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ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

με τίτλο

«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές

διατάξεις του Υπουρνείου Δικαιοσύνης»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

θμιση νια τη ναυττήγηση του Ταχέσς Πεοιπολικαύ Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΥΠΚ
υπ’ αρ. -/ του Πολεμικού Ναυτικού — Προσθήκη παρ. 16 στο στοιχείο Α’ του όρθρου 32

του ν. 4361/2016

Στο στοιχείο Α του άρΘρου 32 του ν. 4361/2016 (Α 10) προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

«Ιό. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εΒδομήντα πέντε χιλιάδες
(3.375000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσει:ν
(Εθνικό Σκέλος) του Υπουρνείου Εθνικής Άμυνας νια την ομαλή «ξέλιξ ναυπνησς του
Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ αρ. 7. Τα ποσά που Θα όιατε3ον
από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αψορούν στ συμβασισποίηστ τιροι.ήθειας λκών
και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά κα
υπηρεσίες νια τη συνέχιση ναυπήνησης του ΤΠΚ υτι’ αρ. 7 και στην πληρωμή τς
μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωψέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών
μετακίνησης προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιοιιηχανικέ
Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των
μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών από την ίη Οκτωβρίου 2021, όσο και τσ χρονικό διάοτσμα παοάτασπς του
προγράμματος ναυπήγησπς. Η ισχύς των υπογραψεισών/συναψθεισών ατομικών δηλώσεων
αποδοχής ενασχόλησης μεταεύ του Πολεμικού Ναυτικού καιτων ερναζομένων τς ΝΒΕΕ Α.Ε.,
παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται τιαντότ
νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέεί από τη σύμβαση ιπό στοιχεια
0013/2000, είτε από τπν κυρωθείσα τριμερή συμψωνία, η οποία παρατείνεται έως την 3:η
Δεκεμβρίου 2021. Επί των εγκριόεισών τε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθοσ



εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 Α’ 167), το άοθρο 67’

του ν. 4688/2020 (Α 101), τα άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), το άρθρο 37 του ν.

4734/2020 (Α Ί96, το άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 248 του ν. 4798,’22

(Α’ 68) και το άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) πιστώσεων, χορηγείται παράτασπ

ανάληώης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως καιτον Δεκέμβριο 2021.»

Άρθρο 2

Ρύθμιση νια την ολοκλήρωση ερνασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού —

Ποοσθήκη εδαψίων στην παρ. του άρθρου 26 του ν. 425812014

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), προοτίθεναι εδάώια εικοστό δεύτερο
και εικοστό τρίτο ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, διατίθεται

από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τον
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοσπ των Υ/Β, την

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για ΪΙ

συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β,
κα: εψαρμογή των αναγραώόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των ενκριθε:σών με

το άρθρο 51 του ν. 4557/2018 (Α’ ί39, το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α 89),
το άρθρο 215 :ου ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του· ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38

του ν. 4734/2020 (Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α 256), το άρθρο 249 του ν.

4798/2021 (Α’ 68) και το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) τιιοτώσεων, χοοπνείτα1
πασάταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Δεκέμβριο 2021.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο (<Τροποποιήσεις του Ποινικού Ι
Κώδικα και του Κώδικα

Ειτισιτεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας

Στοιχεία επικοινωνίας: ΓΝΠ ΥΠΕΘΑ Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Αλέξανδρος Βαδιάκας, 2106598215,
2106598503, 2106598260

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

:-;ΊΓε:-ς,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι Τομέας νσμοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μετα4σρών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγσύμενης ρύθμισης

1, Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιλύουν τα εξής ζητήματα:

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου Ι επιψέρει την παράταση του

χρονοδιαγράμματος κατασκευής/ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού

Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 για τρεις (3) μήνες, έως την 31η

Δεκεμβρίου 2021, ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το ναυπηγικό έργο γιατο

ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 που έχει καθελκυστεί, σύμψωνα με το άρθρο 80 του ν. 4712/2020,

προκειμένου να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για

επιχειρησιακή αξιοποίηση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 ετιιψέρειτην ολοκλήρωση των απαραίτητων

εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω (5ΑΤ), με τη συμμετοχή

υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικού, στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ»,

«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται στους χώρους της

«Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» (εψεξής Ε.Ν.Α.Ε. ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).

Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αψορούν:

α. Στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων τιροώσεως των

Υ/Β.

β. Στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνόμενων

βλημάτων 5υΒΗΑΡΟΟΝ, καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατά

τορπιλών (ΤςΜ).

γ. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που

αψορούν τους ιστούς των Υ/Β (περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, Ε5Μ, αναπνευστήρας),

δ. Στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις δοκιμές των Υ/Β, καθώς

και απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των

αντίστοιχων εκδόσεων των υπο κατασκευαστών.

ε. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και

__________

ρυθμίσεων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ ΙΟ) και

του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) δεν Θα καταστεί εψικτό να ολοκληρωθούν

οι εργασίες στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και σε τέσσερα (4) Υ/Β του ΠΝ, που εκτελούνται στις

εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας



Α.Ε.)> (ΝΒΕΕ ΑΕ) καιτης εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) αντίστοιχα, με

σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Οι προτεινόμενες διατάξεις αψορούν στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)

που συμμετέχει στις απαραίτητες εργασίες και δοκιμές στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στα

Υ/Β, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Ν.Β.Ε.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε., αντίστοιχα,

καθώς και στους εργαζομένους των ανάδοχων εταιρειών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ ΙΙ ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Επί του άρθρου Ι

Το ζήτημα που αψορά στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 έχει αντιμετωπισθεί νομοθετικά στο παρελθόν

ως έξης: Με το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) κυρώθηκε από τη Βουλή των

Ελλήνων τριμερής συμψωνία μεταξύ του ΠΝ, της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. και των εργαζομένων

αυτής, που αψορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και

ναυπήγησης των ΤΙΙΚ Νο. ό και Νο. 7 και προβλέψθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους

40 εκ. 1. Με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α 139) και στη συνέχεια με το άρθρο

εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α 89), παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας

τριμερούς συμψωνίας κατά 12 μήνες (έως 30 Ιουνίου 2019) και κατά 3 μήνες (έως 30

Σεπτεμβρίου 2019) και διατέθηκαν επιπλέον πιστώσεις ύψους 31,07 εκ. € και 5,925

εκ. €, αντίστοιχα. Ακολούθως, με το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και στη

συνέχεια με το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) παρατάθηκε η ισχύς της

συμψωνίας για επιπλέον ό μήνες (έως 31 Μαρτίου 2020) και 3 μήνες (έως 30 Ιουνίου

2020) και διατέθηκε επιπλέον πίστωση ύψους 7,65 εκ. € και 3,375 εκ. €, αντίστοιχα.

Με το άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α 146) και στη συνέχεια με το άρθρο 37 του ν.

4734/2020 (Α’ 196) παρατάθηκε η ισχύς της συμψωνίας κατά 3 μήνες (έως 30

Σεπτεμβρίου 2020) και επιπλέον 3 μήνες (έως 31 Δεκεμβρίου 2020) και διατέθηκε

περαιτέρω πίστωση 3,375 εκ. € και 3,575 εκ. €, αντίστοιχα. Με το άρθρο 151 του ν.

4764/2020 (Α’ 256) και στη συνέχεια με το άρθρο 248 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)

τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρου 32 του ν. 4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της

κυρωθείσας τριμερούς συμψωνί.ας για επιπλέον 3 μήνες (έως 31 Μαρτίου 2021) και

επιπλέον 3 μήνες (έως 30 Ιουνίου 2021) και διατέθηκε περαιτέρω πίστωση 3,575 εκ.

€ και 3,175 ει<. €, αντίστοιχα. Τέλος, με το άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α’ 124)

τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρου 32 του ν. 4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της



κυρωθείσας τριμερούς συμψωνίας για επιπλέον 3 μήνες (έως 30 Σεπτεμβρίου 2021)

και διατέθηκε περαιτέρω πίστωση 3,375 εκ. € από πιστώσεις του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ετιίτου άρθρου 2

Το ζήτημα που αψορά στα Υ/Β έχει αντιμετωπισθεί. νομοθετικά στο παρελθόν ως έξη ς:

Με το άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) ανατέθηκε στο ΠΝ η εκτέλεση των εργασιών

πιστοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης των ανωτέρω Υ/Β και διατέθηκε πίστωση

ύψους 75,5 εκ. €. Με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέψθηκε διάθεση

επιπλέον πιστώσεων με σκοπό την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών γιατην

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β [άρθρο 23 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), άρθρο

100 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), άρθρο 13 του ν. 4522/2018 (Α’ 39), άρθρο 61 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α 89), άρθρο 215 του

ν. 4635/2019 (Α 167), άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), άρθρο 38 του ν.

4734/2020 (Α’ 196), άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), άρθρο 249 του ν.

4798/2021 (Α’ 68) και άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α 124)].

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Μπορεί να χωρήσει μόνο μέσω της νομοθετικής οδού,

καθώς με το άρθρο 1 επέρχεται παράταση προθεσμίας

ισχύος κυρωθείσας με νόμο τριμερούς συμψωνίας,

μεταξύ του ΠΝ, της εταιρείας «Ναυπηγικές και

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (Ν.Β.Ε.Ε.

Α.Ε.) και των εργαζομένων αυτής, που αψορά στην

) με αλλαγή προεδρικού ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και

διατάγματος, ναυπήγησης ΤΓΙΚ, με το δε άρθρο 2 διατίθεται, με
υπουργικής απόψασης τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α 94),
ή άλλης κανονιοτικής ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
πραξης;

(10.300.000) ευρώ, από πιστώσεις του τακτικού

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για

την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β.

Η) με αλλαγή διοικητικής
, Ομοιως με παραπανω.

πρακτικη ς
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχεται διάθεση
περισσότερων περισσότερων υλικών πόρων.



ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 11 Οχι ΕΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

11) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Ιι

,,

Χ

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του

άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) και του
1) βραχυπρόθεσμοι: άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) θα

ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ταχύ

Περιπολικό Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ)



υπ’ αρ. 7 και σε τέσσερα (4) υποβρύχια (Υ/Β)

του ΠΝ, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις

της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. και των Ε.Ν.Α,Ε., αντίστοιχα,

με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους

αξιοποίηση.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις Θα ενισχυθεί

η αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων

Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό διασψαλίζεται
ιι) μακροπροθεσμοι:

η προστασία των ουσιωδών συμψερόντων

άμυνας και ασψάλειας και υπηρετείται το

____________________________

δημόσιο συμψέρον.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομσθέτησης7

Ενική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντσς

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται

δείκτες στην Ανάλυση.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξισλογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π
.

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.
ι) Εανειναιαμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση, Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__Π Οχι__Π

Εξηγήστε: Δεν ευρίσκει εψαρμογή

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

‘ άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧι Π

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιστιοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ιρ;//ι12.σθςι1οΓμ/3Γεε.[ιΓιι) και της ΕΛΣΤΑΤ



Αναφέρατε ποια είναι
Δεν ευρίσκει εψαρμογή

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Ι

Εξηγήστε: Δεν ευρίσκει εψαρμογή

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολονούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η παράταση του

χρονοδιαγράμματος κατασκευής/ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7

για τρεις μήνες, ήτοι έως τις 31η Δεκεμβρίου 2021, ώστε να

συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το ναυπηγικό έργο γιατο ΤΠΚ υπ’

αρ. 7 που έχει ήδη καθελκυστεί, σύμψωνα με το άρθρο 80 του ν.

4712/2020, προκειμένου να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ

για επιχειρησιακή αξιοποίηση.

2
Με την προωθούμενη ρύθμιση σκοπείται η ολοκλήρωση των

αναγκαίων εργασιών και δοκιμών στα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ»,

«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», ώστε αυτά να

αποδοθούν, το ταχύτερο δυνατό, στο ΠΝ για πλήρη

επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Με δεδομένο ότι οι υπολειπόμενες

εργασίες και δοκιμές είναι απαραίτητο να υλοπσιηθούν εντός του

χώρου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, και προκειμένου να δοθεί

νομοθετικά η δυνατότητα υπέρβασης του μη αρκούντος ποσού

των 262 εκατομμυρίων ευρώ, που αναψέρεται στην παρ. 5 του

άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους

ν. 4429/2016, 4485/2017, 4522/2018, 4557/2018, 4618/2019,

4635/2019, 4688/2020, 4734/2020, 4764/2020, 4798/2021 και

4818/2021, προτείνεται η προσθήκη στην παρ. 5 του άρθρου 26

του ν. 4258/2014 σχετικών εδαψίων. Επιπλέον κρίνεται

απαραίτητη η χορήγηση τιαράτασης ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων επί των πιστώσεων που εγκρίθηκαν με το άρθρο 61

του ν. 4557/2018, το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019, το

άρθρο 215 του ν. 4635/2019, το άρθρο 66 του ν. 4688/2020, το



άρθρο 38 του ν. 4734/2020, το άρθρο 152 του ν. 4764/2020, το
άρθρο 249 του ν. 4798/2021 και το άρθρο 61 του ν. 4818/2021.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μ εγολύτερη
αποδοτικότιίτα / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΟΦΕΛΗ

_______ _____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση
παρεχόμενων

υπη ρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διειφόνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Ε ΦΑ Ρ Μ Ο ΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή!
εξοττλισμος

Προσλήψεις /
κινη τικότιιτα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και

λε ιτουργίιι
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠ ΟΔΟΣ Ι-Ι

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
ολλειγών κειτά
Την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέιι
ούθιιισιι

Χ

Άλλο

Επίτου άρθρου Ι

Για το έτος 2021 επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΠΔΕ ΥΠΕΘΑ / Εθνικό Σκέλος

συνολικού ποσού 3.375.000 ευρώ.

Η κάλυψη της επιβάρυνσης Θα πραγματοποιηθεί μέσω ανακατανομής πιστώσεων του Εθνικού Σκέλους του

ΠΔΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς ενίσχυση του αντίστοιχου ΠΔΕ/Εθνικού Σκέλους του

ΥΠ ΕΟΑ και καθ’ υπέρβαση των ετήσιων πιοτώσεων αυτού.

Για το έτος 2022 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025

του ν. 4813/2021, δεν υψίσταται οικονομική επιβάρυνση και, συνεπώς, δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια

πιστώσεων αυτού.

Επίτου άρθρου 2

Γιατο έτος 2021 επέρχεται επιπρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού

του ΥΠΕΘΑ συνολικού ποσού 10.300.000 ευρώ. Η κάλυψη της επιβάρυνσης Θα πραγματοποιηθεί μέσω



ενίσχυσης των ιτιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, προς ενίσχυση των

αντίστοιχων ΑΛΕ του ΥΠΕΘΑ και καθ’ υπέρβαση των ετήσιων πιστώσεων αυτού.

Για το έτος 2022 του ισχύοντος Μεσοτιρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025

του ν. 4813/2021, δεν υψίσταται οικονομική επιβάρυνση και, συνεπώς, δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια

πιστώσεων αυτού.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπ ισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

ιιντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜ ΊΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

την υλοποίηση

ΜΕίΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και την

αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεών της.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Τκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 22 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωοιπκό
Δεν υψιοταται.

δικαιο
ΙΙ (συμτιεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν υψίοταται.
Κανονισμός

Δεν υψίσταται.
Οδηγία

Δεν υψίσταται.
Αιτόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δεν υψίσταται.
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν υψίσταται.
Διεθνείς συμβάσεις



Π

Π

Π

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
, Δεν υίοταται.

Ανωτατο η αλλο εθνικο
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Δεν υψίσταται.
Ανεξαρτητη Αρχη

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Δεν υψίοταται.
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού Δεν υψίσταται.
Δικαστη ρ Ιο υ
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή Δεν υψίοταται.

διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολονούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠ Κ)

υττ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού — Προσθήκη

παρ. 16 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν.

4361/2016

Στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016

(Α’ 10) προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

Άρθρο 32 ν. 4361/2016 (Α 10)

Α. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της

αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη,

υπό στοιχείο Β’, Συμψωνία.

2. Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται

οι πάσης ψύσεως πράξεις διοικητικής και



«16. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια

τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000)

ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό

Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για την

ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ)

υτι’ αρ. 7. Τα ποσά που Θα διατεθούν από τις

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αψορσύν στη

συ μβασιοποίηση προμήθειας υλικών και

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που

εκκρεμούν και αψορούν σε υλικά και υπηρεσίες

γιατη συνέχιση ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και

στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών κοινής ωψέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και

των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, Θα

καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ

Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών

(3) μηνών από την Ιη Οκτωβρίου 2021, όσο καιτο

χρονικό διάστημα παράτασης του Προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των

υπογραψεισών/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της

ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου

2021. Το ελληνικό Δημόσιο επιψυλάσσεται

παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του,

είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία

ΟΟΙΒ/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή

συμψωνία, η οποία παρατείνεται έως την 3Ιη

Δεκεμβρίου 2021. Επί των εγκριθεισών με το

άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο

εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο

216 του ν. 4635/2019 (Α 167), το άρθρο 67 του ν.

4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 80 του ν. 4712/2020

(Α’ 146), τσ άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α· 196),

το άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο

248 του ν. 4798/2021 (Α 68) και το άρθρο 60 του

ν. 4818/2021 (Α 124) πιστώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

δαπανών έως καιτον Δεκέμβριο 2021.»

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή κάθε

άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η

λήψη οποιουδήποτε ασψαλιστικού

μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού

νόμου που ασκούνται από τους πάσης

ψύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας

ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους ψορείς

του δημοσίου τομέα, σε βάρος της κινητής

και ακίνητης περιουσίας του νομικού

προσώπου με την επωνυμία ΝΒΕΕ Α.Ε.,

συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως

απαιτήσεων της εταιρίας εις χείρας

τρίτων, εψόσον η κινητή και η ακίνητη

αυτή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων

των απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει

την ολοκλήρωση του Προγράμματος

ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ

υπ’ αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού

Ναυτικού, είτε την καταβολή

δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων

απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας,

καθώς επίσης και των καταβολών του

πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση

των προγραμμάτων τους. Κάθε αντίθετη

διάταξη παύει να ισχύει από τη

δημοσίευση του παρόντος.

Καταοχέσεις εις χείρας πιστωτικών

ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος

της ΝΒΕΕ Α.Ε. έως την 27η Ιουλίου 2016,

αίρονται αυτοδικαίως.

3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00

(συμπεριλαμβανομένων των

τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε

ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα

οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη

διατου παρόντος νόμου συμψωνία.

4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναταιναχρησιμσπσιείτα

παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της

υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η



σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη

σύμψωνη γνώμη Του Π.Ν..

5. Η κυρούμενη συμψωνία δεν συνιστά

ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του

Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά

του, που απορρέουν από την Κύρια

Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε

Προθεσμία παραγραψής για την άσκηοή

τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη

διάρκεια ισχύος της κυρούμενης

συμψωνίας.

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζειαπό

τη δημοσίευσή του στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως.

7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκ. ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ομαλή εξέλιξη

ναυπήγηοης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. ό και 7. Το

εναπομείναν ποσό της κυρωθείοας

τριμερούς ουμψωνίας Θα διατεθεί προς

αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά Θα

διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις Θα καταλογιοθούν στα

ΝΒΕΕ Α.Ε. με την ολοκλήρωση του

προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή,

από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων

αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται

για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

από την Ιη Ιουλίου 2018, όσο και το

χρονικό διάστημα παράτασης του

προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των

υπογραψεισών/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης,

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι πληρωμές

μισθοδοσίας του προγράμματος

(αποζημίωση εργαζομένων, ασψαλιοτικές

εισψορές και ψορολογικές υποχρεώσεις)

που τυχόν Θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε

εψαρμογή των προηγούμενων εδαψίων



πραγματοποιούνται με μεταψορά των

ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν

ήδη συσταθεί νια το σκοπό αυτόν.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο

δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η ισχύς της οποίας

ιταρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019.

8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ

διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την

ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’

αριθμ. ό και 7. Τα ποσά που Θα διατεθούν

από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και

αψορούν τη συμβασιοποίηση προμήθειας

υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν

υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση

ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο ό και 7, αλλά και

για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των

λογαριασμών κοινής ωψελείας, όπως έχει

καθοριστεί σε τριμερή συμψωνία Θα

καταλογιοτσύν στα ΝΒΕΕ Α.Ε.. Επιπλέον, η

καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών

(3) μηνών από την Ιη Ιουλίου 2019, όσο

και το χρονικό διάστημα παράτασης του

προγράμματος ναυτιήγησης. Η ισχύς των

υπογραψεισών/ουναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., ιταρατείνεται

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το

Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο

δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η ισχύς της οποίας

παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου

2019. Η υλοποίηση των τιιστώσεων, που

εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του ν.



4557/2018 (Α’ 139), παρατείνεται έως τον

Σεπτέμβριο 2019.

9. Επιπλέον ποσό μέχρι επτά εκατομμύρια

εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.650.000)

ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη
ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7. Τα

ποσά που Θα διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και
ανάθεσης εργασιών παροχής
υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν
υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση

ναυπήγησηςτωνΐΠΚ υπ’ αριθμ. ό και7 και

στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών κοινής ωψελείας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών

μετακίνησης προσωπικού, θα

καταλογιστούν στα ΝΒΕΕ Α.Ε.. Επιπλέον, η

καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα έξι (6) μηνών από την Ιη

Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό

διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των υιτογραψεισών /
ουναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

μέχρι την 3 Ιη Μαρτίου 2020. Το Πολεμικό

Ναυτικό δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό

δικαίωμα που απορρέει από την

κυρωθείσα τριμερή συ μψωνία, η ισχύς της

οποίας τιαρατείνεται μέχρι την 31η

Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το

άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και το

άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α 89)

πιοτώσεων, χορηγείται παράταση



ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Μάρτιο 2020.

10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία

εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε

χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων

Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. ό και 7. Λόγω επιτακτικών

επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ’

αριθμ. ό Θα παραδοθεί από την ανάδοχο

εταιρεία στο ΠΝ έως την Ιη Ιουνίου 2020,

με το σύνολο των

υλικών/συσκευών/συστημάτων του και

Θα παραληψθεί από το ΠΝ στην

κατάσταση που Θα είναι την ημέρα της

παράδοσης. Σε περίπτωση μη παράδοσης

του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. ό από την ανάδοχο

εταιρεία μέχρι την ως άνω προθεσμία, το

ΠΝ Θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ’

αριθμ. ό, στοπλαίσιο του συμψωνηθένιος

με την τριμερή συμψωνία συντονισμού

του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης

των πλοίων από το ΠΝ. Σε κάθε

περίπτωση, Θα συνταχθεί σχετικό

πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ’

αριθμ. 6, έστω και μόνο από το ΠΝ,

προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν

και να ολοκληρωθούν σι απαιτούμενες

εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, Θα

συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να

αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ νια

πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα

ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και

ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών,

που εκκρεμούν και αψορούν σε υλικά και

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης

των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της

μισθοδοσίας, των λογαριασμών Κοινής

ωψελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των



υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, Θα

καταλογιστούνοτη ΝΒΕΕΑ.Ε.. Η καταβολή

από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των

εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την

Ιη Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό

διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των

υπογραεισών/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό

Δημόσιο επιψυλάσσεται παντός νομίμου

ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό

απορρέει από τη σύμβαση ΟΟΙΒ/2000,

είτε από την κυρωθείσα τριμερή

συμψωνία, η οποία παρατείνεται έως την

30ή Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με

το άρθρο 62 του ν. 4557/20 18 (Α’ 139), το

άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α’ 89) και το

άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α 167)

πιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Ιούνιο 2020.

11. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία

εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε

χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας γιατην ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 6, που έχει ήδη

παραληψΘεί από το Πολεμικό Ναυτικό,

και του Ταχέος Περιπολικού

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’

αριθμ. 7. Ειδικότερα, η καθέλκυση του

ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, θα Πρέπει να εκτελεστεί

εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη

ισχύος της παρούσας. Τα ποσά που Θα

διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη
συμβασιοπσίηση προμήθειας υλικών και



ανάθεσης εργασιών - παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν

σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση

ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην

πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών Κοινής ωψελείας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην

εταιρεία «Ναυιτηγικές και Βιομηχανικές

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ ΑΕ).

Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα τριών μηνών από την Ιη Ιουλίου

2020, όσο και το χρονικό διάστημα

παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης, Η ισχύς των υπογραψεισών/

συναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Το

Ελληνικό Δημόσιο επιψυλάσσεται παντός

νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του,

είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ’

αριθμ. ΟΟΙΒ/2000, είτε από την

κυρωθείσα τριμερή συμψωνία, η οποία

παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου

2020. Επίτων εγκριθεισών με το άρθρο 62

του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο 23 του

ν. 4618/2019 (Α 89), το άρθρο 216 του ν.

4635/2019 (Α’ 167) και το άρθρο 67 του ν.

4688/2020 (Α’ 101) πιστώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον

Σεπτέμβριο 2020.

12. Επιπλέον ποσό μέχρι Τρία

εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήνια

πέντε χιλιάδες (3.575000) ευρώ

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη

ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού



Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υιτ’ αρ.

6, που έχει ήδη παραληψθεί από το

Πολεμικό Ναυτικό, καιτου ΤΠΚ υττ’ αρ. 7.

Τα ποσά που Θα διατεθούν από τις

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αψορούν

στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών

και ανάθεσης εργασιών-παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν

σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση

ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην

πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών κοινής ωψελείας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην

εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.)) (ΝΒΕΕ Α.Ε.).

Η καταβολή απότο Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα τριών μηνών από την Ιη

ΟςΓωβρίου 2020, όσο και το χρονικό

διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των

υπογραψεισών/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το

Ελληνικό Δημόσιο επιψυλάσσεται παντός

νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του

είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ’

αρ. ΟΟΙΒ/2000 είτε από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η οποία παρατείνεται

έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Επί των

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό

Τρίτο του ν. 4618/2019 (Ν 89), το άρθρο

216 του ν. 4635/2019 (Ν 167), το άρθρο 67

του ν. 4688/2020 (Ν 101) καιτο άρθρο 80

του ν. 4712/2020 (Α’ 146) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον

Δεκέμβριο 2020.
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13. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία

εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα

πέντε χιλιάδες (3.575.000) ευρώ

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

‘Αμυνας για την ομαλή εξέλιξη

ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ.

6, που έχει ήδη παραληψΘεί από το

Πολεμικό Ναυτικό, και του Τ[ΙΚ υπ’ αρ. 7.

Τα ποσά που θα διατεθούν από τις

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αψορούν

στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών

και ανάθεσης εργασιών - παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν

σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση

ναυτιήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην

πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών Κοινής ωψελείας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην

Εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.).

Η καταβολή απότο Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα τριών μηνών από την Ιη

Ιανουαρίου 2021, όσο και το χρονικό

διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυτιήγησης. Η ισχύς των υπογραψεισών /
συναθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 31η Μαρτίου 2021. Το Ελληνικό

Δημόσιο ετιιψυλάσσεται παντός νομίμου

ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό

απορρέει από τη σύμβαση υπό στοιχεία

ΟΟΙΒ/2000, είτε από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η οποία παρατείνεται

έως την 31η Μαρτίου 2021. Επί των

εγκριθεισών με το άρΘρο 62 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό

τρίτο του ν. 4618/2019 (Ν 89), το άρθρο



216 του ν. 4635/ 2019 (Α’ 167), Το άρθρο

67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), ΤΟ άρθρο 80

Του ν. 4712/2020 (Α’ 146) και το άρθρο 37

του ν. 4734/2020 (Α’ 196) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως καιτον Μάρτιο

2021.

14. Επιπλέον ποσό μέχρι Τρία

εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε

χιλιάδες (3.175.000) ευρώ διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου ΕθνικήςΑμυναςγιατην ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ) υπ’ αρ. 6, που έχει ήδη παραληψθεί

από το Πολεμικό Ναυτικό, καιτου ΤΠΚ υπ’

αρ. 7. Τα ποσά που Θα διατεθούν από τις

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αψορούν

οτη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών

και ανάθεσης εργασιών - παροχής

υπηρεοιών, που εκκρεμούν και αψορούν

σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση

ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην

πληρωμή της μισθοδοσίας, των

λογαριασμών κοινής ωψέλειας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην

εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.)> (ΝΒΕΕ Α.Ε.).

Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα τριών μηνών από την Ιη

Απριλίου 2021, όσο και το χρονικό

διάστημα τιαράτασης του προγράμματος

ναυτιήγηοης. Η ισχύς των υπογραψεισών /
συναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 30ή Ιουνίου 2021. Το ελληνικό

Δημόσιο επιψυλάσσεται παντός νομίμου

ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό



απορρέει από τη σύμβαση υπ’ αρ.

ΟΟΙΒ/2000, είτε από την κυρωθείσα

τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται

έως την 30ή Ιουνίου 2021. Επί των

εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό

τρίτο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), Το άρθρο

216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 67

του ν. 4688/2020 (Α 101), το άρθρο 80 του

ν. 4712/2020 (Α’ 146), το άρθρο 37 του ν.
4734/2020 (Α’ 196) και το άρθρο 151 του

ν. 4764/2020 (Α 256) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο

2021

15. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία

εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε

χιλιάδες (3.175.000) ευρώ διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ)υπ’ αρ. 7.Ταποσάπου θαδιατεθούν

από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και

αψορούν στη συμβασιοποίηση

προμήθειας υλικών και ανάθεσης

εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που

εκκρεμούν και αψορούν σε υλικά και

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στην πληρωμή της

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής

ωψέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των

υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα

καταλογιστούν στην εταιρεία

«Ναυπηγικές και Βιομηχανικές

Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.).

Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των

μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό

διάστημα τριών (3) μηνών από την Ιη

Ιουλίου 2021, όσο και το χρονικό

διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραψεισών/



συναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Το

ελληνικό Δημόσιο επιυλάσσεται παντός

νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του,

είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπό

στοιχεία ΟΟΙΒ/2000, είτε από την

κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία

παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου

2021. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62

του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο

εικοστό Τρίτο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το

άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το

άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α 101), το

άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α 146), το

άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α 196), το

άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και

το άρθρο 248 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)

πιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάλη ης νομικών δεσμεύ σεων δαπανών

έως καιτον Σεπτέμβριο 2021.

Β. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΚ τ. Ο5ΡΕΊ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΒΕΕ ΑΕ

Στην Αθήνα σήμερα, την 4 Δεκεμβρίου

2015 μεταξύ:

α) Πολεμικού Ναυτικού, που

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρχηγό

του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχο Γ.

Γιακουμάκη ΠΝ, εψεξήςτο «ΠΝ»,

και

β) της εταιρείας «Ναυπηγικές και

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας

Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελευσίνα 19200,

Α.Φ.Μ. 094457638 ΑΡ. ΜΑΕ.

37923/03/Β/97/11, νομίμως

εκπροσωπούμενη από τους κ. Νικόλαο

Ανδριτσάκη του Παναγιώτη, Αριθμ.



Δελτίου Ταυτότητας Χ543781 και κ.

Ιάσονα Δημητρακόπουλο του Σοψοκλή,

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ205718 στο

εξής αναψερόμενη ως «ΝΒΕΕ ΑΕ»,

γ) του εκπροσώπου των εργαζομένων της

ΝΒΕΕ ΑΕ κ. Θεολή Τσούκη του

Κωνσταντίνου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας

Κ304927 και κ. Αριστοτέλης

Κυριαζόπουλος του Δημητρίου, Αριθμ.

Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ601026 που

εκπροσωπεί νόμιμα την πλειοψηψία των

εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο πλαίσιο αναζήτησης οριστικής λύσης

για την ολοκλήρωση του προγράμματος

ναυτιήγησης των πλοίων του Πολεμικού

Ναυτικού που κατασκευάζονται στα

Ναυπηγεία Ελευσίνας δυνάμει της

σύμβασης 001 Β/2000 μεταξύ Ελληνικού

Δημοσίου και ΝΒΕΕ ΑΕ, και συγκεκριμένα

την ολοκλήρωση κατασκευής των ΤΠΚ Υπ.

Αριθ. ό και 7, τα ανωτέρω μέρη

συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία

ότι οι ακόλουθοι όροι συμψωνήθηκαν

ελεύθερα και αποτελούν δίκαιους όρου ς.

Άρθρο 1

Αντικείμενο Συ μψωνίας

Με την παρούσα σύμβαση, το Πολεμικό

Ναυτικό αναλαμβάνει τον συντονισμό της

ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των

πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθ. ό και 7, κυριότητας

του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του
δικαιώματος νομής και κατοχής, υπό τους

όρους και προϋποθέσεις που

περιγράψονται στα ακόλουθα άρθρα, στο

εξής αναψερόμενο ως «πρόγραμμα»



ΆρΘρο 2

Υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ ΑΕ

1. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, από την ημερομηνία

υπογραψής της παρούσης και έως την

ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων ΤΠΚ

Υπ. Αριθμ. ό και 7 και ένταξης τους στο

Πολεμικό Ναυτικό ως πλήρως

επιχειρησιακά ενεργών πλοίων,

παραχωρεί στο Πολεμικό Ναυτικό κατά

προτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών, το

δικαίωμα χρήσης, άνευ οιουδήποτε

ανταλλάγματος, των γηπέδων μετά των

συστατικών τους, των λιμενικών

εγκαταστάσεων και πλωτών μέσων, τις

υποδομές και τον εξοπλισμό σε καλή

λειτουργική κατάσταση και εν γένει κάθε

απαραίτητου για την ολοκλήρωση

κατασκευής των πλοίων κινητού και

ακίνητου πράγματος ιδιοκτησίας της ή
παραχωρημένου σε αυτή για τη

λειτουργία του ναυπηγείου.

2. Η ΝΒΕΕΑΕ, υποχρεσύταινα μην προβεί

σε απολύσεις έως την ολοκλήρωση του

παρόντος Προγράμματος - εκτός και αν

συντρέχει οπου δαίος λόγος καταγγελίας

σύμψωνα με το νόμο- και στην καταβολή

του 30% του καθαρού μισθού κάθε

εργαζόμενου σύμψωνα με την ισχύουσα

εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30%

εργοδοτικών και ασψαλιστικών εισψορών.

Το ΠΝ Θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος

εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισψορών

με καταβολή του 70% αυτών, αψού

υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα

αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά για την

πληρωμή απότο ΠΝ.

3. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται στην

εμπρόθεσμη καταβολή του 40%

τρεχόντων λογαριασμών κοινής ωέλε ιας

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του

προγράμματος, καθώς και στην

αποπληρωμή οψειλών παρελθόντων ετών

ς9



εξ ολοκλήρου, σύμψωνα με υψιστάμενους

ή τυχόν νέους διακανονισμούς με τις

εταιρείες παροχής. Τα λοιπά βιομηχανικά

έξοδα (ενδεικτικά αναψέρονται: ψύλαξη,

καθαριότητα, τηλεψωνία, άδειες

μηχανογραψικών εψαρμογών,

μετακίνηση προσωπικού) Θα βαρύνουν

αποκλειστικά την ΝΒΕΕ ΑΕ.

4. Η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεούται και είναι

πλήρως υπεύθυνη να εκτελέσει εντός

χρονοδιαγράμματος τις εργασίες

αρμοδιότητας της που απαιτούνται για

την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες, ενέργειες Πολεμικού

Ναυτικού

1. Το Πολεμικό Ναυτικό Θα συμβληθεί με

τους εργαζομένους των Ναυπηγείων

Ελευσίνας, προκειμένου αυτοί να

παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες

τους, μέχριτην ολοκλήρωση των εργασιών

στις ΤΠΚ και την επιχειρησιακή τους

λειτουργία. Συναψώς, το ΠΝ Θα

καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που Θα

συμψωνηθούν σε κάθε εργαζόμενο. Με

τις προβλέψεις του παρόντος δεν

δημιουργείται καθεστώς εξαρτημένης

εργασίας με το ΠΝ, ή οποιαδήποτε

διαδοχή του ΠΝ στις υπάρχουσες

απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι της

ΝΒΕΕ ΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την

υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τη

ΝΒΕΕ ΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα

δικαιώματα Τους. Η σχέση του ΠΝ με τους

εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται

αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση

των εργασιών των ΤΠΚ.

2. Το Πολεμικό Ναυτικό Θα συνάψει τις

τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του

έργου συμβάσεις με τρίτου ς προμηθευτές

και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους



αντικείμενο που Θα απαιτηθεί νια την

ολοκλήρωση του προγράμματος, με

εκείνους που ήταν ήδη συμβεβλημένοι με

τη ΝΒΕΕ ΑΕ και έχουν ήδη εκτελέσει

εργασίες στις ΤΠΚ στο ίδιο αντικείμενο,

προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες 01

αναγκαίες εργασίες, προδιαγραψές των

ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναταινα

αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους

προμηθευτές, υπεργολάβους ή και

τρίτους εργαζόμενους εκτός ΝΒΕΕ ΑΕ.

3. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση

των εργασιών των ΤΠΚ, σύμψωνα με τα

προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα, Θα

γίνουν από το ΠΝ, από την έναρξη ισχύος

του παρόντος, σύμψωνα με την ισ)(ύουσα

ελεγκτική νομοΘεσία. Το υψιστάμενο

υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα Θα

δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων

των μη διατιθέμενων ανέκκλητων

πιστώσεων που προβλέπονται στους

νόμους 4160/2013 και 4313/2014. Για την

υλοποίηση του προγράμματος Θα υπάρξει

επιπλέον ενίσχυση με ποσό ύψους 40

εκατομμυρίων €. Από την επιπρόσθετη

αυτή χρηματοδότηση, το ποσό που

τελικώς Θα δαπανηθεί Θα καταλογιστεί

στα ΝΒΕΕ ΑΕ με την ολοκλήρωση του

προγράμματος. Ποσά άνω των 40 εκ € Θα

καταλογισθούν εις βάρος των

κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών

επιστολών προκαταβολής.

4. Οι ως άνω αμοιβές της παραγράψου Ι

του παρόντος άρθρου, ήδη

προσδιορί.ζονται στο 70% των πληρωτέων

αμοιβών των εργαζομένων δυνάμει της

υπάρχουσας εργασιακής τους σχέσης με

τη ΝΒΕΕ ΑΕ, με κατώτερο όριο καταβολής

τα 850€ και ανώτερο όριο τα 3000€.

5. Εντός δέκα (10) ημερών από την

κύρωση της συμψων[ας με τη διαδικασία

της παραγράψου Ι του άρθρου 5 της



παρούσας, σι εργαζόμενοι Θα λάβουν,

ανεξάρτητα από τη μηνιαία καταβολή

αμοιβών τους του τρέχοντος μηνός,

επιπλέον ποσό ύψους δυο μηνιαίων

αμοιβών. Με την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ.

ΑριΘ. 6, Θα καταβληθεί στους

εργαζόμενους, επιπλέον ποσό ύψους μιας

μηνιαίας αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά των

δυο συν ενός μισθού, συνυτιολογίζονται

στις συνολικές μηνιαίες αμοιβές των

εργαζομένων που δεν μπορούν να

ξεπεράσουν ως συνολική δαπάνη το

κόστος 29 αμοιβών. Τα δώρα, τα πάσης

μορψής επιδόματα και κάθε μορψής

πρόσθετες αποδοχές Θα επιβαρύνουν στο

σύνολο τους τη ΝΒΕΕ ΑΕ. Σε περίπτωση

που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός

29 μηνών η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεώνεται στην

ολοκλήρωση των εργασιών αρμοδιότητας

καθώς και στην παροχή των

αναψερομένων σε Άρθρο 2 παράγραψος Ι

της παρούσης.

6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές

επιστολές προκαταβολών παραμένουν σε

ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου.

Άρθρο 4

Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών

κατασκευής ΤΠΚ

1. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των

ΤΠΚ Υπ. Αριθ. ό και 7 δεν Θα ξεπεράσει

τους 29 μήνες. Ως χρονικό σημείο έναρξης

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος

λογίζεται η ημερομηνία υπογραψής της

παρούσας συμψωνίας.

2. Το χρονικό διάστημα που Θα απαιτηθεί

για την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 7 δεν

Θα ξεπεράσειτους Ιό μήνες.

Άρθρο 5



Γενικοί όροι

1. Η παρούσα συμψωνία τελεί υπό την

αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των

Ελλήνων.

2. Το ΠΝ μέοω του Ναυτικού κλιμακίου

Ελευσίνας, αναλαμβάνει το συντονισμό

του παρόντος προγράμματος. Το σύνολο

του προσωπικού της ΝΒΕΕ ΑΕ στα

Ναυπηγεία Ελευσίνας υποχρεούται να

συνεργάζεται στενά με το κλιμάκιο του

Πολεμικού Ναυτικού που είναι

εγκατεστημένο στα ναυπηγεία ή τους

νόμιμους εκπροσώπους του ΠΝ καθώς

επίσης να βρίσκεται σε τόπο καιχρόνο που

τυχόν Θα ορισθεί από το κλιμάκιο ΗΝ για

τις ανάγκες του προγράμματος. Το σύνολο

του προσωπικού υποχρεούται να

ενημερώνει και να εισηγείται ανά τακτά

χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε

απαιτείται, τα αρμόδια όργανα του Π Ν για

τα Θέματα που εμπίπτουν στις

αρμοδιότητες του και εντάσσονται στο

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η

ανάληψη του συντονισμού από το

Ναυτικό κλιμάκιο Ελευσίνας του ΠΝ δεν

απαλλάσσει το προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ

από υποχρεώσεις και ευθύνες που

αντιστοιχούν στη θέση που καλύπτουν και

στις αρμοδιότητες που τους έχουν

ανατεθεί για την ομαλή και εύρυθμη

λειτουργία των ναυπηγείων και την

πρόοδο του προγράμματος.

3. Το ΠΝ δύναται να καθορίζει επιτροπές

και ομάδες εργασίας αποτελούμενες από

προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ ή και από

προσωπικό του ΠΝ για τον καλύτερο

δυνατό συντονισμό και τη βέλτιστη

αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

4. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να

εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητας τους

όπως απαιτεί η καλή πίστη, η

επαγγελματική δεοντολογία, οι κανόνες



της επιστήμης και της τέχνης και οι

υποχρεώσεις που απορρέουν από την

παρούσα συμφωνία.

5. Η ανοχή από το Πολεμικό Ναυτικό της

παράβασης οποιουδήποτε όρου της

παρούσας συμψωνίας, δεν Θεωρείται σε

καμία περίπτωση ως έγκριση της

παράβασης ή παραίτηση από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο

δικαίωμα του Δημοσίου ούτε ως

τροποποίηση της συμψωνίας ούτε

Παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα στη ΝΒΕΕ

ΑΕ. Η μη άσκηση δε, κάποιου δικαιώματος

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος

δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

6. Η παρούσα συμψωνία δεν δημιουργεί,

ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει

δικαιώματα σε τρίτους. Κανένας τρίτος

δεν Θα δικαιούται να επικαλεστεί κάποια

διάταξη της συμψωνίας, η οποία είναι

δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα

ή όψελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά

ή σιωπηρά.

7. Η ΝΒΕΕ ΑΕ είναι αποκλειστικά

υπεύθυνη για κάθε ατύχημα που τυχόν

συμβεί στο Προσωπικό της, που Θα

απασχολείται στο Παρόν Πρόγραμμα και

για το λόγο αυτό εγγυάται την πιστή

τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως

της σχετικής με την υγιεινή και την

ασψάλεια στην εργασία, εργατικά

ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.α.

8. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος

είναι πιθανό να περιέλθουν σε γνώση της

ΝΒΕΕ ΑΕ και των εργαζομένων

πληροψορίες (σε έντυπη, ηλεκτρονική

μορψή ή και προψορικά) αναψορικά με το

Δημόσιο, ή τις υποθέσεις τους, οι οποίες

δεν έχουν καταστεί γνωστές στο ευρύ

κοινό (εψεξής «Εμπιστευτικές

Πληροψορίες»). ‘Οσον αψορά στις

Εμπιστευτικές Πληροψορ[ες, η ΝΒΕΕ ΑΕ

3Υ



και σι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση

να τηρούν τους Κανόνες

εμπιοτευτικότητας και να

συμμορφώνονται με τους περιορισμούς

και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται

από τις Ελληνικές Αρχές και την Ελληνική

νομοθεσία. Σε Κάθε περίπτωση, η ΝΒΕΕ ΑΕ

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει

εμπιστευτικές καινα μη γνωστοποιήσεισε

τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους

σκοπούς τις Εμπιστευτικές Πληροψορίες

που Θα περιέλθουν σε γνώση της.

9. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης

ΝΒΕΕ ΑΕ λόγω συγχώνευσης ή από άλλη

νόμιμη αιτία αποκτά τα δικαιώματα και

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτού,

όπως απορρέουν από την παρούσα

συμψωνία, η συνέχιση, όμως αυτής

υπόκειται σε ρητή και έγγραψη έγκριση

από το Δημόσιο. Ομοίως, τυχόν ένταξη της

ΝΒΕΕ ΑΕ σε κάποια από τις διαδικασίες

του ΠτΚ, δεν επηρεάζει την ισχύ της

παρούσας.

9. Με την υπογραψή της παρούσας, το

Ελληνικό Δημόσιο δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο

δικαίωμα του. Τυχόν συμβατικές

διαψορές μεταξύ των

αντισυμβαλλομένων που έχουν ανακύ ψει

πριν από την υπογραψή της παρούσας,

επιλύονται κατά τον τρόπο που

προέβλεπε η ενλόγω σύμβαση

ΙΟ. Η Κύρια Σύμβαση 001/ΟΟ

(συμπεριλαμβανομένων των

τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε

ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων

πληρωμών και γενικότερα των Θεμάτων

τα οποία πλέον καθορίζονται οτην

παρούσα.

11. Ολοι οι όροι της παρούσας ρητά

συμψωνούνται, ως ουσιώδεις.



Άρθρο 2

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε

υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού —

Προσθήκη εδαψίων στην παρ. 5 του άρθρου

26 του ν. 4258/2014

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014

(Α’ 94), προστίθενται εδάψια εικοστό δεύτερο

και εικοστό τρίτο ως εξής:

«Επιπλέον Ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού

προϋπολογισμού, του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών

που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών

πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των

αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και

4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.

4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο

12. Για επίλυση τυχόν

αποκλειστικά αρμόδια

δικαστήρια Αθηνών.

Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αψού

διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και

αποδειά και υπογράψεται

ανεπιψύλακα το παρόν από τους

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4)

αντίτυπα, από τα οποία έλαβε ένα (1) ο

κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) το

ΥΠΕΘΑ.

Χολαργός, 4 Δεκεμβρίου 2015

01 ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟΙ

Γιατο Πολεμικό Ναυτικό

Γιατη ΝΒΕΕ

Για τους Εργαζόμενους»

Άρθρο 26 ν. 4258/2014 (Α 94)

1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό

Δημόσιο και ευρίοκονιαι στις

εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό

Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματος του

νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο

Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των

απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για

την πιστοποίηση τους και την

επιχειρησιακή ένταξη τους, σύμψωνα με

όσα ορίζονται στις παραγράψους 2 έως 7.

2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα

εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου

ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του

διαψορών,

είναι τα



του ν. 4618/2019 (Α’ 89), Το άρθρο 215 του ν.

4635/2019 (Α’ 167), Το άρθρο 66 του ν.

4688/2020 (Α 101), Το άρθρο 38 του ν.

4734/2020 (Α 196), το άρθρο 152 Του ν.

4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 249 του ν.

4798/2021 (Α’ 68) και το άρθρο 61 του ν.

4818/2021 (Α’ 124) τιιστώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

δαπανών έως και τον Δεκέμβριο 2021»

Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους

των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους

υττεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των

ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός Θα

χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό

Ναυτικό, άνευ ου δενός ανταλλάγματος.

3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με

τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ,

προκειμένου να παράσχουν τις

απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την

ολοκλήρωση των εργασιών οτα Υ/Β και

την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το

Πολεμικό Ναυτικό Θα καταβάλλει τις

μηνιαίες αμοιβές που θα συμψωνηθεί για

κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα

στην αμοιβή ασψαλιστική εισψορά ως

αποζημίωση του για τις υπηρεσίες οι

οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή,

δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης

εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή
οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού

Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις

των εργαζομένων ένανυ των ΕΝΑΕ. Οι

εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα

εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα

τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους.

Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους

εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται

αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση

των εργασιών των Υ/Β.

4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται

δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν

αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου

συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και

υπεργολάβους για κάθε ΕΠί μέρους

αντικείμενο με εκείνους σι οποίοι ήταν

συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν

εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο

αντικείμενο, προκειμένου να

εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές

προδιαγραψές και όροι για την

πιστοποίηση των Υ/Β.



Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να

συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους

εκτός των ΕΝΑΕ για εκτέλεση

εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις

ορισμένου χρόνου, στο Πλαίσιο του

παρόνιος άρθρου.

5. ‘Ολες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση

των εργασιών των Υ/Β, σύμψωνα με τις

παραγράψους 1-4 του παρόντος, θα

γίνουν από το Πολεμικό Ναυτικό, από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμψωνα με

την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία και

μέχρι ύψους 75,5 εκ. που είναι ήδη

εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται

μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την

ολοκλήρωση των υπολειπομένων

αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την

πιστοποίηση καιτην επιχειρησιακή ένταξη

τωνγ/Β.

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό

μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια ετιτακόσιες

χιλιάδες (19.700.000) ευρώ για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την

Πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β,

την αντιμετώπιση βλαβών που

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς καιγιατη συντήρηση των συνοδών

πλοίων δοκιμών των Υ/Β.

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκαοκτώ

εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων

(18.800.000) ευρώ διατίθεται για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που

απαιτούνται για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β.



Εττιττλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των ουνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των σε

ανωτέρω παράγραψο 4 αναγραψομένων

διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας

του προγράμματος (αποζημίωση

εργαζομένων, ασψαλιοτικές εισψορές και

ψορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα

βαρύνουν το ΠΔΕ σε εψαρμογή του

προηγούμενου εδαψίου

πραγματοποιούνται με μεταψορά των

ποσών σε εμπορικού ς λογαριασμούς του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν

ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν.

Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό

Ναυτικό από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ Α.Ε.,

μετά την έκδοση του ν. 4258/2014 και

αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση του

Προγράμματος κατασκευής και

επιχειρησιακής λειτουργίας των Υ/Β

«ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

και «ΩΚΕΑΝΟΣ», θα τακτοποιηθούν

δημοσιολογιοτικά από το παραπάνω

ποσό.

Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν

από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για

τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

3ί



δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των, σε

ανωτέρω παράγραψο 4 αναγραψόμενων,

διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 πιοτώσεων

χορηγε’ιται παράταση υλοποίησης έως και

τον Σεπτέμβριο 2019.

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα

εκατομμύρια πενιακόσιες χιλιάδες

(21.500.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β,

την αντιμετώπιση βλαβών που

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς καιγιατη συντήρηση των συνοδών

πλοίων που απαιτούνται για την

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ’

εψαρμογή των αναγραψόμενων

διαδικασιών οτις παραγράψους 3 και 4.

Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.

4557/2018 (Α· 139) και το άρθρο 22 του ν.

4618/2019 (Α’ 89) πιοτώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως καιτον Μάρτιο

2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια

εκατό χιλιάδες (20.100.000) ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των

αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3

και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61

του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο 22 του



ν. 4618/2019 (Α’ 89) και το άρθρο 215 του

ν. 4635/2019 (Α’ 167) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον

Σεπτέμβριο 2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

εκατόν πενήντα χιλιάδες (10.150.000)

ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των

αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ. 3

και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61

του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο

εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89),

το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167)

καιτο άρθρο όότου ν. 4688/2020 (Α’ 101)

πιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως τον Δεκέμβριο 2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκατρία

εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες

(13.700.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών γιατην

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β,

την αντιμετώπιση βλαβών που

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς καιγιατη συντήρησητωνσυνοδών

πλοίων που απαιτούνται για την

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’

εψαρμογή των αναγραψόμενων

διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των

εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.



4557/2018 (Α 139), το άρθρο εικοστό

δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το

άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το

άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α 101) καιτο

άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α 196)

πιστώσεων, χορηγε’ιται παράταση

ανάλη ψη ς νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Μάρτιο 2021.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου

Εθνικής ‘Αμυνας, για την ολοκλήρωση

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή

των αναγραψόμενων διαδικασιών στις

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν.
4618/2019 (Α 89), το άρθρο 215 του ν.
4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του ν.
4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του ν.

4734/2020 (Α’ 196) και το άρθρο 152

του ν. 4764/2020 (Α’ 256) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και

τον Ιούνιο 2021.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν

από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και

για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων



- που απαιτούνται για την ολοκλήρωση

των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή

των αναγραψόμενων διαδικασιών στις

παρ. 3 και 4. Επί. των εγκριθεισών με το

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το

άρθρο εικοστό δεύτερο του ν.

4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 215 του ν.

4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66 του ν.

4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του ν.

4734/2020 (Α 196), το άρθρο 152 του ν.

4764/2020 (Α’ 256) και το άρθρο 249

του ν. 4798/2021 (Α’ 68) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και

τον Σεπτέμβριο 2021.

6. 0 ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για

τη ρύθμιση των Θεμάτων τα οποία δεν

ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη.

7. Με την επιψύλαξη του παρόντος, το

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ουδεμία

αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των

Θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.))

30. Κατάργηση διατάξεων

Δι.ατάξεις αξιολογούμενης ρύμισης που
Καταργουμενες διαταξεις

προόλέπουν Κατάργηση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν επέρχεται

κατάργηση ισχυουσών διατάξεων.



Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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Αριθμ. 323 / 23 /2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 τιαρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα:

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις των νόμων ν.4361/2016
(άρθρο 32) και ν.4258/2014 (άρθρο 26), σχετικά με την ολοκλήρωση: 1) του
προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων
Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθ. 7 και ΙΙ) των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών
για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β)
«ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΟΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ». Ειδικότερα,
προβλέπονται τα εξής:

α. Διατίθεται, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε. - εθνικό σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσό
μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.37.ΟΟΟ)
ευρώ, για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του προαναφερόμενου ΤΠΚ.

- Τα ποσά που Θα διατεθούν από την προαναφερόμενη χρηματοδότηση
και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών
- παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για
τη συνέχιση ναυπήγησης του ανωτέρω ΤΠΚ, αλλά και για την πληρωμή της
μισθοδοσίας και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού καθώς και των
λογαριασμών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ.), θα καταλογισθούν στην
εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.»
(Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε.).

- Παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (από 1-10-2021
έως 31-12-2021), όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος
ναυπήγησης, η καταβολή από το Π.Ν., των μηνιαίων αμοιβών των
εργαζομένων της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε.

- Μέχρι 31-12-2021, παρατείνεται επίσης η ισχύς των
υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης
μεταξύ του Π.Ν. και των εργαζομένων της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και η
κυρωθείσα τριμερής συμφωνία μεταξύ του Π.Ν., της Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. και των

Ι
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εργαζομένων αυτής, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου
ή συμβατικού δικαιώματός Του.

β. Διατίθενται, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσά μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ, για την ολοκλήρωση πρόσθετων
εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των ανωτέρω Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και
για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων για την ολοκλήρωση των δοκιμών των
Υ/Β αυτών [μέχρι 30-9-2021 έχει εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων ύψους
διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (262000.000) ευρώ για την ολοκλήρωση
των εργασιών των ανωτέρω Υ/Β].

γ. Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών, έως
και τον Δεκέμβριο 2021, επί των εγκριθεισών πιστώσεων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη ναυπήγηση ενός
(1) ΤΠΚ και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των τεσσάρων (4)
υποβρυχίων (Υ/Β) και ως εκ τούτου, την κάλυψη της μισθοδοσίας και των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση
των λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Ελευσίνας και Σκαραμαγκά,
αντίστοιχα), την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των
αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων καθώς και
λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2021 έως 31-12-
2021, εκτιμάται, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, συνολικά στο ποσό των
13,675 εκατ. ευρώ (3,375 εκατ. ευρώ για το ΤΠΚ σε βάρος του εθνικού
σκέλους του Π.Δ.Ε. και 10,3 εκατ. ευρώ για τα Υ/Β σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού).

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΛ ΑΙΜΑΟΟ
08.112021 13:18

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρΟρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο σχέδιο νόμου
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για τη
ναυπήγηση ενός (1) ΤΠΚ και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των
τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/Β) και ως εκ τούτου, την κάλυψη της μισθοδοσίας
και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την
αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Ελευσίνας και
Σκαραμαγκά. αντίστοιχα), την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της
προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών
πλοίων καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

Η εν λόγω δαπάνη για Το χρονικό διάστημα από 1-10-2021 έως 3 1-12-
2021, εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 13,675 εκατ. ευρώ και θα
αντιμετωπίζεται ως προς το ποσό των 3,375 εκατ. ευρώ, για τη ναυπήγηση του
ΤΠΚ, από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ως προς το ποσό των 10,3 εκατ. ευρώ. για τη
ναυπήγηση των Υ/Β, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
ΥΠΕΘΑ.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

(Ί-ΠΙΞΊΟΞ Ί ΑΚΟ15ΡΑ
ί ΙΙΙΤΟ Ι ΑΙΚΟΙ
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Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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