
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες

φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη

διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α’ 14)»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσ·χετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο

της δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληπόμενων από την πανδημία

επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας

εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης

«‘Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληπόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροψοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής

υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε Φόρο, τέλος,

εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εψαρμοζομένης της παρ, Ι του

άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, είναι

ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή Τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης

αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα

χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου (ν,π,δ.δ.), τους οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) και τα νομικά πρόσωπά

τους, τα ασψαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού

χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση

προσκόμισης αποδεικτικού ψορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή

τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ)

υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού — Προσθήκη παρ. 17 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32

του ν. 4361/2016

Στο στοιχείο Α του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α ΙΟ) προστίθεται παρ, 17 ως εξής:



«17. Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (6.150.000) 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. Τα ποσά που Θα διατεθούν από τις ανωτέρω
χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη συμβαοιοποίηση 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 έξι (6) μηνών από την 1
Ιανουαρίου 2022, όσο και το χρονικό διάστημα ιταράτασης 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
30η Ιουνίου 2022. 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 3ο< Ιουνίου 2022. 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), το άρΘρο 248 του ν. 4798/2021 (Α 68), το άρΘρο 60
του ν. 4818/2021 (Α’ 124) καιτο άρθρο 187 του ν. 4855/2021 (Α 215) πιστώσεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2022.»

Άρθρο 3

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 τέταρτο
και εικοστό πέμπτο ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) 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 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), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α 124) καιτο άρθρο 188 του ν. 4855/2021
(Α 215) ιτιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και
τον Μάρτιο 2022.».
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολονούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ρθρο Ι

ην ανάγκη καταβολής, χωρίς καθυστέρηση, του συνόλου της ενίσχυσης στουι

5ικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση

ων περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,

5ιοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχή

υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», για την επίτευξη του σκοπού της.

ρθρο 2

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει την παράταση του χρονοδιαγράμματος

κατασκευής/ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ)

υπ’ αρ. 7 για έξι (6) μήνες, έως την 30η Ιουνίου 2022, ώστε να συνεχιστεί και να

λσκληρωθεί το ναυπηγικό έργο γιατο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 που έχει καθελκυστεί, σύμψωνο

με το άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), προκειμένου να αποδοθεί το συντομότερο

5υνατό στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για επιχειρησιακή αξιοποίηση.

ρθρο 3

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει την ολοκλήρωση των ατιαραίτητων εναπομεινασών

Εργασιών και δοκιμών εν πλω (ΑΤ), με τη συμμετοχή υτιοκατασκευαστών

Εσωτερικού/εξωτερικού, στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,

ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγείο

.Ε.» (εψεξής Ε.Ν.Α.Ε. ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).

Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αψορούν:

ι Στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως των Υ/Β.

3. Στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνόμενων

βλημάτων υΒΗΑΓροοΝ, καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατέ

ορπιλών (ΤΟΜ).

Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που

ψορούν τους ιστούς των Υ/Β (ττερισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, Ε5Μ, αναπνευστήρας).

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

<αι απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των

αντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών.

Ε. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν τιλω και ρυθμίσεων.
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2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ρθρο Ι

Γιατί το ποσό της ενίσχυσης προς τις Επιχειρήσεις που, επιπλέον των περιορισμών που
:ους επιβλήθηκαν κατά τα πρώτα κύματα της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιο-19,
υψίστανται εκ νέου περιορισμούς ή και μειωμένη ζήτηση λόγω της έξαρσης της νέας
ταραλλαγής του ιού ιι’Ομικρον», πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του στους
δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή συμψηψισμό με τυχόν οψειλές.

ρθρο 2

(ωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α 10) δεν Θα
καταστεί εψικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού
Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της
εταιρεία ιιΝαυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.), με
σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή του αξιοποίηση.

ρθρο 3

Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α 94) δεν Θα
καταστεί εψικτό ντι ολοκληρωθούν οι εργασίες σε τέσσερα (4) Υ/Β του ΠΝ, που
εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της «Ελληνικά Ναυπηγεία» (Ε.Ν.Α.Ε.), με σκοπό την
τλήρη επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ρθρο Ι

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά τις επιχειρήσεις των κλάδων που έχουν πληγε’
τερισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνίο-19 και τω
μέτρων για την ανάσχεση αυτής, , ήτοι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ψυχαγωγία, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, στην τροψοδοσίε
εκδηλώσεων, στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού, καθώς και τις
εμπλεκόμενες στη διαχείριση των δράσεων και πληρωμή των ενισχύσεων υπηρεσίες.

ρθρο 2

:Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στο προσωπικό του ΠΝ που συμμετέχει στις
απαραίτητες εργασίες και δοκιμές στο ΤΠΚ υπ’ αρ. 7, που εκτελούνται στις
εγκαταστάσεις της Ν.Β.Ε.Ε., καθώς και στους εργαζομένους της αναδόχου εταιρείας.

ρθρο 3

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αψορούν στο προσωπικό του ΠΝ που συμμετέχει στις
απαραίτητες εργασίες και δοκιμές στα Υ/Β, που εκτελούνται. στις εγκαταστάσεις της
Ε.Ν.Α.Ε., καθώς και στους εργαζομένους της αναδόχου εταιρείας.



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τσ ζήτημα;

ρθρο Ι

Με τις παρακάτω διατάξεις έχουν θεσπιστεί αντίστοιχες ρυθμίσεις νια άλλει

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με στόχο των ανακούψιση πληπόμενων επιχειρήσεω

όγω των συνεπειών της πανδημίας:

‘ρθρο 73 ν. 4864/2021 (Α 237)

ρθρο 32 ν. 4801/2021 (Α 83)

ρθρο όγδοο ν. 4787/2021 (Α’ 44)

‘ρθρο 222 ν. 4782/2021 (Α’ 36)

‘ρθρο 55 ν. 4758/2020 (Α 242)

ρθρο 2

Γο ζήτημα που αψορά στο ΤΠ Κ υπ’ αρ. 7 έχει αντιμετωπισθεί νομοθετικά στο παρελθόν ω

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

:ριμερής συμψωνία μεταξύ του ΠΝ, της ΝΒΕΕ Α.Ε. και των εργαζομένων αυτής, που

αψορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και ναυπήγησης των ·ΓΠΚ αρ.

ό και αρ. 7 και προβλέψθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 εκ. ευρώ. Με το άρθρο 62

:ου ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στη συνέχεια με το άρθρο εικοστό τρίτο του ν. 4ό18/201Ε

(Α’ 89), παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμψωνίας κατά δώδεκα (12

μήνες (έως τις 30 Ιουνίου 2019) και κατά τρεις (3) μήνες (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

και διατέθηκαν επιπλέον πιστώσεις ύψους 31,07 εκ. ευρώ και 5,925 εκ. ευρώ,

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 γιι

επιπλέον ό μήνες (έως τις 31 Μαρτίου 2020) και 3 μήνες (έως 30 Ιουνίου 2020) κα

διατέθηκε επιπλέον πίστωση ύψους 7,65 εκ. ευρώ και 3,375 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Με

:ο άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) και στη συνέχεια με το άρθρο 37 του ν,

734/2020 (Α’ 196) παρατάθηκε η ισχύς της συμψωνίας κατά τρεις (3) μήνες (έως 3ί

επτεμβρίου 2020) και επιπλέον τρεις (3) μήνες (έως 31 Δεκεμβρίου 2020) κα

διατέθηκε περαιτέρω πίστωση 3,375 εκ. ευρώ και 3,575 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Με τε

άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και στη συνέχεια με το άρθρο 248 του ν.

798/2021 (Α 68) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρου 32 του ν. 4361/2016 και

ταρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμψωνίας νια επιπλέον τρεις (3

μήνες (έως τις 31 Μαρτίου 2021) και επιπλέον τρεις (3) μήνες (έως τις 30 Ιουνίου 2021

και διατέθηκε Περαιτέρω πίστωση 3,575 εκ. ευρώ και 3,175 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Με



:ο άρθρο 60 τουν. 4818/2021 (Α 124) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρου 32 του ν.
361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμψωνίας γιι
επιπλέον τρεις (3) μήνες (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021) και διατέθηκε περαιτέρω

τίστωση 3,375 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεω\)
(Εθνικό Σκέλος) του ΥΠΕΘΑ. Τέλος, με το άρθρο 187 του ν. 4855/2021 (Α 215)
ταρατάθηκε η ισχύς της συμψωνίας για τρεις (3) μήνες (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021)
και διατέθηκε επιπλέον πίστωση ύψους 3,375 εκ. ευρώ.

ρθρο 3

Γο ζήτημα που αψορά στα Υ/Β έχει αντιμετωπισθεί νομοθετικά στο παρελθόν ως έξης:

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 για την
τλήρη εττιχειρησιακή 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
557/2018 (Α’ 139), άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), άρθρο 215 του
,. 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),

άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) και άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215)].

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

1) με αλλαγή προεδρικού ρθρο Ι
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ο ρυθμιζόμενο ζήτημα είναι αντικείμενο τυπικού νόμου.

ή άλλης κανονιστικής
πράξης; ρθρο 2

ν1πορεί να χωρήσει μόνο μέσω της νομοθετικής οδού

αθώς με το προτεινόμενο άρθρο επέρχεται παράταση

ιροθεσμίας ισχύος κυρωθείοας με νόμο τριμερούς

υμψωνίας, μεταξύ του ΠΝ, της εταιρείας «Ναυπηγικέ

<αι Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ

και. των εργαζομένων αυτής, που αψορά στη

)λοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και

αυπήγησης ΤΠΚ.

ρθρο 3

Μπορεί να χωρήσει μόνο μέσω της νομοθετικής οδού

<αθώς με το προτεινόμενο άρθρο διατίθεται, με

ροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α 94),

οσό μέχρι δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες

12.700.000) ευρώ, από πιστώσεις του τακτικού

ιροϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γι



:ην 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.

1) με αλλαγή διοικητικής ρθρο Ι
πρακτικής εν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
συμπεριλαμβανομένης ισχύουσας νομοθεσίας.
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της

ρθρο 2

υψιστάμενης Ομοίως με το σημείο 51)

νομοθεσίας;

ρθρο 3

Ομοίως με το σημείο 51)

\ρθρο Ι
ιιι) με διαθεση

περισσότερων Γο πρόβλημα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η ρύθμιση

ανθρώπινων και δεν οψείλεται οε έλλειψη ανθρώττινων και υλικών πόρων

υλικών πόρων;

ρθρο 2

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχεται διάθεση

τερισσότερων υλικών πόρων.

\ρθρο 3

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχεται διάθεση

τερισσότερων υλικών πόρων.



Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υιτόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

:π

Γ
1Ι

8 Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ρθρο Ι

Η ταχεία καιχωρίς παρακρατήσεις πληρωμή των

ενισχύσεων που καταβάλλονται στο Πλαίσιο της

1) βραχυπρόθεσμοι: συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης

«‘Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο

τληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων κα

εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχήι

υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού».

ρθρο 2

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου

32 του ν. 4361/2016 (Α 10) Θα ολοκληρωθούν οι

εργασίες στο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων

βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7, με σκοπό την πλήρη

επιχειρησιακή του αξιοποίηση.

ιρθρο 3

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου



26 του ν. 4258/2014 (Α 94) Θα ολοκληρωθούν οι

Εργασίες σε τέσσερα (4) υποβρύχια (Υ/Β) του ΠΝ,

ιου εκτελούνται στις εγκαταστάσεις τω\)

ΕΝ.Α.Ε., με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή του

αξιοποίηση.

ρθρα 2 και 3

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις Θα ενισχυθεί η
Η) μακροτιρόθεσμοι:

αποτρειττικη ικανοτητα των Ενοπλων Δυναμεων.

Με τον τρόπο αυτό, διασψαλίζεται η προστασίι

ων ουσιωδών συμψερόντων άμυνας της χώρα

και ασψάλειας των πολιτών και υπηρετείται το

δημόσιο συμψέρον.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

- Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΠΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσι,οτό ιιπυφυίτων γβαθμιιις εκ-οιιίδεναις πι,ν βρίσκοοι’
εργασία στου τομέα τι,ιν σοοιδιλν τοιις Ι ντός ό μηνών από την
έναρξη_ονοζήτηπης

Αριθμός πιοτοπνιημένιιν Πιινεπ ιστη ιιιικιιν ιτχιιλών (150 κλπ)

Αριθμός συμμετοχών συ προγράμματα Ερεοοας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας [διεθνή & εθνικά), ανα Πσνεπιστημιακτ) Σχολή

Αριθμνς εργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από τοι’ ιδιωτικό
νομέα, ανά Πονεπιπτηριακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανα φοιτητή τριτοβάθμιπς νκπιτίλενοις ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στα σύνολο ταν εννργαύ πληθυσμού) σον
σομμετέχοιιι’ Πε προγρέιμμοτο δια βίου εκπιιίδεοινης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Η’θι1ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβη των/σύνολο πλτιόνσΙιου

Αριθμός ατάιιιιν του εγκατιιλείαονν υα σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της 1’ βάθμιος και ιι βαθμιιτς ενπιτίδνι·σης / έτος

Αριθιιός δια-πολιτισμικών σχολεινιν ανα Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) Που φοιτοόν συ

θιιιπολιτιομικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σοοολο (των μαθητων) —

Καταυομή ανά Περιφέρεια

Αριθμος αλοήνερων / απογεοματινών σχολείωι’ Και αριθμός
μαθητών που φιιιτούν συ αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σόκαλο μαθητών

Μέσος ορος Η/ Υ / σύναλε, μιιθιοών

Αριθμος μαθητών Που επωφελούνται ι,πό Προγράιι,ιατα
ενινχντικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή σια βαθμίδπ (Α’θμια, Β’θμια)
εκ-παίδεοπης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)



Πμαγμιοτνποιτ1θείσες ανασκαΦές, κατα είδος και
αποτελέσματα, Και οριδμός ευρημάτων

Χριμοτιιδσπνεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά Που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, σον διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχσιοεήτκιι

Κηριιξη αρχαιολογικών χώριιν, μνηιιείιιι·, παραδοσιακκν Και
ιστορικών· οιΚινιιών

Πριιγιιιιτυιιιιιι1θνίανς οπνιλλοτ (ιικιπτις και καταβλιιυνίπες
οποςημικιπνις. για ακίνητο ασχαιολογικον ει·δισηινροντνς

Διιπάνες εργων νταν έχουν εκτελεσθεί σε μνημείιι και

αρχαιολογικονς χώρους, και δοττανες εργιοι· που βρίσκονται
ον τξέλιι1

Διιπάννς έργκιι· που έχοον εκτελεσθεί ντε ροοπείιι και λοιπο
κτίριο και δαπάνες έργων παν βρίσκονται ντε εξελιξη

Αριθμός βιβλιοδηκώτ· κανά νιιμικ’ή μιιρφή και είδος
βιβλιοθήκης. ανάλογο με κν θέιιι, κατά γεωγραφικά
διτιμέριαμο

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιστιοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

:γ:ςί’·3 ώώ:·) καιτης ΕΛΣΤΑΤ



> Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται οτην κρίοη του επιοπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες οτην Ανάλυση.

# Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

. Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΟΙΚΟΙΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακιιδόμιστο εγγώμιο αμοιόν σο σγομοίος Τιμές (δισ.)

Ροδμός μεταβολής ΑΕΠ σο ονοδομές τιμές

Ιτιοζύγιο Τμογοοσώο σοναλλιιγώο 1% ΑΕΠ)

ισοζάγιο γοο’ικής κοβέμνησης (γιιμίς Τις Τμάποζες. % ΑΕΠ)

Εμίιις γενικής κυβέρνησης (καοέι λίάοοοριγο, % ΑΕΠ)

Πμοιτοιεοές πλεάοοοιτο (τις Μ ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμέιι’ Εοτοναλιινή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιιιικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

ό·ομολογικέί έσοδα τις ποσοστό Τοο ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης κι,ι έμμοσης ηιομολογίιις

Ποσά οσο οισομάννοσται μέχμι σήμεμο από Τον φάρο ή τοος
φάμιιος ατοος οποίους αιμομούν οι διατάξεις Τον
νομιισχελίιιν.

Ποσό σον νισομάχδηκσν ποά ιμομολονικοός ελογοος

Ποσοστό ιομάξειτιι· λιοιτητιιεοό ποοσδιομισμοό ισόμον
τσιβολής πμοστίμοιο που οιειμώΕηκαν εσ μέμνι ή ιο ολω ποά
τιι δικαστήριο

ι’ Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετια
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σταχος (3ετια)

Αμιθμος εσιγειμησιακώο, ,ιλοδικώι ναι ομοιοιοαγγιλμσιικώο
ονμβάσνωο (και ογσ.σ.ν εάν ονσήφθη Το σογκεκμιμένο έτος)
οι,ι σσιθμος/οοσοσκν ιμγιιζομένων σον καλεστσσκιιι τισό ιιντές

Αμιθιιάς/οοσοστό οσε οσο σνσήφδησοκ χωρίς οιοαιμογή σο
διοιιεοολάβηση

Αμιθιιάς/οοσοσοά οσε. σον σοοήιμδησαεχειμίς ομοσφογι) σο
λιοιησίο

Μέοιις χρέοος ολοκλήμεισης διιιδικοσίος μεσολάβησης

Μέσος χμάοος ολσκλήμοιοης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάμιοεια οσε. (σμοβλεσόμεοη στο σχετικά οείμεοα αλλά
και ομαγματικι) μετην έοοοισ τηςπομάτοσης μετάτη συμβονική
σοος_λήξη)

Προς εμγασίας ποά ημέμα, εβδομάδα Και ποά κλάδο οικοοομίσς

άμιθιιάς σμτιβάιεοωο οοομιιοιώο (σον δηλώθηκαν) οοά
εργαζόμενο Και κλάδο οικοοοιίος

Αμιθμάς οουχηιιάτωο ανά κλάδο οικοοοιίιις και
ιιμιθιιάς/αοσοσνό ατογιίσιιτκιο οσο ινμοκάλεσαο δάοατο ή
ιιοιιιτησισ



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σταχας (3ετια)

Ποσοστο ιτοτργιις

Ποσοστό μακροχρόνια ιιοέρτωτ

Γίιισοστέ ττεεργτσς εντιτ

Ποσοστό σντργίας γοετιικώε

Ποσοστά ανεργίας στό γεωγραφική στριφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει ιιορφωτικον εοισέδαε

Δείκτης σπασχολησης / Δείκτης ωρώο ιργσσίσς / Δτίκτης
αροιβώτ (στο βιισικό τοιιέα οτι ς οιενειι1ιιιις οχ. ρετιιοοίηαη,
τσταστεοές ωλο.(

ιΑτρική σταοχολοση τε αασοσττ της σετελικής σοσσγάλισις
(στο σόταλο ται σλτιθτσαοέ ται τιάικιττερα ηια τέοες(

Ποσοστό ασσσγαλοοιένωι’ ιιε σοιιβιιτη ορισιιεσοε χρόνον (στν
σοοολο ταν πλοθεσραέ ται τιδικοτιιια ηια εέαες(

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

ιιρσγιστικά νψος σνντάξεκιε στό ιτσηιαλιοτική ομάδα
(ριερωτοί τον ιδιτιτικαν τομέα, Πηιιοττοι οοάλληλαι,
εσιεγρτλριιτίες ται όιισοροι, ιτγ1ιιίτες( τιτι ιιοιί έτη σεεαλικτ(ς
ασηιιιλιοις και αντίστοιχες λασάντς

Ύψος ασφαλιστικών τισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(ιιτσδωταί οτιε ιδιτιοιονέ τομεα, δτιιιέο τετ νοαάλιιλοι.
εσαφρελιατίες ται έιισοραι. αγιάοες( ται αετίστο α έσιιδσ τον
ΕφκΑ

Ηλικία (σραγρατική( σονταξιοδότιιοτις ανά αληδνσριακι( ομαδα
τσι έτη_σαεαλτκής_ασετάέισης

Μέσος ριτοεος ασοεοαής σάεειιδης

Ποσαστο σονταξτοδοοιεης δοτσιιιτς εσί οσο ΑΕΠ

Ποσοστό σμοσφογώε σχετικά τε οηε ιτοοεοιή σάντσξης σαν
γίτοντιιι εε μέρει τ( ετ όλοι λειντές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιιαικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό αληδοσροό σε κσδεστως φοώντιιις. σε τιεδοεο Ι
φτωχεισςή σε κοιοκισικιι ασακλεισιιο

Ποσοστά ολιοής στέρησης σε τέσσερα η οερισσάτεμα βιισικά
αγαθά_ή_εστρεσίες
Πασαστά εαικακτριέιεστα σέιεολα ται σληδεσμοέ σαε
σετιρττωσίζοοε Πτσκαλία σατιμττώσισης έκτακτων αααρκών

ιιοσοστά σληθιισροέ σον λαμβάνει τοτδάμαοα κατ η αοττίσταιχτ1
κρατική δσσάοη (στινολικά και ακά εοίδορσ]

Αριθ ράςσσιλιέιε σε ορφαεοτροφείσ

Αριδρος αστέγωε (εκτίρηση( σον σιτιζαετσι σσά δήρανς και
άλλες_νσηρεσίες

Ποσοστό αληθοσρον σον ρέσει σε οροσωρινή ραρφή καοαιτιας
λέγω_ιιρίσιις_(αχ._σεισράς, τετ ρκαχιά(

Κάστας κατ’ άταρο ανά σρά’ραιιρα φροντίδας (ρητράεητας,
δοσκαλίες μάθησης_κλσ(



Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας Κατα κεφαλή

Δαπάνες φσριιάκων Κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρώε οΚά 1000 κατιιίκιιος

Αριθμός νοσοκο1ιειιικιλι’ κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση Οιάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοοηλεντικες ντνηιιεσ ιες: εσιιτερικοι ασθενεις (ιιπάλι;τος
αριθοός και ανά διαθεοιιιο κοεβατι), μεκη παραιιονή, πε1ιίθαλήιιι
εξωτερικώι’ οαθενύιι· [εξωτερικό ιιιορεία και επείγοο·τα
σεριστατικά)

Αριθμός ασθενών παν περιιιένουι’ για Χ μήνες υα εξι’ιτηρετηθοόν
(για 011 επείγοονα οιιο-ηλεία, ή γιο ιιινοιιερή περίθαλψη ή λ’ιιι Τιμ·
Πρώτη_εξέτιιοη

Αγιθιος ευσηλειώτ· αι·ά 1000 κιιτοίκονς

λρι0ιος κλιυωι· ανά νοσηλτννικη υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχσς (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φόλο

αοά κλάδο υικονομίιις

Ποσαστό αοεργίας οΚά φόλκ

ανά Περιιρέρειο

αού κλάλο οικουοοίαη

ανά ηλικιιική οράδιι

Ποσοστά αοτοασασχολουίιενιι’ ιινά φόλο

Ποσοστά εργιιδιιτών ανά ιρόλν

Ποσοστά μελών Δ.Σ. ενιιιρειιίιι’ ιινιι φύλιι

Ποσοστά μελών Κοιοοβκολίον, περιφερειακών Και δημοτικών
συμβιιολίιιν ασά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτηιιιιτα ασύλου — Ποσοστά ασιιδοχι(ς — Μέσοςχμάνος έκδοσης

Νίετανιισεευτικές ροές ανα σελη εισόδσο/χύιμα σρσέλεοσης/
ι?.ικιιιιιή ομάδα/φύλο

Αριθιιός απελάσειιν αού χώριι προέλευσης τιιι·
ασιλαυοοιιένωι·/αιτίιι ιιοέλιισις

Μονάδες ιριλοξενίιις μεταοαστκιν (σχέση δυναρικάτητας κιιι
πραγμιιτικού αριθμοι· φιλιιξενιιομέυοιε)

Περιστατικά Και είδος παραβατικκτιιτας ιιοά ρουάλα φώκξενιας

Προφιυι’ώε, στο πεδίο ιυιιτά θετ νοιιρχοοι’ Και στοιχείο ποιι αφοριινι’ νοοε αλλοδαπούς παν πρσέρχσι·τισι από άλλοοε δεέκτεε

(νιπιαιιχύληιτη, εκπαιδευση, σιιραβατικάτηειο κ.λπ.)



> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιιιικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίιιν νιευλλήλειτ

Αριδρνς/αοονοτά α) μονίμων/ιδαχ 3) ιδνχ καιγ) μεναιώητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ιίοσυστά υπαλλήλων εε πρόσβαση στν ΙΝΤΕΙ3ΚΕΤ

Αριθμός υπηρενιων με ενιατεριεη δικτύωση (ίιιιτααεε)

Ανιιλνγίν Η/Υ ιινά θέση εργασίιις

Αριθιισς ισνννελίδωε ληιιάσιειι’ νπηυεενιώε Και φνμενιε’’ σντνλο
δηιινσίινε ναηχεσιιιν Και ωνρένιν

Αριθμός κέννρκιε νλιρνφάρι3νης πολιτών. υε κεννρικιί,
αεριιρερειιικά. ενιινμγινκά κιιι ναπικά επίαελν καθώς Και ενν
ειιίπεδπ νανινων νρνσεοπνιτ. ειμγανισ3ινιν· κλπ

Αριθμός ιιτάιιων νυν εξευηρτεαάνειιι ιεπά τις δηιιναινς
υπηρεπίεςαειι ενας και ανιε εεεηρεαια

Κάαεας αμννωαικνό (διεναεες αισθκδασίας και πρόσμενες
θαπάεες ως ννσαοεά ι πι της ανννλεκής δαπάνης ανά υπουργειο)

Κάστας διαχείρισης δειιάνιον ιιρνυκιαικαά· διτπανες ιανάθειν
πριιαωνικνά ως παννατά ης σε’ενλιω)ς δαπεειηε ανάννανργείει

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατο Ειιιδιιιικόμενας
στοιχεια σταχας (3ετια)

Διννίινγίιενεν νλιτι3ιιυτα. λμάπνες αδικτίιιντων Και αναλογία
ανά Ι θδ.ίδ ενννιεννς

Αδικήιιινιι ίίιιιειενά Κιλλιτα κιιεά κιιηγορίες Και Κατά
ρεκιρραερικι3_πεμιαχη
Αιαπραχθλνεα ιιδιιτήριιτιι Και δεωρνάιεννι αις δράστες αυτων’
Κατά εδνικάηεα, φελν κιιι ταξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική ατεικννιντ των ειδιτιί μιιτων καιιιξινπιιιν ων

ααιιπεριφυρώε ονε νρνεαλνάε Το κοινά αίσθη3ιιι

( ανθρνιννκνκνίες,_ληννείες._κάννες — διιιρρήξεις)

Αδιτήιιαειι πιο αφνννάε ατην παριιεναιί είσαδν Και νιι3ιιιμιιεή
στη χωρα

Σειγεάνοιτιι ερκλιιιανιοε ιει·ιι τνινν εγκλήιιιιτνς

[ίοννσνά εριώηιιανικών περιπτώσεων πνε· εξιγτιάπτηκαν στν
πιιννλανωνκγκληιια εοκ

Σάννλυ ερριιζαιιενωι’ στη διιιάνιιι αινιριέλεια

Αριδιιάς κατνιιινιε ανα ιιατνι νιιικά. ιιεά αστνενιιινά τιήιια Και
ανα περιαχή ασν’αναίιενεντις

Αειιλπν’ία αντννν3ιικώι’ ιινιι Ι δδδ κιιννικνες — ιιι’ιιλιιρίιι
κειτνικωε ανά αιττνννιιικό τιιιιιιν Και περιοχή ιιαειινσιιενν’νίς

Κανά κεφαλή καθαρές δαπάνες για ααενννιιΚές νσιμιεαίες

Κατειεν3υ) νάρων για την αι’τιρετιιιπιαε3 τις πιεριιβεινικης

σνιπεριφνράς ανά τειιείς )π.χ. νγκλήιιιιτα βίας, αικνννιιικά
εγκλήματα, ναρειιτικο, τρνχαία. κλοπές. τρορνκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενση
στοιχεια ατοχος (3ετια)

Αριθρνς ειανρχάιιννων ιεντικων, νργατικών και νρπνμικνιε
διιιφνρών

Αριδρνς τινερχάμινων λινικητικώτ αιριαεάισιΚιν

Συευλικάς χρόνος παν απαιτείται για την επώνν·η αστικών,
ερανμικώε, κνραεινών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Νίέννς χρόνος εκδοσης δικαστικών ανοφάσικιν [ειρηνολικτίν,
Πρωτοδινεία,_δφεικίο._Αρειος_Πάγκς/Σεμβοάδιν_Ενικριιτιίας)

Μέσος όρος τιιιν νποθέινκι,εν ανά δικιισνή [νον’ικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)

Πκσσσνά δικαστικών αποφάπεων παε αννρώνανται κενά ανά
έφιση_ή_αναίρεση

Αριθμός οναθέσιων νου ειιιλάυννιιι κ Το σάσημα ονε
κξωδικαστικνά σοίιβιβααιιυά

Αξιοποίηση ικαλλαιννικών ρκθάδωυ ενίλυσης διαφαρων, ιεχ.
διιιμεσνλάβησι3

Στήριξη των ατάρων που χρήζπτν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν νάρονς (ννιιική ορνατασία)

Κάστνς πρνπιμνρής στη δικαιοσάνη

Ποσοστά ηλτκτρννικής νσνβνλής δικνγράφνιε

Ποσοστά διεκαεραινννένων Κατ’ έτος εποθέσεων εναντι
εκκρτμών’_)σε_ττήσιεε και συνολική_βάση_εκκρείιντητωε’)
Ποσοστά ποινικών νπσδέπεαεε, σε ετήσια βάση, για νις σπσίκς
ιπιβλήθηκσν_ποινές ικτατριψιμες σε χρήρα

Μεσο κόστος αινφρννιστιννά συπτηιιατος ανά κραταά3ιτνιε

Ανα?.οτία νριινωνικοά εμάλιιξις (φελάκων) ιενά κριιτννμτνν



> Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΊΧΕΙΡΗΜΑΠΚΊ/ΕΠΕΝιΥΤ1ΚΗ ΔΡΑΣΤΙΙΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ονταγιιινιστικστητος

Επενδύσεις νις % ΛΕΝ

ί\μεσες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Αριθμνς επιχειρησεωι’ που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και ανυίσνπιχος αριθμός απασχολνυμένων νε αντές
Αριθιός επιχειρηπεκιν πιιυ υλείι’ιιιν ανά κλάδν και περιφέρειιι
και οιτίστοιχυς αριθιιύς ειιιοσγολονιένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Νίεπος χρόι’ιις ούιττοιιης επιχειρηιιεκιν

ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες τιετνιιπες ιιι γίιιν ιιι μονφιι φικις ρύπανσης
κοτό κειρολή

Ποσοστό τον πληθυσμού που εξυπηρετείται ιιπό βιολογικυύς
καθαρισμούς

Ποσοστό ιων ιικτιλν που κρίνονται κατάλληλες γιο κολύμβηση
σε οχέση με Το σύνολο των δννύμενων νο χρησιμοποιηθούν

Αριθμιις ελέ-γγωι’ κοταλλι1λάτητιις δικτύου ύδμενοης κατ έτος

Πνιτοστό οικιιικέιι’ & βιοιηχιινικιίιν ιιπορριμιάπκιι’ ιουν
διατέθηκαι’ νε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωοη, τιαρσγωγή
ενέργειας. λιπασμανοποίιιπι)

Πιιιιιιατό έιοτιθέμενιιι· αιιορρι,ιιιάοκιν σε ΕΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων ποιι κοτιιστράιρηκαν αού τιιιρκαγιά
/ σύνολο δασικών ειετάοεωι’

Ποσοστό αταδοσωθεισκιν (με φιιπικύ ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεωο /σόνολο κατεστριιιιμένκιν δαοών από πυρκαγιές

Ποσοστό πρσιττατεοόρεοκιν περιοχών σε σχέση ρε ηι συνολική
έιετιιση_ης χώρας
Ποσοστύ νυν προνπολογισιού Που διιιτίθεται για θέματα
πριιοτιισίας περιβάλλοντος

Κιιειινάλωσιι ενέργειας Κιιτά κεηιιιλή

Κοτονύλιιοη ενέργειος ονέι ιιορφή ενέργειιις

Κιιτιιοιίλωση ενέργειας αού ιτνοι’εώσι[ιες Πηγές ενέργειας Κατα
ιινφιιλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών ιιερίων θερμοκηπίοιι ανά τριετίιι

Πρόσφατα ΕστιδιωκόμενοςΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
στοιχεία στόχος (3ετία)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

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

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολσγούμενης ρύθμισης:

________

ΑΜΕΣΗ ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήοτε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

________

ΝΑΙ Π Οχι ΓΙ

____________________________________

Εξηγ ή στε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ ΓΙ οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ Π οχι Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
4

Άριρο Στόχος
Στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊσύ

ςονιΒ- 19, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πληθώρα κλάδω\

ανέστειλαν τη λειτουργία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή
Ι ειτούργησαν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των εισερχόμενων

ιελατών, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τη μειωμένη

κυκλοψορία των πολιτών, τη σημαντική μείωση των εσόδων τους. Για

ον περιορισμό των σχετικών απωλειών, το Υπουργείο Ανάπτυξης κα

Επενδύσεων σχεδίασε και υλοποίησε στοχευμένες δράσεις

αμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου

επιχειρήσεων. Η πρόσψατη εκ νέου έξαρση της πανδημίας λόγω της

ιαραλλαγής «‘Ομικρον» αντιμετωπίσθηκε από τις αρμόδιες αρχές με
‘έα περιοριστικά μέτρα που αψορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες

επιχειρήσεων, οι οποίες υπέστησαν ένα επιπλέον πλήγμα, παρότι η
Οικονομία και η Κοινωνία παρέμειναν αυτή τη ψορά ανοιχτές. Το

‘πουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθεί επιστάμενα τις

σχετικές εξελίξεις, όπως και τη συμπεριψορά των καταναλωτών, κα
έχει εντοπίσει την αρνητική επίδραση των πρόσψατων νέων μέτρων
στους κλάδους της ψυχαγωγίας, της διοργάνωσης εκδηλώσεων κα
εκθέσεων, της τροΦοδοσίας εκδηλώσεων, της παροχής υπηρεσιών

υμναστηρίου και της παροχής υπηρεσιών σχολής χορού. Με το
αψορολόγητο, ακατάσχετο και ασυμψήψιστο των ενισχύσεων που θι
καταβληθούν σε τιληττόμενες επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων στο Πλαίσιο
τας συγχρηματοδοτούμενης δράσης, σε συνδυασμό με την απαλλαγή
ων δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης ψορολογικής κα

ασψαλιστικής ενημερότητας, , διασψαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση

ων σχετικών πληρωμών στο σύνολό τους, χωρίς παρακρατήσεις, ώστε
α μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της δράσης.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η παράταση του

ρονοδιαγράμματος κατασκευής/ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’ αρ 7 για έξ
(6) μήνες, ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2022, ώστε να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί το ναυπηγικό έργο για το ΤΓΙΚ υπ’ αρ. 7 που έχει ήδη
καθελκυστεί, σύμψωνα με το άρθρο 80 του ν. 4712/2020, προκειμένου

α αποδοθείτο συντομότερο στο ΠΝ για επιχειρησιακή αξιοποίηση.

3 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



υλοποιηθούν εντός του χώρου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, και

τροκειμένου να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα υτιέρβασης του μη

αρκούντος ποσού των 262 εκατομμυρίων ευρώ, που αναψέρεται στην

ταρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε με

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

635/2Ο19, 4688/2020, 4734/2020, 4764/2020, 4798/2021, 4818/2021

και4855/2021, τιροτείνεταιη προσθήκη στηνπαρ. 5του άρθρου 2ότου

ι. 4258/2014 σχετικών εδαψίων. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η

ςορήγηση παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων επί των

τιστώσεων 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

Ι52του ν. 4764/2020,το άρθρο 249του ν.4798/2021, το άρθρο όίτου

.4818/2021 καιτο άρθρο 188 του ν. 4855/2021.



ΕΝΟΤΗΤΑ Β:ΐκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:’Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη,



ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μείωση δαπσνων

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Η αξιολογούμενη ρύθμιση συμβάλλει στην ουσιαστική και μέγιστη δυνατή ενίσχυση των περισσότερο

πληπόμενων λόγω της πανδημίας επιχειρήσεων, διασαλίζοντας ότι τα σχετικά ποσά καταβάλλονται στους

δικαιούχους σε σύντομο χρόνο και χωρίς παρακρατήσεις. Ταυτόχρονα εξοικονομείται χρόνος για τη δημόσια

διοίκηση και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες που αξιολογούν τις αιτήσεις, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και

πραγματοποιούν τις ττληρωμές.

Άρθρα 2 και 3

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, επιτυγχάνεται η προστασία των

ουσιωδών συμ4ερόντων ασφάλειας και υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓ’ΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόόων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
Ί]ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση χ
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο /

Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διιιφόνεια θεσμών

Βελτιωμένη χ χ χ
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο Ι



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΛ,

ΑΝΤΑ[’ΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΩ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΛΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ Χ
Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

ειιιτλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτου ρ-γ ία
διαχείρισης

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΛ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο Ι

Δεν εντοπίζεται κόστος για την έναρξη εψαρμογής και την απόδοση της ρύθμισης καθώς με αυτήν η διοίκηση

απαλλάσσεται από την αναζήτηση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και τον υπολογισμό και την
πραγματοποίηση παρακρατήσεων.

Άρθρο 2

Για το έτος 2022 επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/Εθνικό Σκέλος συνολικού ποσού 6.150.000 ευρώ. Η κάλυψη της επιβάρυνσης Θα

πραγματοποιηθεί μέσω ανακατανομής των πιστώσεων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ από το Υπουργείο

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς ενίσχυση του αιπίστοιχου ΠΔΕ/Εθνικό Σκέλος του ΥΠΕΘΑ και καθ’ υπέρβαση

των ετήσιων πιστώσεων αυτού.



Γιατο έτος 2023 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του

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

πιστώσεων αυτού.

Άρθρο 3

Για το έτος 2022 επέρχεται επιπρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος των ιτιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού

του ΥΠΕΘΑ συνολικού ποσού 12.700.000 ευρώ. Η κάλυψη της επιβάρυνσης του ποσού Θα πραγματοποιηθεί

μέσω ενίσχυσης των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών προς ενίσχυση

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

Γιατο έτος 2023 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του

ν. 4813/2021, δεν υψίσταται Οικονομική επιβάρυνση και συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια των

πιστώσεων αυτού.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Πιλοτική
εφαρμογή

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΔΙΑΦάΝΕΙΑ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικαοιών
διαχείρισης
κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ,ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άλλο

Άλλο

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

ρθρο Ι

ρθρο 5 του Συντάγματος.

ρθρα2 και3

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη διάταξη του

υντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο εν υψίσταται.

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Π
Κανονισμός εν υΦίσταται.

Οδηγία εν υψίσταται.

Απόψαση εν υΦίσταται.

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

ι Ευρωπαϊκή Σύμβαση
εν υΦίσταται.

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π εν υψίσταται.
Διεθνείς συμβάσεις



Π

Π

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

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

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

π δικαστήριο εν υψίσταται.

(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή εν υψίσταται.
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε. εν υψίσταται.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου εν υψίσταται.
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά ή
,

εν υψισταται.
διεθνη δικαστηρια η
διαιτητικά όργανα



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ; Πίνακας τροττοττοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Διατάξεις αξέαλονούμενςςρύι3ιυσης

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού —

Προσθήκη παρ. 17 στο στοιχείο Α’ του

άρθρου 32 του ν. 4361/2016

Στο οτοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν.

4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 17 ως

εξής:

«17. Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια εκατόν

πενήντα χιλιάδες (6150.000) 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. Τα

ποσά που Θα διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη

συ μβασισποίηση προμήθειας υλικών και

ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που

εκκρεμούν και αψορσύν 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 εταφεία «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 έξι (6)

μηνών από την Ιη Ιανουαρίου 2022, όσο και το

χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραψεισών /
συναψθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής

ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού

Υφιστάσενες διατάξεις

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

σι πάσης ψύοεως πράξεις διοικητικής και

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

Φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταφείας

ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους Φορείς

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 εταφίας, επηρεάζει

την ολοκλήρωση του Προγράμματος

ναυπήγησης των πολεμικών Πλοίων ΤΠΚ

υπ’ αριθμ. ό 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

2. Τροποποίηση — αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων



καιτων εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

έως την 30η Ιουνίου 2022. Το ελληνικό Δημόσιο

εττιψυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού

δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη

σύμβαση υπό στοιχεία ΟΟΙΒ/2000, είτε από την

κυρωθείσα τριμερή συμψωνία, η οποία

τιαρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2022. 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), το άρθρο 248 του ν.

4798/2021 (Α’ 68), το άρθρο 60 του ν.

4818/2021 (Α 124) και το άρθρο 187 του ν.

4855/2021 (Α 215) πιοτώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

δαπανών έως καιτον Ιούνιο 2022.».

διάταξη παύει να ισχύει από τη

δημοσίευση του παρόντος.

Κατασχέσεις 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. δύναται να χρησιμοποιεί τα

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 άσκησή

τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη

διάρκεια ισχύος της κυρούμενης

συμψωνίας.

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από

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

ναυπήγησηςτωνΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7. Το

εναπομείναν ποσό της κυρωθείσας

τριμερούς συμψωνίας θα διατεθεί προς

αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά Θα

διατεθούν από τις ανωτέρω



χρηματοδοτήσεις Θα καταλογισθούν 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/συναθεισών 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, ασψαλιστικές

εισψορές και φορολογικές υποχρεώσεις)

που τυχόν Θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε

εφαρμογή των προηγούμενων εδαψίων

πραγματοποιούνται με μεταψορά των

ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν

ήδη συσταθεί γιατο σκοπό αυτόν.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο

δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η ισχύς της οποίας

παρατείνεται 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 νιτ’

αριθμ. ό και 7. Τα ποσά που Θα διατεθούν

από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και

αψορούντη συμβασιοποίηση προμήθειας

υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν

υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση

ναυιτήγησης 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

καταλογιστούν 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/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

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 πιστώσεων, 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

ναυπήγησηςτωνΤΠΚ υτι’ αριθμ. ό και7.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

ναυπήγησης των ΤΠ Κ υπ’ αριθμ. ό και 7 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 υπογραψεισών/

συναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται

μέχριτην3ίη Μαρτίου 2020. Το Πολεμικό

Ναυτικό δεν παραιτείται από

οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό

δικαίωμα που απορρέει από την

κυρωθείσα τριμερή συμψωνία, η ισχύς της

οποίας παρατείνεται μέχρι την 31η

Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το

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

άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α 89)

πιοτώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληι.ης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Μάρτιο 2020.

10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία

εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε

χιλιάδες (3375000) 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. 6 και 7. Λόγω επιταετικών

επιχεφησιακών 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. 6, στο πλαίσιο του συμψωνηθέντος

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 ΗΝ,

Προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν

και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες

εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, Θα

συνεχιστεί το ναυττηγικό έργο, ώστε να

αποδοθεί το συνωμότερο στο ΠΝ για

πλήρη επιχεφησιακή εκμετάλλευση. Τα

ποσά που Θα διατεθούν από τις ανωτέρω

χρηματοδοτήσεις και αψορούν στη

συμβασιοποίηση Προμήθειας υλικών και

ανάθεσης εργασιών-Παροχή ς υπηρεσιών,

που εκκρεμούν και αψορούν σε υλικά και

υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης

των ανωτέρω ΠΙΚ και στην πληρωμή της

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής

ωψελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των

υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, Θα

καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή

από το ΗΝ των μηνιαίων αμοιβών των

εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για

χρονικό διάστηματριών(3) μηνών απότην

Ιη Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό

διάστημα τιαράτασης του Προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των

υπογραψεισών/συναψθεισών ατομικών

δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., τταρατείνεται

έως την 30ή Ιουνίου 2020. Το Ελληνικό

Δημόσιο επιψυλάσσεται παντός νομίμου

ή συμβατικού δικαιώματόςτου, 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. 4557/2018 (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 δεσμεύ σεων 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 Άμυνας για την ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλη μάτων

(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

συμβασιοποίηοη 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 «Ναυιτηγικές 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

διάστηματριών μηνών απότην Ιη Ιουλίου

2020, όσο και το χρονικό διάστημα

παράτασης του προγράμματος

ναυπήγησης. Η ισχύς των υιτογραψεισών/

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. Επί των εγκριθειοών 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) ιτιστώσεων, χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον

Σετπέμβριο 2020.

12. Επιπλέον ποσό μέχρι Τρία

εκατομμύρια ιτεντακόσιες εβδομήντα

πένΕε χιλιάδες (3.575.000) 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.

6, που έχει ήδη παραληψΘεί από το

Πολεμικό Ναυτικό, καιτου ΤΠΚ υπ’ αρ. 7.

Τα ποσά που Θα διατεθούν από τις

ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν

στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών

και ανάθεσης εργασιών-παροχής

υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αψορούν

σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση

ναυιτήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην

πληρωμή της μισΘοδοσίας, των

λογαριασμών κοινής ωψελείας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, θα καταλογιστούν στην

εταιρεία «Ν αυπηγικές 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

Οιαωβρίου 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. 0018/2000 είτε από την κυρωθείσα

τριμερή συμψωνία, η οποία τιαρατείνεται

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 (Α’ 89), το άρθρο

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

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

του ν. 4712/2020 (Α’ 146) ιτιοτώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον

Δεκέμβριο 2020.

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

Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη

ναυιτήγησης του Ταχέος Περιπολικού

Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ.

6, που έχει ήδη παραληψθεί από το

Πολεμικό Ναυτικό, και του ΤΠΚ υτι’ 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

Επιχεφήσεις 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

Ιανουαρίου 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 31η Μαρτίου 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 31η Μαρτίου 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 (Ν 101), το άρθρο 80

του ν. 4712/2020 (Ν 146) καιτο άρθρο 37

του ν. 4734/2020 (Ν 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 Εθνικής Άμυνας για την 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

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 ωψέλειας (ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης

προσωπικού, Θα καταλογιστούν στην

εταφεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές



Επιχεφήσεις 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

ναυιτήγησης. Η ισχύςτωνυπογραψεισών/

συναψθεισών ατομικών δηλώσεων

αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του

Πολεμικού Ναυτικού και των

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., ιταρατείνεται

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 συμψωνία, 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. 47 12/2020 (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 γιατην ομαλή

εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος

Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων

(ΤΠΚ) 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 ναυπήγησης

του ΤΠΚ υπ’ αρ. 7 και στην πληρωμή της

μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής

ωψέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των

υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, Θα

καταλογιοτούν στην εταφεία

«Ναυπηγικές και Βιομηχανικές

Επιχεφήσεις 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

ναυττήγησης. 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 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 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

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Σεπτέμβριο 2021.

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

ϊ



Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη

ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού

Κατε υθυνόμενων Βλη μάτων (ΤΠ Κ) 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 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 και το

χρονικό διάστημα παράτασης του

προγράμματος ναυιτήγησης. 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

επιψυλάσοεται 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 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),

το 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) ιτιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

δαπανών έως και τον Δεκέμβριο 2021.

Β. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΚ Τ. Ο5ΡΕΓ

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, εψεξής το «ΠΝ»,

και

β) της εταφείας «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



ναυπήγησης των πλοίων του Πολεμικού

Ναυτικού που κατασκευάζονται στα

Ναυττηγεία 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 ουμ4ωνήθηκαν

ελεύθερα και αποτελούν δίκαιους όρους.

Άρθρο Ι

Αντικείμενο Συμφωνίας

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

επιχεφησιακά 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
7ταραχωρημένου σε αυτή για τη

λειτουργία του ναυτιηγείου.

2. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται να μην προβεί

σε αιτολύσεις έως την ολοκλήρωση του

παρόντος προγράμματος - εκτός και αν

συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας

ούμψωνα με το νόμο- και στην καταβολή

του 30% του καθαρού μισθού κάθε

εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα

εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30%

εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισψορών.

Το ΠΝ Θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος

εργοδοτικών και ασψαλιστικών εισορών

με καταβολή του 70% αυτών, αψού

υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα

αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά για την

πληρωμή αιτότο ΠΝ.

3. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται στην

εμττρόθεσμη καταβολή του 40%

τρεχόντων λογαριασμών κοινής ωψέλειας

(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του

προγράμματος, καθώς και στην

αποπληρωμή οψειλών παρελθόντων ετών

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 τρίτους προμηθευτές

και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους

αντικείμενο που Θα απαιτηθεί για 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 σι

αναγκαίες εργασίες, προδιαγραψές των

ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναται να

αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους

προμηθευτές, υπεργολάβους ή και

τρίτους εργαζόμενους Εκτός ΝΒΕΕ ΑΕ.

3. ‘Ολες 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 ισχύουσα

ελεγκτική νομοθεσία. Το υψιστάμενο

υπολευτόμενο συμβατικό τίμημα Θα

δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων

των μη διατιΘέμενων ανέκκλητων

πιοτώσεων 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 καταλογιοτεί

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

προσδιορίζονται 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 3,000€.

5. Εντός δέκα (10) ημερών από την

κύρωση της συμψωνίας με τη διαδικασία

της παραγράψου Ι του άρθρου 5 της

παρούσας, οι 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, συνυπολογίζονται

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 ατιοδοχές Θα επιβαρύνουν στο



σύνολο τους τη ΝΒΕΕ ΑΕ. Σε περί.τπωση

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 παράγραφος Ι

Της παρούσης.

6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές

επιστολές προκαταβολών Παραμένουν σε

ισχύ έωςτην ολοκλήρωση του έργου.

Άρθρο 4

Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών

κατασκευής ΤΠΚ

Ι. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των

ΤΠΚ Υπ. Αριθ. £ 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

γιατην καθέλκυση τηςΤΠΚΥπ. Αριθ. 7 δεν

θα ξεπεράσειτους 16 μήνες.

Άρθρο 5

Γενικοί όροι

Ι. Η παρούσα συμψωνία τελεί υπό την

αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των

Ελλήνων.

2. Το ΠΝ μέσω 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 και χρόνο που

τυχόν Θα ορισθεί από το κλιμάκιο [ΙΝ 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 ΠΝ 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 συμψωνία.

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, σι οποίες

δεν έχουν καταστεί γνωστές στο ευρύ

κοινό (εψεξής «Εμπιστευτικές

Πληροψορίες»). ‘Οσον αψορά στις

Εμπιστευτικές Πληροψορίες, η ΝΒΕΕ ΑΕ

και οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση

να τηρούν τους κανόνες

εμπιστευτικότητας και να

συμμορψώνονται 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 και να μη γνωστοποιήσει σε

τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους

σκοπούς τις Εμπιστευτικές Πληροψορίες

που Θα περιέλθουν σε γνώση της.



9. 0 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

συμφωνία, 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 ανακύψει

πριν από την υπογραΦή της παρούσας,

επιλύονται κατά τον τρόπο που

προέβλεπε η εν λόγω σύμβαση

10. Η Κύρια Σύμβαση 001/ΟΟ

(συμπεριλαμβανομένων των

τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε

ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων

τιληρωμών και γενικότερα των Θεμάτων

τα οποία πλέον καθορίζονται στην

παρούσα.

11. ‘Ολοι σι όροι της παρούσας ρητά

συμψωνούνται, ως ουσιώδεις.

12. Για επίλυση τυχόν διαψορών,

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα

δικαστήρια Αθηνών.

Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αψού

διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και

αποδεκτά και υπογράψεται

ανεπιψύλακτα το παρόν από τους

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4)

αντίτυτια, από τα οποία έλαβε ένα (1) ο



κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) το

Άρθρο 3

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 τέταρτο

και εικοστό πέμπτο ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι δώδεκα εκατομμύρια

επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) 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

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), το άρθρο 61 του ν.

4818/2021 (Α 124) και το άρθρο 188 του ν.

4855/2021 (Α 215) πιστώσεων, χορηγείται

1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό

Δημόσιο και ευρίσκονται 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

ετυ.χειρησιακή ένταξη τους, σύμψωνα με

όσα ορίζονται στις τιαραγράψους 2 έως 7.

2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα

εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου

ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του

Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους

των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους

υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των

ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός Θα

χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό

Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος.

3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με

τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ,

προκειμένου να παράσχουν τις

απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την

ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και

την επιχεφησιακή τους λειτουργία. Το

Πολεμικό Ναυτικό Θα καταβάλλει τις

μηνιαίες αμοιβές που θα συμψωνηθεί για

ΥΠΕΘΑ.

Χολαργός, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΣΥΜΒΜΛΟΜΕΝΟ!

Γιατο Πολεμικό Ναυτικό

Για τη ΝΒΕΕ

Για τους Εργαζόμενους

Άρθρο 26 ν. 4258/2014 (Α 94)



παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογσύσα

δαπανών έως καιτον Μάρτιο 2022». στην αμοιβή αοψαλιστική εισψορά ως

αποζημίωση του για τις υπηρεσίες σι

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 έναντι 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 σι 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

εξειδικευ μένων εργασιών με συμβάσεις

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του

παρόντος άρθρου.

5. ‘Ολες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση

των εργασιών των Υ/Β, σύμψωνα με τις

τιαραγράψους 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 επιχεφησιακή ένταξη

τωνΥ/Β.

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό

μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια ετπακόσιες

χιλιάδες (19.700.000) ευρώ για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών γιατην

πλήρη επιχεφησιακή απόδοση των Υ/Β,

την αντιμετώπιση βλαβών που

προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς και για τη 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.

Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόοθετων

εργασιών για την πλήρη επιχεφησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνσδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των σε

ανωτέρω παράγραψο 4 αναγραψομένων



διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας

του προγράμματος (αποζημίωση

εργαζομένων, ασαλιοτικές εισψορές και

ψορολσγικές υποχρεώσεις) που τυχόν Θα

βαρύνουν το ΠΔΕ σε εψαρμογή του

προηγούμενου εδαψίου

πραγματοποιούνται με μεταψορά των

ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν

ήδη συσταθεί γιατο 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

δημοσιολογιστικά 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

επιχεφησιακή 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, σε

ανωτέρω παράγραψο 4 αναγραψόμενων,

διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με

άρθρο 61 του ν. 4557/2018 πιστώσεων

χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και

τον Σεπτέμβριο 2019.

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(21.500.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την



ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών γιατην

πλήρη επιχεφησιακή 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 αναγραόμενων

διαδικασιών στις 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 (Ν 89) πιστώσεων, 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 επιχεφησιακή

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

και4. Επίτων εγκριθεισών μετο άρθρο 61

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

ν. 4618/2019 (Ν 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 επιχεφησιακή

--



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

και4. Επίτων εγκριθεισών με το άρθρο 61

του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο

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

άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α 167)

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

πιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως τον Δεκέμβριο 2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκατρία

εκατομμύρια ειττακόσιες χιλιάδες

(13.700.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την

ολοκλήρωση ιτρόσθετων εργασιών γιατην

πλήρη επιχεφησιακή 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) και το

άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α 196)

πιστώσεων, χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών

έως καιτον Μάρτιο 2021.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδ ύ σεων



(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

νια 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.

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

ετιιχειρησιακή 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), 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) πιστώσεων,

χορηγείται παράταση ανάληψης

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και

τον Δεκέμβριο 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. Καΐάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξολογούμενης ρύιμισης που
καταρνούμενες διατάξεις

ιτροόλέπουν κατάριηση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται Κατάργηση ισχυσυσών

διατάξεων.



Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022
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Αριθμ. 44 /6/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις,
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος
αποτελεσματική ς δικαστικής προστασίας”»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζονται ειδικά προνόμια για την προβλεπόμενη ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από Το Ε.Σ.Π.Α.
δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων» (αφορολόγητη, ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου
ή τρίτων, μη συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση
κλπ).

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προσκό μισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της
ενίσχυσης.

2. 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 2), σχετικά με την ολοκλήρωση: 1) του
Προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων
Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθ. 7 και 11) των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών
για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β)
ιιΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΟΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και <ιΩΚΕΑΝΟΣ». Ειδικότερα,
προβλέπονται τα εξής:

α. Διατίθεται, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε. - εθνικό σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσό
μέχρι έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (6.150.000) 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 καταλογισΟούν στην
εταιρεία ιιΝαυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.»
(Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε.).

- Παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (από 1-1-2022 έως
30-6-2022), 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 30-6-2022, 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
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 δώδεκα Εκατομμύρια
επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) 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 31-12-2021 έχει εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων ύψους
διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (272.300.000)
ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών των ανωτέρω Υ/Β].

γ. Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών, επί
των εγκριθεισών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πιστώσεων, έως και τον
τον Μάρτιο 2022 αναφορικά με τα Υ/Β και έως τον Ιούνιο 2022 όσον αφορά
το ΤΠΚ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. ΕΙΙ του κρατικού ιιροϋτιολογισμού

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 των αμοιβών 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 χρονικό διάστημα Τριών μηνών (από 1-1-2022
έως 31-3-2022) και έξι μηνών (από 1-1-2022 έως 30-6-2022) όσον αφορά τα
Υ/Β και ιο ΤΠΚ, αντίστοιχα, εκτιμάται, σύμφωνα με Το αρμόδιο Υπουργείο,
συνολικά στο ποσό των 18,850 εκατ. ευρώ (6,150 εκατ. ευρώ για το ΤΠΚ σε
βάρος του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. και 12,7 εκατ. ευρώ για τα Υ/Β σε
βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού).

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του τιροϋπολογισμού λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΓΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ο.τ.α.) α’ και β’ βαθμού. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(νπ.δ.δ.), ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.1, κατά περίπτωση

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση φορολογικών και λοιπών προνομίων
υπέρ της καταβαλλόμενης ενίσχυσης για τη στήριξη των πληττόμενων από την
πανδημία επιχειρήσεων.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑ 8013
Ώ4.Ο,2Ο 16:25
ισυλια Γ. Αρμαγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο
σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς
ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος
αποτελεσματικής δικαστικής Προστασίας”»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί 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 των αμοιβών 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 χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 1-1-2022
έως 3 1-3-2022), και έξι μηνών (από 1-1-2022 έως 30-6-2022) όσον αφοράτα
Υ/Β και το ΤΠΚ, αντίστοιχα, εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 18,850 εκατ.
ευρώ και θα αντιμετωπίζεται ως προς το ποσό των 6,150 εκατ. ευρώ για την
ναυπήγηση του ΤΠΚ από Τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. και
ως προς το ποσό των 12,7 εκατ. ευρώ. για τη ναυπήγηση των Υ/Β από τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης [Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.Ι, κατά
περίπτωση

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση φορολογικών και λοιπών προνομίων
υπέρ της καταβαλλόμενης ενίσχυσης για τη στήριξη των πληττόμενων από
την πανδημία επιχειρήσεων, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές



εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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