπίπτουν στοΠεδίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων 
λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ως έναρξη διαδικασίας σύναψης νοείται: 
 
 α) η αποστολή προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής`Ενωσης, για τις συμβάσεις του 
δεύτερου Μέρους, 
 
 β) η δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τις συμβάσεις του τρίτου Μέρους, 
 
 γ) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, για τις συμβάσεις που ανατίθενται με τη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και 
 
 δ) η λήψη απόφασης σύναψης σύμβασης, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
 
 2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει 
πριν τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το 
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης τους. 
 
 3. Συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών που έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος νόμου, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που τις διείπε κατά το χρόνο 
σύναψης τους. 
 
 4. Οι διατάξεις περί έννομης προστασίας διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά τηνΈναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
 
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 Άρθρο 110 
 
 1. Η περίπτωση 12στ` της υποπαραγράφου 1β` του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 (Α` 167) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «(στ) Αεροπορίας Στρατού.» 
 
 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν. 3883/2010 (Α` 167) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «7. Στον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος των υποπαραγράφων α`, β`, 
δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.» 
 
 3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου 1γ` του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 (Α` 167) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, 
Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας - Πληροφορικής Υποστρατήγους, 
Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, 
Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, 
τους Υποστρατήγους, Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι κατ` εξαίρεση 
δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων, όπως και για τους Ταξιάρχους 
Ελεγκτικού, οι οποίοι δύναται αντιστοίχως να προαχθούν στο βαθμό του Υποστρατήγου.» 



 
 4. Το δικαίωμα της παραγράφου 2β` του άρθρου 55 του ν. 3883/2010 (Α` 167) για τη μετάταξη 
μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΚΣ ΣΣΝΣ) 
επεκτείνεται σε μονίμους Αξιωματικούς μέχρι και βαθμού Αντισυνταγματάρχη, υπό τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις, με τις ίδιες διαδικασίες και κατόπιν αίτησης τους που υποβάλλεται εντός μηνός από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για τους Αξιωματικούς που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη 
στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των ετών υπηρεσίας τους. Οι 
μετατασσόμενοι βάσει του παρόντος εντάσσονται στην επετηρίδα του ΚΣ ΣΣΝΣ, διατηρούν τη μεταξύ 
τους σειρά αρχαιότητας και καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του ΚΣ ΣΣΝΣ, 
συμπεριλαμβανομένων όσων μετατάχθηκαν σε αυτό βάσει του άρθρου 55 του ν. 3883/2010 (Α` 167), 
απέκτησαν το βαθμό που φέρουν το ίδιο ημερολογιακό έτος. 
 
 5. Στην υποπαράγραφο α3 του άρθρου 23 του ν. 3883/ 2010 (Α` 167) προστίθεται περίπτωση γ` ως 
εξής: 
 
 «γ. έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.» 
 
 6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α` 167), μετά το πρώτο εδάφιο 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
 
 «Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των 
υποπαραγράφων β` και γ` της παραγράφου 8 του όρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α` 219) υπολογίζεται 
ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους.» 
 
 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν.δ. 445/1974 (Α` 160) περί Ιεραρχίας και Προαγωγών 
των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίσταται και 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
 
 «3. Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία μπορούν να προαχθούν κατά δύο (2) βαθμούς, χωρίς να 
επιτρέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού, εφόσον: 
 
 α. Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον ίδιο βαθμό που απαιτείται για να κριθούν με τις 
αυτές κρίσεις οι μόνιμοι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους. 
 
 β. Αποφοιτήσουν επιτυχώς από τα Σχολεία τα οποία αποτελούν ουσιαστικό προσόν για την προαγωγή 
των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους. 
 
 γ. Έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για προαγωγή στο βαθμό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται 
για τους μονίμους ομοιοβάθμους τους, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό 
που έφεραν πριν την αποστρατεία τους. 
 
 4. Στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου υπάγονται και οι υπηρετούντες μόνιμοι από την εφεδρεία 
Υπαξιωματικοί.» 
 
 8. Η ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1911/1990 (Α` 166) εφαρμόζεται και για 
όσους ενεγράφη σαν σε παραγωγική σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας και μέχρι τη θέση σε ισχύ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 62 του ν. 3883/2010 (Α` 167) δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταβολής του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που έπρεπε να καταβάλουν σύμφωνα με την 
προϊσχύουσα νομοθεσία. Αποζημιώσεις που ήδη έχουν καταβληθεί θεωρούνται ως νομίμως 
καταβληθείσες και δεν επιστρέφονται. 
 
 
 

Αρθρο 111  

 
 Άρθρο 111 
 



 Η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε 
με το ν. 2304/1995 (Α` 83), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 5 παράγραφος 
15 του ν. 2408/ 1996 (Α` 104), το άρθρο 23 παράγραφος 3 του ν. 3036/ 2002 (Α` 171) και το άρθρο 
77 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3421/2005 (Α` 302), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α` αποχωρούν υποχρεωτικά 
από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Οι Αναθεωρητές αποχωρούν 
μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Κατ` εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, 
εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) έτη στις θέσεις αυτές. Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος 
Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Αναθεωρητή Β` και Γ, αποχωρούν από την 
υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας 
προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό, αφού κριθούν προακτέοι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου, εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και στους δύο αυτούς 
βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ. Η προηγούμενη διάταξη ισχύει και για 
όλους τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
προβλεπομένου ορίου ηλικίας του βαθμού τους. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρείται 
ως ημέρα συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή της οκταετίας ή του χρόνου παραμονής στο βαθμό του 
Αναθεωρητή Α`, η 30ή Ιουνίου του έτους αποχωρήσεως, κατά την οποία λύεται αυτοδικαίως η 
υπηρεσιακή σχέση.» 
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 Άρθρο 112 
 
 1. α. Το άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (Α`302) τροποποιείται ως εξής: 
 
 (1) Στην παράγραφο 1 προστίθεται υποπαράγραφος ε` ως εξής: 
 
 «ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με 
αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 
 
 (2) Η υποπαράγραφος γ` της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στις υποπαραγράφους γ` και ε`.» 
 
 (3) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά δύο έτη για 
όσους έχουν δυσλεξία.» 
 
 (4) Στην παράγραφο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
 
 «Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω 
πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζομένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, 
υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, 
θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων.» 
 
 β. Η ισχύς των ρυθμίσεων των ανωτέρω τροποποιήσεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 2. Στο άρθρο 41 του ν. 3421/2005 (Α` 302) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
 



 «4. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε φορά η χορήγηση ειδικής άδειας διάρκειας 
μέχρι δέκα (10) ημερών σε όσους εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, οι οποίοι, ενόσω 
διατελούσαν νομίμως εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, επιλέχθηκαν από αρμόδια οργανωτική επιτροπή και 
συμμετείχαν αποδεδειγμένα ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα, εφόσον 
καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την 
έναρξη των αγώνων. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών του 
άρθρου αυτού και είναι εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η ακριβής διάρκεια 
της άδειας, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι υποχρεώσεις των 
δικαιούμενων την άδεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της, καθορίζονται με την 
ίδια απόφαση. Η ισχύς της παρούσης παραγράφου αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.» 
 
 3. α. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του ν. 2225/1994 (Α` 121) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
 «Ειδικότερα για τις αθλητικές δοκιμασίες, τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας.» 
 
 β. Στο άρθρο 10 του ν. 2225/1994 (Α` 121) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 
 
 «4. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού του άρθρου 11 παράγραφος 1γ 
του ν. 3648/2008, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίμησης τους, θα υποβάλλονται σε 
Προκαταρκτικές Εξετάσεις από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ). 
 
 5. Οι μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, σύμφωνα 
με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίμησης τους, θα 
υποβάλλονται στις Προκαταρ-κτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) από το ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ όπου φοιτούν.» 
 
 γ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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 Άρθρο 113 
 
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α` 285) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας, όποιος ενδιαφέρεται για τον 
καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, απευθύνεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αν έχει ήδη γίνει 
καθορισμός. Σε περίπτωση, που δεν έχει γίνει ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, η Κτηματική 
Υπηρεσία αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ αντίγραφο φωτογραμμετρικού διαγράμματος ΓΥΣ κλίμακας 1: 5.000, 
με σημειωμένο επ` αυτού τη θέση της προς καθορισμό περιοχής, αιτώντας την σύμφωνη γνώμη του 
αποκλειστικά και μόνο, σε θέματα αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 17, για τη 
συνέχιση της διαδικασίας καθορισμού. Στην περίπτωση που στην περιοχή καθορισμού δεν υφίσταται, 
φωτογραμμετρικό διάγραμμα ΓΎΣ, η προς καθορισμό περιοχή σημειώνεται επί χαρτογραφικού 
υποβάθρου της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει την σύμφωνη ή μη γνώμη του 
εντός ενός μηνός από λήψεως του σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Εφόσον η ανωτέρω 
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η γνώμη του ΓΕΕΘΑ λογίζεται θετική. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος 
δύναται να υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία αίτηση καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμμα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.» 
 
 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α` 285) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «5. Η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφημερίδα της 



Κυβερνήσεως. Η έκθεση και το διάγραμμα αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του 
αρμοδίου κατά τόπο δήμου ή κοινότητας για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Η ανάρτηση αποδεικνύεται 
από έκθεση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, η οποία αποστέλλεται εντός μηνός στην αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία.» 
 
 3. Το εδάφιο β` της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α` 285) διαγράφεται. 
 
 4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι υποθέσεις καθορισμού ορίων αιγιαλού - παραλίας, που 
εκκρεμούν για γνωμοδότηση του ΓΕΝ, διαβιβάζονται στο ΓΕΕΘΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2971/2001 (Α` 80), και στη συνέχεια να επιστραφούν στις αρμόδιες 
κατά περίπτωση Κτηματικές Υπηρεσίες, διατυπώνοντας τη γνώμη του σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 5 του ν. 2971/ 2001 (Α` 80). 
 
 5. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α` 80) 
παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 από τη δημοσίευση του παρόντος.» 
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 Άρθρο 114 
 
 1. Το άρθρο 24 του ν.1892/1990 (Α` 101) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι τέως νομοί 
Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, 
Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως 
νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του τέως νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως 
νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως νομού Σερρών. 
 
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, 
Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός κάποιας από τις ανωτέρω περιοχές των 
παραγράφων 1 και 2 ως παραμεθόριας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να χαρακτηρίζονται και 
άλλες περιοχές ως παραμεθόριες.» 
 
 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α` 101) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών 
προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπάίκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, 
κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η 
μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητα τους 
ακίνητα στις περιοχές αυτές.» 
 
 3. Το άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α`101) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 
μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθορίους περιοχές με αίτηση τους, στην 
οποία πρέπει να αναφέρεται και ο Σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. 
 
 β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως 
Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, 



Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία. 
 
 γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του 
αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. 
 
 2. Αιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της διοίκησης, 
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.» 
 
 4. α. Ο τίτλος του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α` 101) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «Διατηρούμενες σε ισχύ καιΚαταργούμενες διατάξεις». 
 
 β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α` 101) προστίθεται εδάφιο β` ως εξής: 
 
 «β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια 
θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις 
διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.» 
 
 γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α` 101) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «2. Οι διατάξεις του α.ν. 376/1936 (Α` 546) διατηρούνται σε ισχύ.». 
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 Άρθρο 115 
 
 1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 107/1969 (Α` 28), 
αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών 
από τα στρατιωτικά φαρμακεία. Με άλλη κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των 
φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων, που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους 
από το Στρατιωτικό Φαρμακείο και τα υποκαταστήματα του.» 
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 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 
 
 Αρθρο 116 
 
Κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων 
 
 1. Ο κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ 
ελληνικών λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά, επιβατηγά - οχηματαγωγά και φορτηγά - οχηματαγωγά 



πλοία, καθώς και το ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο «Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων» 
(Κ.Α.Ε.Ο.), που συστάθηκαν με την περίπτωση α` της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 
(Α` 23) καταργούνται. Τα αποθεματικά του Κ.Α.Ε.Ο. περιέρχονται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
(Ν.AT.), το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος του Κ.Α.Ε.Ο.. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α` 23), όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται. Για την είσπραξη, την 
απόδοση, τη βεβαίωση και την επιβολή των πάσης φύσεως κυρώσεων για τη μη είσπραξη ή τη μη 
απόδοση των πόρων υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο., που ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι και την 31η Μαΐου 
2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταργούμενες διατάξεις, με δικαιούχο το Ν.Α.Τ.. 
 
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του α.ν. 381/1936 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των νόμων 5167 και 5944 «περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών» (Α` 548 και αναδημοσίευση στο Α` 569), οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, που 
προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ τρίτων ποσοστού επί της διαφυγούσης αμοιβής εργατών, λόγω 
απώλειας εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε λιμένες, καταργούνται. 
 
 3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, που προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ 
τρίτων αχθοφορικών τελών, αμοιβών ή δικαιωμάτων επί των εισιτηρίων επιβιβαζομένων σε πλοία προς 
μεταφορά επιβατών, για τη διενέργεια αχθοφορικών εργασιών, καταργείται. 
 
 4. Τέλη, αμοιβές και δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων, τα οποία δεν εισπράχθηκαν και δεν 
αποδόθηκαν από την 1η Ιουνίου 2011 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται από 
τους υπόχρεους για είσπραξη και απόδοση, κατά των οποίων δεν επιβάλλεται καμία κύρωση. 
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 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
 
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Αρθρο 117 
 
Καταργούμενες διατάξεις 
 
 Από τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης 
που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του. 
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 Άρθρο 118 
 
Έναρξη ισχύος 
 
 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 



 Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 30 
 
 Για τους σκοπούς της παρόντος νόμου, νοούνται ως: 
 
 (1) α) «Τεχνικές προδιαγραφές», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι τεχνικές 
απαιτήσεις τις οποίες περιέχουν ιδίως οι συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή προμήθειας και οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό τους, ώστε 
να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα 
φορέα, τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό 
για όλες τις χρήσεις περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), 
την εκτίμηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, 
καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και 
υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις 
τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να 
καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς 
και με τα χρησιμοποιηθέντα υλικά ή στοιχεία για τα έργα αυτά- 
 
 β) «τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: προδιαγραφή 
που περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό 
για όλες τις χρήσεις συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες), και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της 
ασφάλειας ή των διαστάσεων του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν 
όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη 
συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και 
μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης1 
 
 (2) «πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με 
τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η 
τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
 - «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη 
διάθεση του κοινού, 
 
 - «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και έχει 
τεθεί στη διάθεση του κοινού, 
 
 - «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη 
διάθεση του κοινού- 
 
 (3) «πρότυπο αμυντικού εξοπλισμού»: τεχνική προδιαγραφή της οποίας η τήρηση δεν είναι 
υποχρεωτική και η οποία έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο και ειδικευμένο στην κατάρτιση τεχνικών 
προδιαγραφών οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα σε διεθνή, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, με 
σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή στον τομέα της άμυνας- 
 
 (4) «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας χρήσης ενός 
προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών κατασκευαστικών 
απαιτήσεων και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος και τους όρους εφαρμογής 
και χρήσης που έχουν τεθεί- η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι 
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος μέλος- 
 
 (5) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί βάσει αναγνωρισμένης 
από τα κράτη μέλη διαδικασίας η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης* 
 



 (6) «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν που σχεδιάζεται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη 
των αναγκών της αγοράς. 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 
 
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ «ΠΡΟΦΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 
 
 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής 
 
 2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 
 3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL) 
 
 4. Αριθμός (-οι) αναφοράς της ονοματολογίας CPV. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 
και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν ενδεχομένως να λαμβάνονται 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών και έργων, των 
υπηρεσιών, πχ ο σχετικός δημόσιος ιστοχώρος, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει στους τομείς της φορολογίας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, στον τόπο στον οποίο 
πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση 
 
 2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης 
εργασίας 
 
 3. Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης" σε περίπτωση 
που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με 
το έργο- εφόσον είναι διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπόμενες 
εργασίες, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 Για τις συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων* αριθμός (-
οι) αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία από τις 
κατηγορίες υπηρεσιών, αριθμός (-οι) της ονοματολογίας CPV 
 
 4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή 
των συμβάσεων, σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία 
 
 5. Αναφέρεται, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο 
 
 6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες 
 
 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της 
παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» 
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης καιΑνταγωνιστικός 
διάλογος: 
 
 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της 
αναθέτουσας αρχής 



 
 2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης 
εργασίας 
 
 3. α) επιλεγείσα διαδικασία συνάψεως της σύμβασης 
 
 β) ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην ταχεία διαδικασία (σε περίπτωση κλειστών 
διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση) 
 
 γ) αναφέρεται, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο 
 
 δ) ενδεχομένως, διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
 
 4. Τύπος της σύμβασης 
 
 5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των 
υπηρεσιών 
 
 6. α) Συμβάσεις έργων: 
 
 - φύση και έκταση των εργασιών γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα 
οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι 
γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο 
αριθμός τυχόν παρατάσεων εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της 
τάξης μεγέθους των διάφορων τμημάτων αριθμός (-οι) αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 - πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αφορά και την εκπόνηση 
μελετών 
 
 - στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της 
συμφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-
πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που πρόκειται να 
συναφθούν 
 
 β) Συμβάσεις προμηθειών: 
 
 - φύση των προς παράδοση προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για 
την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση- 
πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας CPV- ποσότητα των προς 
παράδοση προϊόντων, με αναφορά ιδίως των δικαιωμάτων προαιρέσεως (option) για συμπληρωματικές 
αγορές και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
δικαιώματα προαιρέσεων καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων αριθμός (-οι) αναφοράς της 
ονοματολογίας CPV 
 
 - σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να 
αναφέρεται επίσης, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συμβάσεων για τις 
προβλεπόμενες προμήθειες 
 
 - στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της 
συμφωνϊας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-
πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που πρόκειται να 
συναφθούν 
 
 γ) Συμβάσεις υπηρεσιών: 
 
 - κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας- αριθμός (-οι) αναφοράς της ονοματολογίας CPV, 
ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν αναφέροντας ιδίως τα δικαιώματα προαιρέσεως για 
συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν 



λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων σε περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων 
εντός συγκεκριμένης περιόδου, αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων 
συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών 
 
 Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-
πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο καθώς 
και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν, 
 
 - διευκρινίζεται κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία - μνεία της εν λόγω 
εν λόγω νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης 
 
 - διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας 
 
 7. Εφόσον οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας των 
οικονομικών φορέων να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα εν λόγω τμήματα 
 
 8. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών 
 
 9. Ενδεχομένως, διευκρίνιση του ποσοστού της συνολικής αξίας της σύμβασης του οποίου απαιτείται 
υπεργολαβική ανάθεση σε τρίτους μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών (άρθρο 34). 
 
 10. Ενδεχομένως, κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων 
τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων 
αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Πληροφορίες και 
οιεσδήποτε διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και 
τεχνικών ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι υπεργολάβοι. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα 
ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται 
 
 11. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης 
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν, προθεσμία έναρξης των έργων ή προθεσμία έναρξης 
ή παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών 
 
 12. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης 
 
 13. α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, 
 
 β) διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις, 
 
 γ) γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις 
 
 14. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις 
 
 15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
 
 16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών 
φορέων στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση 
 
 17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία 
ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται 
ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό- κριτήρια επιλογής, πληροφορίες και 
διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα 
ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται 
 
 18. Για τιςΣυμφωνίες-πλαίσιο: αριθμός και ενδεχομένως ελάχιστος αριθμός των προβλεπόμενων 
οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο 
 



 19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, 
προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών 
 
 20. Εφόσον πρόκειται γιαΚλειστή διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο, 
στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα 
κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: ελάχιστος 
αριθμός και, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων και αντικειμενικά κριτήρια που 
θα εφαρμοστούν για την επιλογή του εν λόγω αριθμού υποψηφίων 
 
 21. Κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 66 και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης: «η χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα προσφορά από 
οικονομική άποψη». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ή τα κριτήρια κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότητας αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό 
έγγραφο 
 
 22. Ενδεχομένως, ημερομηνία ή ημερομηνίες δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης 
σύμφωνα με τιςΤεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VI, ή δήλωση ότι 
δεν έγινε τέτοια δημοσίευση 
 
 23. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης 
 
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 
 
 2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 42), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής 
 
 3. Συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών 
 
 Συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα των προϊόντων που παραδόθηκαν, κατά περίπτωση, ανά 
προμηθευτή- αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας CPV Συμβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και 
περιγραφή των υπηρεσιών αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας CPV- ποσότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
 
 4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
 
 5.Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης 
 
 6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών 
 
 7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων 
 
 8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν 
 
 9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που 
ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης 
 
 10. Κατά περίπτωση, τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί μεΥπεργολαβία σε τρίτους και την αξία του 
 
 11. Ενδεχομένως, τους λόγους που δικαιολογούν διάρκεια της συμφωνίας- 
πλαίσιο ανώτερη των επτά ετών 
 
 12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές 
δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VI 
 



 13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξειςΥπεργολαβίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 70 
 
 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση του 
αναδόχου ή, αν δεν συμπίπτουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες 
 
 2. α) Τόπος εκτέλεσης ή υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος 
παροχής των υπηρεσιών 
 
 β) Φύση, ποσότητα και έκταση των εργασιών γενικά χαρακτηριστικά του έργου, αριθμός (-οι) 
αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 γ) Φύση των προς παράδοση προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για 
την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση- 
πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 δ) Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV 
 
 3. Οιαδήποτε καθορισμένη προθεσμία περάτωσης 
 
 4. Όνομα και διεύθυνση του οργάνου από το οποίο μπορούν να ζητηθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές 
και τα συμπληρωματικά έγγραφα 
 
 5. α) προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και/ή παραλαβής προσφορών, β) διεύθυνση 
στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι εν λόγω αιτήσεις, γ) γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να 
έχουν συνταχθεί 
 
 6. Κάθε απαιτούμενη κατάθεση ή εγγύηση 
 
 7. Αντικειμενικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν για την επιλογή των υπεργολάβων όσον αφορά 
την προσωπική τους κατάσταση ή την αξιολόγηση της προσφοράς τους. 
 
 8. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
 
 9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
 1. Δημοσίευση των προκηρύξεων 
 
 α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και 70 αποστέλλονται από τις αναθέτουσες 
αρχές ή τους αναδόχους στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη μορφή που 
προβλέπεται στο άρθρο 49. Τη μορφή αυτή τηρούν επίσης οι αναφερόμενες στο άρθρο 47 
προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 
2, καθώς και η γνωστοποίηση της εν λόγω δημοσίευσης. 
 
 Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και 70 δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων 
που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το άρθρο 47. 
 
 Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του 
διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2. 



 
 β) Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της 
δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 8. 
 
 2. Δημοσίευση πρόσθετων πληροφοριών 
 
 Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 47, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις προγραμματιζόμενες 
αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη 
χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως τον αρμόδιο επικοινωνίας αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, 
ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση. 
 
 3. Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη 
διεύθυνση διαδικτύου: 
 
 http://simap.euroDa.eu 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 
 ΜΗΤΡΩΑ 
 
 Για τους σκοπούς του άρθρου 58, ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα 
και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα 
αντικατέστησαν. Το παρόν παράρτημα είναι απλώς ενδεικτικό και δεν προδικάζει τη συμβατότητα των 
μητρώων αυτών με το κοινοτικό δίκαιο για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών. 
 
 ΜΕΡΟΣ Α 
 
 Συμβάσεις έργων 
 
 Τα επαγγελματικά μητρώα, καθώς και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά σε κάθε κράτος μέλος 
είναι: 
 
 - στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/«Handelsregister» 
 
 - στη Βουλγαρία, το «TtproBCKU perucrbp» 
 
 - στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodni rejstfik» 
 
 - στη Δανια, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen» 
 
 - στη Γερμανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle» 
 
 - στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosusteemide Keskus» 
 
 - στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή το «Register of Friendly Societies» ή, σε διαφορετική περίπτωση, 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη 
χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, 
 
 - στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) 
 
 - στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» 
 
 - στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des societes» και το «Repertoire des metiers» 
 



 - στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» 
 
 - στην Κύπρο, ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του «Council for the 
Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο 
 
 - στη Λεττονία, το «Uznemumu registre» («μητρώο επιχειρήσεων») 
 
 - στη Λιθουανία, το «Juridiniu asmenu registras» 
 
 - στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Role de la chambre des metiers» 
 
 - στην Ουγγαρία, το «Cegnyilvantartas», το «egyeni vallalkozok jegyzoi nyilvantartasa» 
 
 - στη Μάλτα, ο εργολήπτης παρέχει το σχετικό «numru ta` registrazzjoni tat- 
Taxxa tal-Valur Mizjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta` kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για εταιρική 
σχέση ή εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
 - στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister» 
 
 - στην Αυστρία, το «Firmenbuch», TO «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern» 
 
 - στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sadowy» εθνική γραμματεία) 
 
 - στην Πορτογαλία, το «Institute) da Construgao e do Imobiliario» (INCI) 
 
 - στη Ρουμανία, το «Registrul Comertului» 
 
 - στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register» 
 
 - στη Σλοβακία, το «Obchodny register» 
 
 - στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret» 
 
 - στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren» 
 
 - στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο εργολήπτης 
δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε 
συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. 
 
 ΜΕΡΟΣ Β 
 
 Συμβάσεις προμηθειών 
 
 Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 
 
 - στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/«Handelsregister» 
 
 - στη Βουλγαρία, το «TtproBCKM perucrtp» 
 
 - στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodni rejstnk» 
 
 - στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen» 
 
 - στη Γερμανία, το «Handelsregister» και το «Handwerksrolle» 



 
 - στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosusteemide Keskus» 
 
 - στην Ελλάδα, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», μέχρι την αντικατάσταση του από το «Ενιαίο Μητρώο 
Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα» 
 
 - στην Ισπανία, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο 
προσώπων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το 
επάγγελμα αυτό 
 
 - στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des societes» και το «Repertoire des metiers» 
 
 - στην Ιρλανδία, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies», το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει 
εταιρεία ή είναι καταχωρημένος σε εμπορικό μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα 
όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία 
 
 - στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» 
και το «Registro delle Com-missioni provinciali per I`artigianato» 
 
 - στην Κύπρο, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη) ή, 
διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το 
εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη 
εμπορική επωνυμία 
 
 - στη Λεττονία, το «Uznemumu registre» («μητρώο επιχειρήσεων») 
 
 - στη Λιθουανία, το «Juridiniu asmenu registras» 
 
 - στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Role de la chambre des metiers» 
 
 - στην Ουγγαρία, το «Cegnyilvantartas», TO «egyeni vallalkozok jegyzoi nyilvantartasa» 
 
 - στη Μάλτα: ο προμηθευτής προσκομίζει το σχετικό «numru ta` registrazzjoni tat-Taxxa tal-
Valur Mizjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta` kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για εταιρική σχέση ή 
εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
 - στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister» 
 
 - στην Αυστρία, το «Firmenbuch», TO «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammem» 
 
 - στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sadowy» (εθνική γραμματεία) 
 
 - στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Colectivas» 
 
 - στη Ρουμανία, το «Registrul Comertului» 
 
 - στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register» 
 
 - στη Σλοβακία, το «Obchodny register» 
 
 - στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret» 
 
 - στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren» 



 
 - στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το 
«Registrar of Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε 
μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική 
επωνυμία. 
 
 ΜΕΡΟΣ Γ 
 
 Συμβάσεις υπηρεσιών 
 
 Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: 
 
 - στο Βέλγιο, το «Registre du commerce/Handelsregister» και τα «Ordres professionnels -
/Beroepsorden» 
 
 - στη Βουλγαρία, το «TtproBCKM perucTtp» 
 
 - στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodni rejstnk» 
 
 - στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen» 
 
 - στη Γερμανία, το «Handelsregister», TO «Handwerksrolle», το «Vereinsregister», TO 
«Partnerschaftsregister» και τα «MitgliedsVerzeichnisse der Berufskammern der Lander» 
 
 - στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosusteemide Keskus» 
 
 - στην Ιρλανδία, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό εκδοθέν από το 
«Registrar of compa-nies», ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, εάν ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό 
που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη 
χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία 
 
 - στην Ελλάδα: Μέχρι την σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 11 του άρθρου 64, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη 
δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στις 
περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών μελετών του 
παραρτήματος Ι, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων 
Μελετών» 
 
 - στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» 
 
 - στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des societes» και το «Repertoire des metiers» 
 
 - στην Ιταλία, το «Registro delta Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», το 
«Registro delle commis-sioni provinciali per I`artigianato», ή το «Consiglio nazionale degli ordini 
professional!» 
 
 - στην Κύπρο, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar 
of Companies and Official Receiver» (Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη) ή, διαφορετικά, 
βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω 
επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική 
επωνυμία 
 
 - στη Λεττονία, το «Uznemumu registrs» («μητρώο επιχειρήσεων») 
 
 - στη Λιθουανία, το «Juridiniu asmenu registras» 
 
 - στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes», και το «Role de la chambre des metiers» 
 



 - στην Ουγγαρία, το «Cegnyilvantartas», το «egyeni vallalkozok jegyzoi nyilvantartasa», ορισμένα 
«szakmai kamarak nyil-vantartasa» ή, στις περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα 
 
 - στη Μάλτα, ο πάροχος υπηρεσιών προσκομίζει το σχετικό «numru ta` registrazzjoni tat-Taxxa tal-
Valur Mizjud VAT) u n-numru tallicenzja ta` kummerc» ή, εφόσον πρόκειται για εταιρική σχέση ή 
εταιρεία, το σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
 - στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister» 
 
 - στην Αυστρία, το «Firmenbuch», TO «Gewerberegister» και τα «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammem» 
 
 - στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sadowy» (εθνική γραμματεία) 
 
 - στην Πορτογαλία, το «Registro nacional des Pessoas Coiectivas» 
 
 - στη Ρουμανία, το «Registrul Comertului» 
 
 - στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register» 
 
 - στη Σλοβακία, το «Obchodny register» 
 
 - στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret» 
 
 - στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren» 
 
 - στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό 
από το «Registrar of compa-nies» ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το εν 
λόγω πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό 
καθορισμένη εμπορική επωνυμία. 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 
 Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των 
προσφορών 
 
 Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει 
τουλάχιστον να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: 
 
 α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προσφορές είναι σύμφωνες 
προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ` εφαρμογή του π.δ. 150/2001 (Α 125) (οδηγία 
1999/93/ΕΚ) 
 
 β) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και 
των προσφορών 
 
 γ) μπορεί να διασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες 
δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες 
 
 δ) σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να διασφαλισθεί ευλόγως 
ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη 
 
 ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες 
αποσφράγισης των παραληφθεισων πληροφοριών 
 



 στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των 
εξουσιοδοτημένων προσώπων 
 
 ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων 
προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία 
 
 η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ` εφαρμογή των εν λόγω 
απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 
 
 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του 
ως νόμου του Κράτους. 
 
 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ

• Οδηγία 2009/81/ΕΚ

• Νόμος 3978/2011 (ενσωμάτωσε την Οδηγία 2009/81 στην Ελλάδα)

• Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

• Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

• Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Ρόδου, Μον. Πρωτοδικείου Κω

• Αποφάσεις Εφετείου Δωδεκανήσου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ

Νόμος 3978/2011 (ενσωμάτωσε την Οδηγία 2009/81 στην Ελλάδα)

Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Ρόδου, Μον. Πρωτοδικείου Κω

Αποφάσεις Εφετείου Δωδεκανήσου



ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/81/ΕΚ
• Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ

• Κατέληξε ότι η Οδηγία 2009/81/ΕΚ
απαιτείται τροποποίησή της ή αντικατάστασή

• Συνεπώς, δεν αναμένεται τα επόμενα χρόνια να τροποποιηθεί ή να 
αντικατασταθεί

• Ωστόσο, επισημαίνεται η ανάγκη
και μέσω ηπίου δικαίου (όπως π.χ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/81/ΕΚ
Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ

/ΕΚ είναι αποτελεσματική, οπότε δεν
αντικατάστασή της

Συνεπώς, δεν αναμένεται τα επόμενα χρόνια να τροποποιηθεί ή να 

να εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά
κατευθυντήριες γραμμές)





ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2017-2018
• Στόχος: Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας 

και Άμυνας

• Το Brexit και η ειδική σχέση με το ΗΒ

• PESCO (Permanent Structured 
Cooperation, Μόνιμη Δομημένη 
Συνεργασία)

• European Defence Fund (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας)

• CARD (Coordinated Annual Review on 
Defence) by the European Defence 
Agency  (Ετήσια Έκθεση Άμυνας από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας)

• Στόχος για το μέλλον
• Γαλλία και Γερμανία: άξονας

Ευρ. Ένωση Ασφάλειας- Άμυνας

• Αποδυνάμωση ΕΕ
• Ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΒ

Brexit

• PESCO
• EDF
• CARD

Διαδικασίες που ακολουθούνται



MERCRON
• Ο γαλλογερμανικός άξονας ενισχύεται λόγω 

• Το Brexit προφανώς έχει νομικές
σύναψης δημοσίων συμβάσεων άμυνας
μέλλον

• Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι
φιλοσοφία και προσέγγιση των θεμάτων
Μακρόν (γαλλική λογική στην ΕΕ);

• Η συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας
μεταξύ τους ανταγωνισμός για την πρωτοκαθεδρία

MERCRON
Ο γαλλογερμανικός άξονας ενισχύεται λόγω Brexit (Merkel και Macron)

επιπτώσεις ως προς την διαδικασία
άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο

είναι: περισσότερη Μέρκελ (γερμανική
θεμάτων στην ΕΕ) ή περισσότερος

Γερμανίας δεν σημαίνει ότι παύει και ο
πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
EUROPEAN ACADEMY (BERLIN)

• Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία
για το European Defence Procurement

• Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπουργούς
διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων
εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές άμυνας,
Δυνάμεις και τα στελέχη της, σε Ακτοφυλακές

• Στόχοι του σεμιναρίου είναι: πώς να
διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων
να εφαρμόζεται σωστά το νομικό πλαίσιο,
προσφορών, πώς να υπάρχει διαφάνεια
διαφθορά και η ανήθικη συμπεριφορά
άλλη παρανομία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: 
EUROPEAN ACADEMY (BERLIN)

Ακαδημία διοργανώνει κατά καιρούς σεμινάρια
Procurement στο Βερολίνο

Υπουργούς Άμυνας, Αρχές διεξαγωγής
δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας,

άμυνας, σε αστυνομικές αρχές, στις Ένοπλες
Ακτοφυλακές

γίνεται σωστή έρευνα αγοράς, πώς να
παρεχομένων εξοπλισμών και υπηρεσιών, πώς

πλαίσιο, πώς να γίνεται σωστή αξιολόγηση
διαφάνεια και εχεμύθεια, πώς να αποφεύγεται η

συμπεριφορά καθώς και η νόθευση διαγωνισμών ή



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
KONRAD - ADENAUER

• Το γερμανικό αυτό ίδρυμα χρηματοδοτεί
όμως οδηγεί σε διαμόρφωση πολιτικών

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα το
Zaborowski του Πολωνικού Ινστιτούτου
Poland and European Defence Integration

• Το άρθρο έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο
και ο συγγραφέας αναλύει και κρίνει
και το EDF, ενώ θεωρεί ότι η Πολωνία
συμφωνία Γαλλίας και Γερμανίας για
Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: 
ADENAUER - STIFTUNG

χρηματοδοτεί ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία
πολιτικών.

εκτεταμένο άρθρο του Marcin
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων με τίτλο:
Integration.

διαδίκτυο από τις 25 Ιανουαρίου 2018
κρίνει θετικές τις εξελίξεις για την PESCO

Πολωνία πρέπει να μην εξαιρεθεί από την
για μία Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας και



BRIBERY, CORRUPTION, BID RIGGING 
• Τρεις χαρακτηριστικές παραβατικές

αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του European
η Δωροδοκία, η Διαφθορά και η Νόθευση

• Η Δωροδοκία και η Δωροληψία τιμωρούνται
αλλά και ειδικές διατάξεις άλλων νόμων

• Η Διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστεί
αλλά και με συγκεκριμένες ποινικές

• Η Νόθευση Διαγωνισμών είναι
τιμωρείται με πρόστιμα από την Επιτροπή
και της ΕΕ (παραβάσεις του δικαίου

BRIBERY, CORRUPTION, BID RIGGING 
παραβατικές συμπεριφορές που πρέπει να

European Defence Procurement είναι
Νόθευση Διαγωνισμών

τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα,
νόμων και κωδίκων

αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ηθικής και πολιτικής
ποινικές διώξεις

μία παράνομη συμπεριφορά που
Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας

δικαίου ανταγωνισμού)



TRANSPARENCY, 
• Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη

μεγαλύτερη, πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά
• Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης

διεξαγωγή μίας κοινής συνάντησης
2017, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα
επιχειρήσεων αμυντικής βιομηχανίας
μέλη της ΕΕ

• Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
Άμυνας (European Defence Agency)
τεχνολογία αιχμής στην αμυντική
των δημοσίων διαγωνισμών για σύναψη

TRANSPARENCY, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ανάγκη για διαφάνεια γίνεται όλο και

κοινωνικά και νομικά
υλοποίησης αυτής της διαφάνειας είναι η

στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου
περισσότερα από 80 στελέχη μεγάλων

βιομηχανίας από περισσότερα από 25 κράτη-

στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής
Agency) και συζητήθηκαν θέματα όπως η

βιομηχανία και η νόμιμη διαδικασία
σύναψη δημοσίων συμβάσεων άμυνας



THE LAW OF COLLABORATIVE DEFENCE 
PROCUREMENT IN THE EU 

• Στις εκδόσεις Cambridge το 2016 δημοσιεύθηκε
ανωτέρω τίτλο από τον Baudouin Heuninckx,
Σύμβουλος στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων
Βελγίου και ταυτόχρονα διδάσκει στην

• Εκεί, μεταξύ άλλων, αναλύεται το
συμβάσεων άμυνας, και ιδίως τα άρθρα
ΣυνθΛΕΕ), οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες,
οργανισμών και η σύναψη συμβάσεων
διεθνούς δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ
συμβάσεων για την άμυνα

• Το 2014 δημοσιεύθηκε και ένα εξαιρετικό
(Government to Government Contracts
δημοσιευμένο στο διαδίκτυο

THE LAW OF COLLABORATIVE DEFENCE 
PROCUREMENT IN THE EU 

δημοσιεύθηκε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τον
Heuninckx, που υπηρετεί ως Επικεφαλής
Συμβάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων του

Βασιλική Βελγική Στρατιωτική Ακαδημία
το νομικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων

άρθρα των Ευρωπαϊκών Συνθηκών (ΣυνθΕΕ,
το νομοθετικό καθεστώς των διεθνών

συμβάσεων μεταξύ κρατών, όπως και η σχέση του
ΕΕ για τα θέματα της σύναψης δημοσίων

εξαιρετικό άρθρο του Andreas Estrup Ippolito
Contracts in EU Defence Procurement),



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΚ
• 367/89 (Criminal Proceedings against
• 83/94 (Criminal proceedings against
• 186/01 (Alexander Dory)
• 252/01 (Επιτροπή κατά Βελγίου)
• 414/97 (Επιτροπή κατά Ισπανίας)

ΑΡΘΡΟ 346 ΣυνθΛΕΕ και Ερμηνευτική
(COM 2006, 779 Final, Interpretative
Application of Article 296 in the Field

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΚ (ECJ) 
against Aime Richardt)

against Peter Leifer)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος Επιτροπής 2006
Interpretative Communication on the

Field of Defence Procurement)



MATRYOSHKA DOLL & EU DEFENCE PROCUREMENT 

• Στο ανωτέρω βιβλίο του Heuninckx
πλαίσιο της σύναψης δημοσίων συμβάσεων
με την Οδηγία 2009/81 και την Οδηγία
δημόσιες συμβάσεις)

• Συνοπτικά αυτό τιτλοφορείται ως
καταδειχθεί η πολυπλοκότητα των διαδικασιών

• Η Nancy Clinton στο άρθρο της
Procurement Relationships – The Matryoshka
στις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο διαδίκτυο,
θέματα

MATRYOSHKA DOLL & EU DEFENCE PROCUREMENT 

Heuninckx αναλύεται διεξοδικά το νομικό
συμβάσεων άμυνας στην ΕΕ σε σχέση
Οδηγία 2014/24 (γενική Οδηγία για τις

ως η Κούκλα Ματριόσκα, για να
διαδικασιών

της Complexities of EU Defence
Matryoshka Doll Effect, δημοσιευμένο

διαδίκτυο, αναλύει σύντομα τα σχετικά



EUROPEAN DEFENCE AGENCY 

• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Άμυνας διοικείται από
Πολιτικής και Άμυνας την κυρία Federica

• Ο Ισπανός Jorge Domecq είναι ο Chief

• Οι πέντε Διευθύνσεις της Αρχής είναι
Markets, Research & Technology, Corporate

• Ο προϋπολογισμός της είναι 31 εκατομμύρια

• Εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει 126 υπαλλήλους

• Έχει υπογράψει ειδική συμφωνία με την
την Σερβία (2013) και την Ουκρανία (2015

EUROPEAN DEFENCE AGENCY 

από την Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικής
Federica Mogherini

Chief Executive Officer

είναι: Capabilities, Armaments, Industry &
Corporate Services

εκατομμύρια Ευρώ ετησίως

υπαλλήλους

την Νορβηγία (2006), την Ελβετία (2012),
2015) για κοινά προγράμματα



EUROPEAN DEFENCE AGENCY 
• Σκοποί της είναι η ενίσχυση των

συνεργασίες των κρατών μελών
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
βελτίωση της αμυντικής τεχνολογίας,
ανταγωνισμός στους διαγωνισμούς
με την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας

• Παράλληλα, τα κράτη μέλη
συμπράξεων βιομηχανιών άμυνας
αεροσκαφών (Α400Μ αντί C-130
γίνονται συγκεντρώσεις εταιρειών
καινοτομούν σε νέες τεχνολογίες

EUROPEAN DEFENCE AGENCY 
Βέλτιστων Πρακτικών στις αμυντικές

μελών της ΕΕ, η ενίσχυση της
ευρωπαϊκών αμυντικών εξοπλισμών και η
τεχνολογίας, όπως και η διαφάνεια και ο

διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις άμυνας
Δεοντολογίας

συνεργάζονται για την ενίσχυση
για την παραγωγή πολεμικού υλικού,

130), ελικοπτέρων (EH101, NH90),
εταιρειών και ενθαρρύνονται εταιρείες να



Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗς ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Πράγματι, η εθνική ασφάλεια παραμένει
κράτους μέλους στην άμυνα και την

• Ωστόσο, σταδιακά διαμορφώνεται
εξοπλισμού για την ενίσχυση της αμυντικής
την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων
την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής

• Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αμυντικού Εξοπλισμού
ΕΕ όπως προβλέπει η Οδηγία 2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού)

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗς ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη κάθε
την ασφάλεια.

διαμορφώνεται μία ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού
αμυντικής βιομηχανίας στην ΕΕ και για
δυνατοτήτων που είναι αναγκαίες για

πολιτικής άμυνας

Εξοπλισμού (EDEM) αποτελεί στόχο της
2009/81/ΕΚ σε συνέχεια του ψηφίσματος

του 2005 (Πράσινη Βίβλος για τις
εξοπλισμού)



Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗς ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Η Οδηγία 2009/81 περιλαμβάνει λεπτομερείς
διέπουν την σύναψη συμβάσεων
εφαρμόζονται στις συμβάσεις,
αναθετουσών αρχών, την προστασία
πληροφοριών, τις μεθόδους υπολογισμού
συμβάσεων, τις εξαιρούμενες συμβάσεις,
υπηρεσιών, τις τεχνικές προδιαγραφές
σύμβασης, τις υπεργολαβίες, την
διάλογο, την ασφάλεια πληροφοριών
δημοσιότητας και διαφάνειας, τα
ανάθεση των συμβάσεων και τους κανόνες

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗς ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

λεπτομερείς διατάξεις για τις αρχές που
συμβάσεων άμυνας, τους κανόνες που

τις υποχρεώσεις εχεμύθειας των
προστασία των διαβαθμισμένων

υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των
συμβάσεις, τα καθεστώτα για συμβάσεις

προδιαγραφές και τους όρους εκτέλεσης της
την διαδικασία, τον ανταγωνιστικό

πληροφοριών και εφοδιασμού, τους κανόνες
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, την

κανόνες για άσκηση προσφυγών



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟς ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟς ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!



Κουλτούρα Κουλτούρα Ασφάλειας Ασφάλειας ––

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, 
Μηχανικός Αεροσκαφών Μηχανικός Αεροσκαφών –– Εργονόμος, Εργονόμος, 

ΤμηματάρχηςΤμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑΥγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑ

3 Μαΐου  2018

–– Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, 
Εργονόμος, Εργονόμος, BSc, MScBSc, MSc, ΜΒΑ(, ΜΒΑ(Hons), IOSHHons), IOSH

Υγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑΥγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑ

3 Μαΐου  2018





Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 
με τα Στοιχεία του Συστήματος που τον Περιβάλλουνμε τα Στοιχεία του Συστήματος που τον Περιβάλλουν

Εργονομία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 
με τα Στοιχεία του Συστήματος που τον Περιβάλλουνμε τα Στοιχεία του Συστήματος που τον Περιβάλλουν

Εργονομία











Υγεία και Ασφάλεια στην ΕργασίαΥγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Επωφελής για ΌλουςΕπωφελής για ΌλουςΕπωφελής για ΌλουςΕπωφελής για Όλους



Υγεία και Ασφάλεια Υγεία και Ασφάλεια 

Αφορά κάθε Πτυχή της Ζωής μαςΑφορά κάθε Πτυχή της Ζωής μαςΑφορά κάθε Πτυχή της Ζωής μαςΑφορά κάθε Πτυχή της Ζωής μας



Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Κουλτούρα 
Ασφάλειας

Εταιρική
Κουλτούρα



Κουλτούρα Ασφάλειας

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Κουλτούρα Ασφάλειας



Πως θα ορίζατε την κουλτούρα ασφάλειας ?

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Πως θα ορίζατε την κουλτούρα ασφάλειας ?



Αξίες

Συμπεριφορές

Τι είναι Κουλτούρα Ασφάλειας ?

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Πεποιθήσεις

Συμπεριφορές



Τι είναι Κουλτούρα Ασφάλειας ?

Επάρκεια

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Επάρκεια



ΔέσμευσηΔέσμευση

ΤρόποΤρόποςς

ΙκανότηταΙκανότητα

Τι είναι Κουλτούρα Ασφάλειας ?

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας



Αξίες

Πεποιθήσεις

Συστήματα 

Πιστοποιήσεις

Ασφαλή Συμπεριφορά –

Τι είναι Κουλτούρα Ασφάλειας ?

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Δέσμευση

Όραμα

Προγράμματα

Διαδικασίες

Επικοινωνία

– Κουλτούρα Ασφάλειας



Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας ! 

Κοινή Αντίληψη

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη

Αποτελεσματικότητα

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Κοινή Αντίληψη

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη

Αποτελεσματικότητα



Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας ! 

Αποτελεσματική ΕπικοινωνίαΑποτελεσματική Επικοινωνία

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Αποτελεσματική ΕπικοινωνίαΑποτελεσματική Επικοινωνία



Παράμετροι … 

Κουλτούρα ΑσφάλειαςΚουλτούρα Ασφάλειας

Ηγεσία Ηγεσία 

Αμφίδρομη Επικοινωνία Αμφίδρομη Επικοινωνία 

Εμπλοκή ΕργαζομένωνΕμπλοκή Εργαζομένων

Γνωσιακή ΙκανότηταΓνωσιακή Ικανότητα

Στάση Απόδοσης Ευθυνών Στάση Απόδοσης Ευθυνών 

Ηγεσία Ηγεσία 

Αμφίδρομη Επικοινωνία Αμφίδρομη Επικοινωνία 

Εμπλοκή ΕργαζομένωνΕμπλοκή Εργαζομένων

Γνωσιακή ΙκανότηταΓνωσιακή Ικανότητα

Στάση Απόδοσης Ευθυνών Στάση Απόδοσης Ευθυνών 



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

ΛειτουργικόΛειτουργικό

ΤακτικόΤακτικό

ΣτρατηγικόΣτρατηγικό

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς

ΛειτουργικόΛειτουργικό

ΤακτικόΤακτικό

ΣτρατηγικόΣτρατηγικό



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς

ØØ Σύστημα ΑναφοράςΣύστημα Αναφοράς

ØØ Σύστημα ΔιερεύνησηςΣύστημα Διερεύνησης

ØØ Σύστημα ΑντίδρασηςΣύστημα Αντίδρασης



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

ØØ Ανθρώπινου ΛάθουςΑνθρώπινου Λάθους

ØØ ΕπικινδυνότηταςΕπικινδυνότητας

ØØ ΑξιοπιστίαςΑξιοπιστίας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς

Ανθρώπινου ΛάθουςΑνθρώπινου Λάθους

ΕπικινδυνότηταςΕπικινδυνότητας

ΑξιοπιστίαςΑξιοπιστίας



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

ØØ ΣυμπεριφοράΣυμπεριφορά

ØØ ΝοοτροπίαΝοοτροπία

ØØ Αξίες Αξίες –– Αρχές Αρχές -- ΠαραδόσειςΠαραδόσεις

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚουλτούραςΚουλτούρας ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην ΕργασίαΟλοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηςς



Ολιστικό Μοντέλο Ολιστικό Μοντέλο 

ΔιαχείρισηΔιαχείριση

ΚουλτούραΚουλτούρα

ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια

Κουλτούρα Ασφάλειας

Κλίμα Ασφάλειας

Κουλτούρα Ασφάλειας

Κλίμα Ασφάλειας



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια

Κάνοντας ότι ΚάνουμεΚάνοντας ότι Κάνουμε

ΑσφαλέστεραΑσφαλέστερα

Κάνοντας ότι ΚάνουμεΚάνοντας ότι Κάνουμε
ΚαλύτεραΚαλύτερα

ΕξυπνότεραΕξυπνότερα
ΑσφαλέστεραΑσφαλέστερα



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια

Αξιολόγηση Υπάρχουσας ΚατάστασηςΑξιολόγηση Υπάρχουσας Κατάστασης

Εκπαίδευση Προσωπικού Εκπαίδευση Προσωπικού 

Εφαρμογή & Αξιολόγηση ΕφαρμογήςΕφαρμογή & Αξιολόγηση Εφαρμογής

Συνολική Αξιολόγηση Συνολική Αξιολόγηση 

Στάδια

Αξιολόγηση Υπάρχουσας ΚατάστασηςΑξιολόγηση Υπάρχουσας Κατάστασης

Εκπαίδευση Προσωπικού Εκπαίδευση Προσωπικού 

Εφαρμογή & Αξιολόγηση ΕφαρμογήςΕφαρμογή & Αξιολόγηση Εφαρμογής

Συνολική Αξιολόγηση Συνολική Αξιολόγηση -- ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια



Συμπεριφορική ΑσφάλειαΣυμπεριφορική Ασφάλεια



Κουλτούρα Κουλτούρα Ασφάλειας Ασφάλειας –– Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Ζω καλά και με ασφάλειαΖω καλά και με ασφάλεια

Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Ζω καλά και με ασφάλειαΖω καλά και με ασφάλεια



Γυρίζω ήρεμος στην οικογένεια μουΓυρίζω ήρεμος στην οικογένεια μου

Αποδίδω το καλύτερο στη δουλειά μουΑποδίδω το καλύτερο στη δουλειά μου

Κουλτούρα Κουλτούρα Ασφάλειας Ασφάλειας –– Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Γυρίζω ήρεμος στην οικογένεια μουΓυρίζω ήρεμος στην οικογένεια μου

Αποδίδω το καλύτερο στη δουλειά μουΑποδίδω το καλύτερο στη δουλειά μου

Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά



Επαγρύπνηση Επαγρύπνηση 

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Κουλτούρα Κουλτούρα Ασφάλειας Ασφάλειας –– Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Τα 5ε της ΑσφάλειαςΤα 5ε της Ασφάλειας

Επαγρύπνηση Επαγρύπνηση -- ΕπανασχεδιασμόςΕπανασχεδιασμός

Εκπαίδευση Εκπαίδευση -- ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Τα 5ε της ΑσφάλειαςΤα 5ε της Ασφάλειας



Κουλτούρα Κουλτούρα Ασφάλειας Ασφάλειας ––

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, 
Μηχανικός Αεροσκαφών Μηχανικός Αεροσκαφών –– Εργονόμος, Εργονόμος, 

ΤμηματάρχηςΤμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑΥγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑ

–– Ασφαλή ΣυμπεριφοράΑσφαλή Συμπεριφορά

Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, Αντισμήναρχος (ΜΑ) Παναγιώτης Σωτηριάδης, 
Εργονόμος, Εργονόμος, BSc, MScBSc, MSc, ΜΒΑ(, ΜΒΑ(Hons), IOSHHons), IOSH

Υγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑΥγείας και Ασφάλειας ΥΠΕΘΑ



Συγκρίνοντας 
τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα 

στο Διάστημα

Αλέξανδρος Κ. Κολοβός
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ικάρων

Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α.)

Συνέδριο με θέμα "Τεχνολογίες Αιχμής στην Άμυνα και Ασφάλεια" που διοργανώνει το 
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ σε συνεργασία με τον Σ.Α.Σ.Ι. 

3-4 Μαίου

Συγκρίνοντας 
Ελληνικά και Τουρκικά βήματα 

στο Διάστημα

Αλέξανδρος Κ. Κολοβός
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ικάρων

Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α.)

α "Τεχνολογίες Αιχμής στην Άμυνα και Ασφάλεια" που διοργανώνει το 
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ σε συνεργασία με τον Σ.Α.Σ.Ι. 

ίου 2018



Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο 
Διάστημα

Ι. Κύριες ικανότητες που 
τομείς ασφάλειας και άμυνας
II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας
ΙΙΙ. Σχεδίαση για το Μέλλον
ΙV. Συμπεράσματα

15 Μαρτίου 2018

Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά βήματα στο 
Διάστημα

που παρέχει το Διάστημα στους 
τομείς ασφάλειας και άμυνας
. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας

Σχεδίαση για το Μέλλον

2



Ι. Κύριες ικανότητες που 
τομείς ασφάλειας και άμυνας

§ Σύστημα διοίκησης ελέγχου, επικοινωνιών  και πληροφοριών 
§ Πληροφορίες, Επιτήρηση, Πρόσκτηση Στόχων 

(ISTAR).
§ Έγκαιρη Προειδοποίηση
§ Υποκλοπές Σημάτων
§ Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση και χρονισμός
§ Καιρός, Ωκεανογραφία και Χαρτογραφία.
§ Έρευνα-Διάσωση (SAR).

ικανότητες που παρέχει το Διάστημα στους 
τομείς ασφάλειας και άμυνας

Σύστημα διοίκησης ελέγχου, επικοινωνιών  και πληροφοριών (C3I).
Πρόσκτηση Στόχων και Αναγνώρισης

θέσης, πλοήγηση και χρονισμός
, Ωκεανογραφία και Χαρτογραφία.

3



Ι. Κύριες ικανότητες που 
στους τομείς ασφάλειας και άμυνας

Κύριες τεχνολογίες: 

Ι. Κύριες ικανότητες που παρέχειτο Διάστημα 
στους τομείς ασφάλειας και άμυνας



II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας

§Ακολουθούμενη Μεθοδολογία:
§Πολιτική για το Διάστημα
§Φορέας για το Διάστημα
§Πρόγραμμα για το Διάστημα, σήμερα και στο μέλλον

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας

Ακολουθούμενη Μεθοδολογία:
Διάστημα

Πρόγραμμα για το Διάστημα, σήμερα και στο μέλλον



II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας
§Πολιτική για το Διάστημα:

• Τουρκία: Ναι
• Ελλάδα: ακόμα όχι, πλην ΥΠΕΘΑ 

§Φορέας για το Διάστημα:
• Τουρκία: 

• Ναι, στο ΥΠΕΘΑ. 
• Εκκρεμεί αλλαγή για το Υπ. Επικοινωνιών, που εξαιρεί τις δράσεις 

του Άμυνας
• Ελλάδα:

• Ναι, στο ΥΨΗΠΤΕ (4508/2017). 
• Εξαιρούνται όμως οι 

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας

Ελλάδα: ακόμα όχι, πλην ΥΠΕΘΑ 

Εκκρεμεί αλλαγή για το Υπ. Επικοινωνιών, που εξαιρεί τις δράσεις 

ΥΨΗΠΤΕ (4508/2017). 
Εξαιρούνται όμως οι δράσεις του ΥΠΕΘΑ



II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας
• Συνοπτικά, το Ελληνικό Πρόγραμμα για το Διάστημα είναι:
ØΣτο Διαστημικό Τομέα:
üΕίναι ιδιοκτήτρια του 2,5% του στρατιωτικού δορυφόρου 

παρατήρησης γης Helios
üΔιαθέτει ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους 

τον αντίστοιχο επίγειο σταθμό.
Ø Σε Επίγεια Υποδομή:
üΔιαθέτει σταθμό λήψης εικόνων Η
üΈχει επίγειους σταθμούς  λήψης εικόνων από διάφορους 

Μετεωρολογικούς δορυφόρους
ü Λειτουργεί επίγειο σταθμό λήψης σημάτων έρευνας

κάποιους συμβατούς πομπούς
üΈχει σταθμό του ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης 

επίγειο σταθμό GPS και διαθέτει μέσα εφοδιασμένα με δέκτες 
• Το ύψος των διαχρονικών επενδύσεων σε εθνικό 

εκτιμάται περίπου στα 500 εκ. ευρώ

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας
το Ελληνικό Πρόγραμμα για το Διάστημα είναι:

Είναι ιδιοκτήτρια του 2,5% του στρατιωτικού δορυφόρου 
Helios-2)

ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους (Hellas Sat), με 
τον αντίστοιχο επίγειο σταθμό.

Διαθέτει σταθμό λήψης εικόνων Ηelios-2 (ΔΣΕ)
Έχει επίγειους σταθμούς  λήψης εικόνων από διάφορους 
Μετεωρολογικούς δορυφόρους
Λειτουργεί επίγειο σταθμό λήψης σημάτων έρευνας-διάσωσης και 

κάποιους συμβατούς πομπούς
Έχει σταθμό του ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης EGNOS), 

και διαθέτει μέσα εφοδιασμένα με δέκτες GPS
των διαχρονικών επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, 

εκτιμάται περίπου στα 500 εκ. ευρώ



Πρόγραμμα ΕΔ για το Διάστημα
- Δεν έχει καταγραφεί

Πολιτική ΕΔ 
για το Διάστημα

- Αποφάσεις ΣΑΓΕ 1995, 2006

Γραφείο Διαστήματος 

στην Γενική Διεύθυνση Πολιτικής 
Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων
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II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας

• Συνοπτικά, το Τουρκικό Πρόγραμμα 
ØΣτο Διαστημικό Τομέα:
üΔιαθέτει δύο δορυφόρους 
üΔιαθέτει τρεις τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους 

αντίστοιχο επίγειο σταθμό.
Ø Σε Επίγεια Υποδομή:
üΔιαθέτει σταθμό λήψης εικόνων 
üΈχει επίγειους σταθμούς  λήψης εικόνων από διάφορους 

Μετεωρολογικούς δορυφόρους
ü Λειτουργεί επίγειο σταθμό λήψης σημάτων έρευνας

κάποιους συμβατούς πομπούς
üΈχει σταθμό του ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης 

δίκτυο επίγειων σταθμών 
εφοδιασμένα με δέκτες 

• Το ύψος των επενδύσεων, εκτιμάται περίπου στα 2.5 δις ευρώ

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας

Συνοπτικά, το Τουρκικό Πρόγραμμα για το Διάστημα είναι:

Διαθέτει δύο δορυφόρους Gokturk και ένα μικροδορυφόρο RASAT.
τρεις τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους Turksat, με τον 

αντίστοιχο επίγειο σταθμό.

Διαθέτει σταθμό λήψης εικόνων Gokturk - RASAT.
Έχει επίγειους σταθμούς  λήψης εικόνων από διάφορους 
Μετεωρολογικούς δορυφόρους
Λειτουργεί επίγειο σταθμό λήψης σημάτων έρευνας-διάσωσης και 

κάποιους συμβατούς πομπούς
Έχει σταθμό του ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης EGNOS), εκτενές 

σταθμών GPS, χρησιμοποιεί DGPS και διαθέτει μέσα 
εφοδιασμένα με δέκτες GPS

επενδύσεων, εκτιμάται περίπου στα 2.5 δις ευρώ



II. Υφιστάμενη κατάσταση ΕλλάδαςΥφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας



II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας
Παρατήρηση Γης

• 1977: Χρήση Εμπορικών Εικόνων
• 1997: Απόρριψη Προγράμματος Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 

κατασκευής Μικροδορυφόρων
μεταγενέστερα η Τουρκία

• 1998: Επίγειος Σταθμός εμπορικού Δορυφόρου 
λειτούργησε 1 χρόνο. Ο σταθμός μεταφέρθηκε στη Τουρκία.

• 2008: Συμμετοχή στο Ηelios
παρατήρησης γης, παγκόσμιας κάλυψης, ημέρας και νύκτας (
Χρησιμοποιείται από έξι χώρες 

ØΑποτελείται από 2 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (685 
ØΟ πρώτος δορυφόρος εκτοξεύτηκε το Δεκ. 2004, ενώ ο δεύτερος το Δεκ. 

2009.
ØΚύρια αποστολή: Πληροφορίες, Χαρτογραφία, Υποστήριξη οπλικών 

συστημάτων, Επιχειρήσεις
11

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας
Παρατήρηση Γης

1977: Χρήση Εμπορικών Εικόνων
1997: Απόρριψη Προγράμματος Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 

Μικροδορυφόρων από το Παν. Surrey, που απέκτησε 
μεταγενέστερα η Τουρκία
1998: Επίγειος Σταθμός εμπορικού Δορυφόρου Ikonos (1m) που 
λειτούργησε 1 χρόνο. Ο σταθμός μεταφέρθηκε στη Τουρκία.

elios-ΙΙ, γαλλικό στρατιωτικό σύστημα 
παρατήρησης γης, παγκόσμιας κάλυψης, ημέρας και νύκτας (IR). 

από έξι χώρες FR, GE, IT, SP, BE, GR  (2,5%)
Αποτελείται από 2 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (685 km)
Ο πρώτος δορυφόρος εκτοξεύτηκε το Δεκ. 2004, ενώ ο δεύτερος το Δεκ. 

Κύρια αποστολή: Πληροφορίες, Χαρτογραφία, Υποστήριξη οπλικών 
συστημάτων, Επιχειρήσεις



II. Υφιστάμενη κατάσταση 
Παρατήρηση Γης

• Δεκαετία του ’80: Χρήση Εμπορικών Εικόνων
• 1999: Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας κατασκευής 

Μικροδορυφόρων από το Παν. 
• BILSAT (2003)
• RASAT (2011) – επιχειρησιακός
• Αποτέλεσαν Βάση 

• 2000: Επίγειος Σταθμός εμπορικού Δορυφόρου 
Ιkonos (1m). 

• 2012: Gokturk 2 (2.5 m)
• 2016: Gokturk 1 (0.70 m

12

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας
Παρατήρηση Γης

Δεκαετία του ’80: Χρήση Εμπορικών Εικόνων
Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας κατασκευής 

από το Παν. Surrey:

επιχειρησιακός
Αποτέλεσαν Βάση για τους Gokturk, 1 & 2
Επίγειος Σταθμός εμπορικού Δορυφόρου SPOT (5m)-

2 (2.5 m)
m)



II. Υφιστάμενη κατάσταση ΕλλάδαςΥφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας



Earth Observation Satellites Earth Observation Satellites 
Σύγκριση Διακριτικών Ικανοτήτων

14

Earth Observation Satellites Earth Observation Satellites 
Σύγκριση Διακριτικών Ικανοτήτων



• Σήμερα: Η Τουρκία διαθέτει τρεις επιχειρησιακούς 
δορυφόρους Turksat, ενώ η Ελλάδα δύο 

• Φάσμα τους διατίθεται προς χρήση 
τουρκικό και ελληνικό Δημόσιο τομέα

• Επιτρέπει μετάδοση ευρυζωνικών
κινητών χρηστών (πχ UAVs, επίγειων μονάδων

• Το τουρκικό Υπ. Άμυνας κύριος χρήστης των 
.

15

II. Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας
Tηλεπικοινωνίες

Σήμερα: Η Τουρκία διαθέτει τρεις επιχειρησιακούς 
ενώ η Ελλάδα δύο Hellas Sat 2 & 3.

προς χρήση στον κυβερνητικό και λοιπό 
τουρκικό και ελληνικό Δημόσιο τομέα

ευρυζωνικών δεδομένων / υποστήριξη  
επίγειων μονάδων)

Το τουρκικό Υπ. Άμυνας κύριος χρήστης των Turksat

15

Υφιστάμενη κατάσταση Ελλάδας-Τουρκίας
ηλεπικοινωνίες



IIΙ. Σχεδίαση για το Μέλλον
Oι Ελληνικές Διαστημικές Δραστηριότητες

§Παρατήρηση Γης:
• Διάδοχη κατάσταση του 
• Ανακοίνωση ΥΨΗΠΤΕ για πρόγραμμα 11 

μικροδορυφόρων
§Επικοινωνίες:

• Η Ελλάδα αναμένει φάσμα από άλλο 
Hellas Sat.

• Συμμετοχή-χρήση των υπηρεσιών των 
GOVSATCOM (ΥΠΕΘΑ) της ΕΕ.

Σχεδίαση για το Μέλλον
ι Ελληνικές Διαστημικές Δραστηριότητες

Διάδοχη κατάσταση του Helios-II (ΥΠΕΘΑ)
Ανακοίνωση ΥΨΗΠΤΕ για πρόγραμμα 11 

φάσμα από άλλο ένα 

χρήση των υπηρεσιών των 
) της ΕΕ.



IIΙ. Σχεδίαση για το Μέλλον
Oι Τουρκικές Διαστημικές

• Παρατήρηση Γης: Η Τουρκία σχεδιάζει άλλους δύο στρατιωτικούς 
Gokturk και με δυνατότητες παντός καιρού και φωτός.

• Δορ. Επικοινωνίες: Τέσσερεις δορυφόρους 
• Αυτόνομη Πρόσβαση στο Διάστημα
• Περιφερειακό σύστημα εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού 

(BKZS)
• Έγκαιρη Προειδοποίηση κατά Εισερχομένων Πυραύλων
• Δορυφόροι Υποκλοπών Σημάτων (
• Σύστημα Επιτήρησης Διαστήματος
• Δορυφόροι με Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (SAT
• Επανδρωμένες Πτήσεις στο Διάστημα

Σχεδίαση για το Μέλλον
Διαστημικές Δραστηριότητες

Η Τουρκία σχεδιάζει άλλους δύο στρατιωτικούς 
και με δυνατότητες παντός καιρού και φωτός.

δορυφόρους Turksat (ένας στρατιωτικός)
Πρόσβαση στο Διάστημα

Περιφερειακό σύστημα εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού 

Έγκαιρη Προειδοποίηση κατά Εισερχομένων Πυραύλων
Δορυφόροι Υποκλοπών Σημάτων (SIGINT)
Σύστημα Επιτήρησης Διαστήματος
Δορυφόροι με Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (SAT-AIS)

Διάστημα



IIΙ. Σχεδίαση για το Μέλλον
Oι Τουρκικές Διαστημικές

Σχεδίαση για το Μέλλον
Διαστημικές Δραστηριότητες



ΙV. Συμπεράσματα
§ Οι Δράσεις της μιας Χώρας, επηρεάζουν εκείνες της άλλης. 

Εικάζεται ότι:
§ Η Τουρκία έχει προπορεία σε θέματα 
§ Η Ελλάδα στα θέματα παρατήρησης Γης   

§ Για την Τουρκία το Διάστημα:
§ Αποτελεί μια από πάνω προς τα κάτω κεντρική πολιτική επιλογή, 

εποπτευόμενη από το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο (του 
Πρωθυπουργού).

§ Εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο Όραμα
στόχο την επαύξηση της στρατιωτικής ισχύος της, καθοδηγούμενο 
από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας

§ Δημιούργησε την απαραίτητη κουλτούρα δημόσιας αποδοχής του 
και συντονισμένης εκμετάλλευσης του με συνέργειες με την τοπική 
βιομηχανία και διεθνείς εταίρους και ανάπτυξη ειδικού 
προγράμματος εκπαίδευσης. 

§ Αποτελεί πρόκληση αυτόνομης ανάπτυξης σε πολλαπλούς τομείς 
του, που θα δώσουν το καταρχήν στρατηγικό και τακτικό 
πλεονέκτημα της πλήρους επίγνωση της κατάστασης στην περιοχή.

Συμπεράσματα
Χώρας, επηρεάζουν εκείνες της άλλης. 

σε θέματα τηλεπικοινωνιών
Η Ελλάδα στα θέματα παρατήρησης Γης   

το Διάστημα:
ποτελεί μια από πάνω προς τα κάτω κεντρική πολιτική επιλογή, 

εποπτευόμενη από το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο (του 

Εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο Όραμα (μέχρι το 2034), με 
στόχο την επαύξηση της στρατιωτικής ισχύος της, καθοδηγούμενο 

το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας-τΠΑ
Δημιούργησε την απαραίτητη κουλτούρα δημόσιας αποδοχής του 
και συντονισμένης εκμετάλλευσης του με συνέργειες με την τοπική 
βιομηχανία και διεθνείς εταίρους και ανάπτυξη ειδικού 
προγράμματος εκπαίδευσης. 
Αποτελεί πρόκληση αυτόνομης ανάπτυξης σε πολλαπλούς τομείς 
του, που θα δώσουν το καταρχήν στρατηγικό και τακτικό 
πλεονέκτημα της πλήρους επίγνωση της κατάστασης στην περιοχή.



ΙV. Συμπεράσματα
§ Στην Ελλάδα το Διάστημα:
§ Δεν υπήρξε αντικείμενο κοινής ολοκληρωμένης προσέγγισης.
§ Ιστορικά, δεν υπήρξε φορέας εστίασης με αποτέλεσμα να:
§ Υπάρχει «άναρχη» ανάπτυξή του.
§ Υπάρχει περιορισμένη αντίληψη 
§ Δεδομένης της ύφεσης, θεωρείται από πολλούς 

§ Μόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, αλλά η 
νομικά εξαιρείται.

§ Η τουρκική έντονη εστίαση στο Διάστημα δημιουργεί νέα δεδομένα 
στο ζήτημα της απειλής, που χρήζουν αντιμετώπισης.

§ Ορθολογικά το υπό σχεδίαση Πρόγραμμα Διαστήματος οφείλει:
§ Να ακολουθεί τη Πολιτική & ειδικότερη Στρατηγική, που λαμβάνει υπόψιν και την 

απειλή.
§ Να είναι ισορροπημένο, ιεραρχώντας όλες τις απαιτήσεις της χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση. 
§ Δημιουργήσει κατάλληλη κοινή αντίληψη καθώς και την αποδοχή του κοινού.

Συμπεράσματα

εν υπήρξε αντικείμενο κοινής ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Ιστορικά, δεν υπήρξε φορέας εστίασης με αποτέλεσμα να:

Υπάρχει «άναρχη» ανάπτυξή του.
Υπάρχει περιορισμένη αντίληψη «της διπλής χρήσης» και της ωφελιμότητας του.

της ύφεσης, θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια.
Μόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, αλλά η Άμυνα 

Η τουρκική έντονη εστίαση στο Διάστημα δημιουργεί νέα δεδομένα 
στο ζήτημα της απειλής, που χρήζουν αντιμετώπισης.
Ορθολογικά το υπό σχεδίαση Πρόγραμμα Διαστήματος οφείλει:

Να ακολουθεί τη Πολιτική & ειδικότερη Στρατηγική, που λαμβάνει υπόψιν και την 

α είναι ισορροπημένο, ιεραρχώντας όλες τις απαιτήσεις της χώρας, και 
οικονομική κατάσταση. 

Δημιουργήσει κατάλληλη κοινή αντίληψη καθώς και την αποδοχή του κοινού.



Geographical Information Systems in Mapping 
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Modern Air Defense Systems in the era of stealth aircraft 
become increasingly sophisticated in order to exploit the 

geographic aspect of the radiocoverage of the wide theater 
of operations.
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TYPICAL EQUATIONS FOR REFRACTIVITY CALCULATION

n =  1  +  N x  10–6

N=Ndry+Nwet=(77,6/T)(P+4810e/T)

Ndry=77,6P/T

Nwet=3,732×105e/T2

8/6/2018
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CALCULATION OF LENGTH USING PYTHAGOREAN THEOREM
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TYPES OF REFRACTION
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APPARENT TARGET RANGE AND ANGLE OF ELEVATION DUE TO RAY BENDING AS 
COMPARED TO TRUE VALUES 
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A DIFFERENT APPROACH OF MODELING 
THE REFRACTION INDEX VARIATIONS ON 

RADIOWAVE PROPAGATION
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WAVE PROPAGATION IN A STRATIFIED MEDIUM

8/6/2018



Depiction of regions of super refraction, sub-refraction, and duct 
propagation on an N-h plot
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PARABOLIC EQUATION MODELING
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SPE solution
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OTHER MODELING SCHEMES
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ABSTRACT

This presentation reviews the concept and the basic 
properties of metamaterials (MTM), as the most 

promising advancement impacting stealth technology 
and other defense industry products. Description is 

made of metamaterials and detailed analysis of their 
properties. These properties of the metamaterials are 

essentially the answer to the question why they should 
be used in stealth technology.
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INTRODUCTION
• Electromagnetic Metamaterials (Electromagnetic Meta-Materials =

MTMs) is generally defined as effectively made homogeneous
electromagnetic structures with unusual properties that are not readily
available in nature.

• Victor Veselago (1929- ): "There are some fundamental laws of physics
that prohibit various parameters of materials or combinations thereof,
particularly, in the range the optical spectrum? ‘ (1967).
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INTRODUCTION

• An effective homogeneous structure is a structure of which the average
size of the construction of the cell p is much lesser than to the guided
wavelength lg.

• p <lg / 4, to ensure that the diffraction effects will outweigh the diffusion
/ scattering phenomena when an electromagnetic wave (E / M wave) will
spread into a metamaterial

• The reference parameters are the dielectric permittivity e and the
magnetic permeability meters, which are related to the refractive index
n through the relationship
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INTRODUCTION
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EXAMPLES
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CRLH MTM

• LHM have unique electromagnetic
properties.

• E / M waves whose phase and group
velocities are antiparallel are known as
backward waves => NRI.

• Experimental verification of the existence of
LHM => UCSD.
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CRLH MTM
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CRLH MTM
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RADAR MTM

• Photonic crystals are repeating periodic
structures designed to affect the motion of
photons in a similar way as the periodicity of
a semiconductor crystal affects the motion of
electrons passing through it.

• Modes-Bands-Photonic Band Gaps (PBG).

• Scale invariance.
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RADAR MTM
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CLOAKING

• Visual Masking and transformation optics.

• At first, space with specific properties.

• Secondly, 

• Convert coordinates 
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CLOAKING
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METAMATERIAL PROPERTIES
• INVERSE CHERENKOV’S RADIATION
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• INVERSE DOPPLER

METAMATERIAL PROPERTIES

03/05/2018



• INVERSE CASIMIR EFFECT

METAMATERIAL PROPERTIES
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• INVERSE SNELL’S LAW

METAMATERIAL PROPERTIES

n1sin(θ1) = n2 sin(θ2) 
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KEY TRENDS

03/05/2018



CONCLUSION

Throughout this work, it was realized that the use of 
metamaterials is one of the "pillars" to conceal our units. Of 

course, it will still take several years for a massive 
metamaterial production to build 'invisible' tanks, ships and 

aircraft. On one hand, this is due to high research and 
development costs , but on the other hand it is still required to 

resolve some important issues that metamaterials can be 
become more efficient by primarily widening the range of 

operational frequencies. The only certainty is that in the next 
20 years will emerge different types forces and warfare 

through the widespread use of stealthy objects.

03/05/2018



REFERENCES
[1] C. Caloz, T. Itoh, “ELECTROMAGNETIC METAMATERIALS: TRANSMISSION

LINE THEORY AND MICROWAVE APPLICATIONS: The Engineering
Approach”, John Wiley & Sons, Inc. 2006, Pages 1-3.

[2] N. M. Litchinitser, V. M. Shalaev, “Photonic Metamaterials”, WILEY-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA 2008, Pages 411-412.

[3] Α. Lai, C. Caloz, T. Itoh, “Composite Right/Left-Handed Transmission Line
Metamaterials”, IEEE microwave magazine, September 2004, Pages 34-35.

[4] C. Caloz, T. Itoh, “ELECTROMAGNETIC METAMATERIALS: TRANSMISSION
LINE THEORY AND MICROWAVE APPLICATIONS: The Engineering
Approach”, John Wiley & Sons, Inc. 2006, Pages 5-7.

[5] C. Lavers, “Stealth Warship Technology”, Adlard Coles Nautical 2012,
Pages 54-59.

[6] N. M. Litchinitser, V. M. Shalaev, “Photonic Metamaterials”, WILEY-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA 2008, Pages 417-419.

03/05/2018



REFERENCES

[7] C. Denz, S. Flach, Y. S. Kivshar, “Nonlinearities in Periodic Structures and
Metamaterials”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, Pages 225-227.

[8] J. Franklin, J. Biddle, B. Balko, “Double Negative Materials (DNM),
Phenomena and Applications”, Institute for Defense Analyses 2009, Pages
4-2 to 4-7.

[9] https://www.ft.com/content/c6864c76-de7d-11e7-a0d4-0944c5f49e46

[10] https://www.kymetacorp.com/

[11] https://echodyne.com/

[12]https://www.linkedin.com/pulse/future-opportunities-metamaterials-
aerospace-defense-n-tech-research

03/05/2018



Questions

03/05/2018



ENISA  
The European Network

and Information Security Agency



ENISA 



ENISA
l Έδρα : Ηράκλειο Κρήτης

l “Πρακτορείο της Ψηφιακής Ασφάλειας της 
Ευρώπης”

l Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών των 
ΚΜ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ENISA

l Τα συστήματα επικοινωνίας και 
πληροφοριών ως σημαντικοί 
παράγοντες σε : 

- οικονομία

- ασφάλεια και 

- άμυνα των σύγχρονων Κρατών. 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ENISA
❶ Πολυπλοκότητα πληροφοριακών 
συστημάτων

❷Ατυχήματα

❸Λάθη

❹Επιθέσεις σε υποδομές με κρίσιμες υπηρεσίες

❺Μεγάλη ταχύτητα τεχνολογίας. Δεδομένα ? ?  



ΡΟΛΟΣ ENISA 
l Κανονισμοί 469/2004 και 526/2013

l Αυστηρή Δομή

l Ευέλικτος τρόπος λειτουργίας βάσει ετήσιου 
προγράμματος εργασίας 

l Αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και 
ενισχυμένη χρηματοδότηση – ασπίδα της 
ΕΕ σε κυβερνοεπιθέσεις κατά των ΚΜ



ENISA 
– ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Η Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο (Επιτροπή, 2013)
l Υιοθέτηση του πλαισίου ενωσιακής 

πολιτικής της άμυνας στον κυβερνοχώρο ( 
Συμβούλιο, 2014) 

- ΚΠΑΑ 
- πολιτική και στρατιωτική συνεργασία
- κατάρτιση στα συστήματα δικτύων και 

πληροφοριών
- διεθνής συνεργασία 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ENISA
1. Η αποτελεσματική αξιολόγηση του τοπίου 

των απειλών & κατανόηση της δυναμικής 
του κυβερνοχώρου 

2. Η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών ασκήσεων 
αντιμετώπισης κρίσεων 

3. Η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

4. Η προστασία ΠΥΖΣ (όχι μόνο νερό, 
ενέργεια, αλλά και οι ψηφιακές υποδομές) 

5. Η ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης της αναφοράς των 
περιστατικών 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ENISA

6.  Η επισήμανση για νομοθεσία της ΕΕ που 
στηρίζει την ιδιωτικότητα

7. Η δημοσίευση Εκθέσεων και Μελετών για 
τηνψηφιακή ασφάλεια και άμυνα

8. Συντονίζει τις προσπάθειες για δημιουργία 
θεσμικού πλαισίου σε state-of-the-art τομείς 
(drones, lasers, AI) 



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
l EUROPOL
l Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον 

Κυβερνοχώρο
l Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για 

τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 
l Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Μεγάλων Πληροφοριακών 
Συστημάτων στο Χώρο ΕΑΔ (eu-LISA)

l Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA)



ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
l Κυρίως φορείς του δημόσιο τομέα  

(Κυβερνήσεις ΚΜ – όργανα της ΕΕ) 
GR: Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών 

Επιθέσεων – Εθνικό CERT)
Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας - ΔΙΚΥΒ(Ένοπλες 

Δυνάμεις)
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
l ΡΟΛΟΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ – ΔΙΩΞΗΣ 
l Λοιποί φορείς → 
- Κλάδος ΤΠΕ - Επιχειρηματική Κοινότητα, ΜΜΕ
- Πολίτες



ENISA 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

l Juncker (2017) : “Οι επιθέσεις στα πληροφ. 
συστήματα και δίκτυα είναι περισσότερο 
επικίνδυνες για τη σταθερότητα των 
δημοκρατιών από ότι τα όπλα και τα άρματα 
μάχης”

l Η έντονα ενισχυμένη δράση της ENISA με την 
αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών 
απειλών συνιστά ορθή μετατόπιση της ΕΕ

l Προβληματισμός 
l ΑΣΦΑΛΕΙΑ = ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !!! 



Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ENISA ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ! 
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Παπασωτηρίου 

GROUP TECHNOLOGY – the state of the art of 

SIMPLICITY to growth nations 
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απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πα. Πει., κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε Logistics 

ΕΜΠ-Πα.Πει, σε Δχση Κρίσεων  Un. Aberdeen, σε Στρατηγικές & Διπλωματικές σπουδές (CEDS 

FR). 

 



 

Μπόσινας 

Νίκος 

New Capabilities (new type of missions, 

weaponization) of RPAS Operating in Austere 

Military Environment 

ΒΣ: Ο Νικόλαος Μπόσινας εργάζεται από το 2014στηνIDE – INTRACOM Defense Electronics ως 

Manager Νέων Τεχνολογιών και κατέχει επίσης της θέση του Product Manager του Συστήματος Μη 

Επανδρωμένου Αεροσκάφους της εταιρείας. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη 

Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας 

στον τομέα των νανοσύνθετων υλικών. Κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) της Ελβετίας και πανεπιστημιακό τίτλο 

σπουδών στην Αεροναυπηγική από τη Σχολή Ικάρων. 

 ABSTRACT: Τα μη επανδρωμένα συστήματα για στρατιωτικές εφαρμογές έχουν αποδείξει ότι 

μπορούν να ενισχύσουν την επίγνωση της κατάστασης, να μειώσουν το φόρτο εργασίας, να 

βελτιώσουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις και να ελαχιστοποιήσουν το συνολικό ρίσκο με μειωμένο 

κόστος. Παρέχουν διάρκεια, ευελιξία, επιβιωσιμότητα και μειωμένο κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων 

ζωών, ιδιαίτερα σε επικίνδυνες αποστολές. Η παρουσίαση αυτήεστιάζει αρχικά στο παρόν, σε 

αποστολές ISTARκαι επιδεικνύει με πρακτικά παραδείγματα και απεικονίσεις πως η υιοθέτηση 

εξελιγμένων πρακτικών και τεχνολογιών μπορεί να φέρει νέες δυνατότητες χρήσης των RPAS. 

Έπειτα πηγαίνει 10-20 χρόνια πιο μετά και περιγράφει συνοπτικά τις μελλοντικές δυνατότητες των 

RPASστο ευρύτερο στρατιωτικό περιβάλλον, σε αποστολές που σχετίζονται με την επίγνωση στο 

πεδίο της μάχης, την υποστήριξη μάχης και την εφαρμογή δύναμης. 

 



 

Χρυσοχού 

Γιώργος 

Επίγνωση Θαλασσίου Τομέα στην Ανατολική 

Μεσόγειο: Ο ρόλος της Ελλάδος για το ΝΑΤΟ και 

την Ε.Ε. 

ΒΣ:  Ο Δρ Γεώργιος Χρυσοχού είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Γεωπολιτική και το 

Δίκαιο της Θάλασσας και κατέχει τη θέση του Τμηματάρχη Διεθνούς Δικαίου του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού. Διδάσκει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στα επιστημονικά πεδία της Ναυτιλίας και 

Θαλασσίων Επιστημών καθώς επίσης σε Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και ακαδημαϊκά 

ιδρύματα. Έχει πιστοποιηθεί από την Ε.Ε. σε θέματα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας, έχοντας 

μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Έχει πλούσιο συγγραφικό 

έργο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. 

ABSTRACT: Περίπου τα τέσσερα πέμπτα του διεθνούς εμπορίου διεξάγονται δια θαλάσσης. 

Μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων ασφαλείας που απαντώνται στις θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας 

είναι το ενδεχόμενο θαλάσσιων ατυχημάτων και παράκτιας ρύπανσης, αλλά και σοβαρές απειλές 

κατά της θαλάσσιας ασφάλειας, όπως η πειρατεία, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, το 

παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και διακρατικές διαφορές 

σχετικά με αξιώσεις όμορων κρατών επί θαλασσίων ζωνών. Με άλλα λόγια, η θαλάσσια ασφάλεια, 

στη διττή της διεθνή έκφανση ως «maritimesafety» και «maritimesecurity», αποτελεί για κάθε κράτος 

ή διεθνή οργανισμό βασικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών   

 



 

Σταμέλος 

Χαράλαμπος 
European Defence Procurement 

ΒΣ:Ο Χαράλαμπος Σταμέλος είναι Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης στην 

Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Δικηγόρος Αθηνών, με ειδίκευση σε θέματα διοικητικού, αστικού, εμπορικού, 

ευρωπαϊκού και αμερικανικού δικαίου.Έχει δημοσιεύσει νομικά βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και 

στα αγγλικά.Είναι μέλος του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου και του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 

Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

ABSTRACT: Ο Νόμος 3978/2011 έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 

2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της 

Άμυνας και της Ασφάλειας. Στην συγκεκριμένη εισήγηση αναλύονται συστηματικά και συνοπτικά οι 

κρίσιμες διατάξεις των άρθρων της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, του Νόμου 3978/2011 καθώς και η 

αντιστοιχία των άρθρων του Νόμου 3978/2011 προς τα άρθρα της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ, οι 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

 



 

Σωτηριάδης 
Παναγίωτης 

Ergonomics - Safety Management and Culture 

ΒΣ: Ο Παναγιώτης Σωτηριάδης, είναι Αντισμήναρχος Μηχανικός Αεροσκαφώνκαι Εργονόμος Μηχανικός 
με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εργονομία και Ασφάλεια στην Εργασία (MSc in Ergonomics and Safety at 
Work) από το Cranfield University του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα με 
διάκριση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
μεταπτυχιακή ειδίκευση Globale-Management (consortium AUEB, Georgia State και Reykjavik 
University). Είναι Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας του ΥΠΕΘΑ. Έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων στο 
Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΑ ως Τμηματάρχης ΥΑΕ, στη Σχολή Ικάρων ως 
Επόπτης Κατεύθυνσης Μηχανικών (ΣΜΑ) και Τεχνικός Ασφαλείας, Τμηματάρχης Ποιοτικού 
Ελέγχου στην 112ΠΜ και ως Διευθυντής Βιομηχανικής Σχεδίασης & Τεχνικός Ασφαλείας στο 
Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών.  

ABSTRACT: Υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποίες διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι εταιρείες που 
έχουν υψηλό επίπεδο κουλτούρας ασφάλειας βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό στον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Αντίστοιχα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πως το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων και των παρ’ ολίγο ατυχημάτων σε οποιοδήποτε οικονομικό 
κλάδο, οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα.  

 



 

Παναγιώτα 

Μιχελή 

Ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA) για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή άμυνα και 

ασφάλεια 

ΒΣ:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Επιστημονική 

Συνεργάτης ΤΕΙ Πελοποννήσου στα ευρωπαϊκά θέματα, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική έρευνά της για τη Διακυβέρνηση στο 

The United Nations Institute for Training and Research (Γενεύη). Με την ιδιότητά της αυτή, τον 

Νοέμβριο 2017, μίλησε ως προσκεκλημένη του Δικαστηρίου και του Πανεπιστημίου του 

Λουξεμβούργου, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις νεώτερες εξελίξεις και τις 

προοπτικές στη θεσμική εμβάθυνση της ΕΕ και τη φορολογική και οικονομική πολιτική.  

ABSTRACT: Η ομιλία θίγει τον πολύ σημαντικό ρόλο του The European Union Agency for Network 

and Information Security (ENISA), οργανισμού της ΕΕ, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, για τη 

διαφύλαξη της ψηφιακής άμυνας των Κρατών-Μελών και την προώθηση των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών που αφορούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στα Κράτη της ΕΕ. 

Παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες, η λειτουργία του και η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη 

στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης και την καθιέρωση της ΕΕ ως Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας 

και Δικαιοσύνης.  

 



 

Γκύζης 
Δημήτριος 

Εθνικό, ποινικό οπλοστάσιο κατά των 

Κυβερνοεπιθέσεων 

ΒΣ:Ο Δημήτριος Γκύζης είναι εισαγγελικός λειτουργός και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών 

Αθηνών με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της Θεσσαλονίκης καθώς 

και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LL.M. (Masters’ Degree, International Business Law, 

VictoriaUniversity of Manchester). 

ABSTRACT: 1. Γενική παρουσίαση διεθνούς και εθνικής (ποινικής) νομοθεσίας. 2. Έννομα αγαθά και 

προσβολές꞉  3. Διακεκριμένη και ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή παρακώλυσης λειτουργίας Π.Σ. 4. 

Πρόταση. «Γενική Γραμματεία Κυβερνοπροστασίας» (CYBERPROTECTION)  

 



 

ΙΩΑΝΝΟΥ 

Κωνσταντίνος 
Metamaterials and Stealth Technology 

CV: Lieutenant Junior Grade of the Hellenic Navy. -Assistant in the Laboratory of the Combat 

Systems Sector of the Hellenic Naval Academy. -Phd Candidate of the Technical School of Aristotle 

University of Thessaloniki, Department of Electrical Engineering and Engineering of Computers, 

2018. -Msc of Radioelectrology and Electronics, Department of Physics, Computer Science and 

Telecommunication, National and Kapodistrian  University of Athens, 2017. -Graduated from the 

Hellenic Navy Academy in 2013. 

ABSTRACT: This presentation reviews the concept and the basic properties of metamaterials, as 

the most promising advancement impacting stealth technology and other defense industry products. 

Initially, there is a presentation of the concept of RCS, which is the cornerstone of radar science, 

about detecting a target. Stealth technology is further analyzed in rendering conventional radar 

obsolete since it is unable to detect and track stealthy targets. Then, description is made of 

metamaterials and detailed analysis of their properties. These properties of the metamaterials are 

essentially the answer to the question why they should be used in stealth technology. 

 



 

Κολοβός 
Αλέξανδρος 

Συγκρίνοντας τα Ελληνικά και Τουρκικά 

βήματα στο Διάστημα 

ΒΣ: Ο Αλέξανδρος Κολοβός είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή 

Ικάρων. Υπηρέτησε στη Πολεμική Αεροπορία από όπου αποστρατεύτηκε το 2008 με το βαθμό του 

Ταξιάρχου (ε.α.). Από το 1991 ως το 2006 υπήρξε προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών 

Εφαρμογών (EKΔΕ) της ΠΑ. μεγάλο αριθμό άρθρων. 

ABSTRACT: Η παρουσίαση αυτή θα παρουσιάσει το κύκλο της δημόσιας πολιτικής για το Διάστημα 

στην Ελλάδα και την Τουρκία. Θα εξετάσει το πώς ξεκίνησαν οι διαστημικές δραστηριότητες στις 

δύο χώρες από την δεκαετία του 70. Θα αναλύσει την υφιστάμενη κυβερνητική ατζέντα της Ελλάδας 

και της Τουρκίας για το Διάστημα, τη Πολιτική Διαστήματος των δύο χωρών και τους φορείς 

εκπόνησής της καθώς και την μέχρι σήμερα εφαρμογής της. Θα γίνει αναφορά  στα υφιστάμενα 

δορυφορικά προγράμματα των δύο χωρών καθώς και στα επόμενα βήματα που έχουν σχεδιαστεί 

σε κάθε κύρια επιμέρους κατηγορία δορυφόρων. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να κάνει μια 

αποτίμηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων καθώς και των επιπτώσεών τους στους τομείς 

ασφάλειας και άμυνας των δύο χωρών. Τέλος, θα καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 

ακολούθησαν οι δύο χώρες. 
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