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ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

27.8.2014 

ΠΡΟΘΗΚΗ - ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  

 ζην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο κε ηίηιν «Ρύζκηζε 

Θεκάηωλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.» 

 

Α. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1.Τν άξζξν 1 ππνρξεώλεη ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεσλ 

(ΓΓΑΔΔ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο αθελόο λα ελεκεξώλεη αλαιπηηθά ηελ Δηδηθή 

Γηαξθή Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σπκβάζεσλ ηεο Βνπιήο γηα ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, αθεηέξνπ λα δεκνζηνπνηεί 

πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ δεκόζην έιεγρν ησλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεώλ ηεο. 

Με ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε νη αζάθεηεο θαη ηα «ζθνηεηλά ζεκεία» ησλ απνθάζεσλ 

πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, πνπ εδξάδνληαη ζε ακαξησιέο θύξηεο 

ζπκβάζεηο ηνπ παξειζόληνο, θαηαξγνύληαη. Δπηπξόζζεηα, ε ΓΓΑΔΔ ππνρξενύηαη λα 

δεκνζηνπνηεί ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ 

πηζηνύκελνπ αληηζηαζκηζηηθνύ σθειήκαηνο είλαη αληίζηνηρε ηεο εκπνξηθήο.  

2. Τν άξζξν 2 ζεζκνζεηεί ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο δηαθζνξάο ζε θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα, πνπ θεξδνζθόπεζαλ ή ζπλερίδνπλ λα θεξδνζθνπνύλ ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη θαηαδηθάζηεθαλ ηειεζίδηθα. Η δπλαηόηεηα επηβνιήο ηεο πνηληθήο 

ξήηξαο δηαθζνξάο παξέρεη ζην Διιεληθό Γεκόζην έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο από παξάλνκεο πιεξσκέο πξνο θξαηηθνύο 

αμησκαηνύρνπο γηα ηελ θαηάξηηζε πθηζηάκελσλ ή κειινληηθώλ ζπκβάζεσλ. Με ηελ 

πξνηεηλόκελε ξύζκηζε εμαζθαιίδεηαη όηη νη παξάλνκεο πιεξσκέο ηνπ παξειζόληνο δελ 
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ζηεξνύληαη ζπλεπεηώλ γηα ηνπο αλαδόρνπο, πνπ πηνζέηεζαλ αζέκηηεο πξαθηηθέο, αιιά 

«έληερλα» εμαηξέζεθαλ από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ 3978/2011, ελώ 

ηαπηόρξνλα γίλεηαη έλα πξώην βήκα νπζηαζηηθήο πινπνίεζεο ησλ δηεζλώλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ρώξαο πνπ απνξξένπλ από ην Νόκν 2656/1998 «Κύξσζε ηεο 

Σύκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπώλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ ζε 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α' 265/1.12.1998). 

3. Τν άξζξν 3 πεξηέρεη ηειηθέο δηαηάμεηο.  

 

 

Β. ΓΙΑΣΑΞΗ ΝΟΜΟΤ 

Άξζξν 1 

Γηαθάλεηα ζηελ Γηαρείξηζε ηωλ Αληηζηαζκηζηηθώλ Ωθειεκάηωλ (ΑΩ) 

1. Η Γεληθή Γηεύζπλζε Ακπληηθώλ Δμνπιηζκώλ θαη Δπελδύζεσλ (ΓΓΑΔΔ) ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη κέρξη 31.12.2014 ζηελ Δηδηθή Γηαξθή 

Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σπκβάζεσλ ηεο Βνπιήο απνινγηζηηθή έθζεζε 

γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, ζηελ νπνία 

επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά ην πιήξεο θείκελν όισλ ησλ ζπκβάζεσλ αληηζηαζκηζηηθώλ 

σθειεκάησλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

πξνκεζεπηώλ ακπληηθνύ πιηθνύ, ην πιήξεο θείκελν όισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ζπκβάζεσλ αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, νη αηηήζεηο πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθώλ 

σθειεκάησλ θαη ην ζύλνιν ησλ κε απηέο ππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ην πιήξεο 

θείκελν όισλ ησλ απνθάζεσλ πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, ην πιήξεο 

θείκελν ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο θπξώζεσλ ιόγσ πιεκκεινύο εθπιήξσζεο ζύκβαζεο 

αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ θαη θαηάινγνο κε ηηο ζπκβάζεηο αληηζηαζκηζηηθώλ 

σθειεκάησλ πνπ είραλ ζπλαθζεί κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

πξνκεζεπηώλ ακπληηθνύ πιηθνύ θαη νη νπνίεο έιεμαλ, ζπλνιηθά ή ελ κέξεη αλεθηέιεζηεο, 

κε απνηέιεζκα ηελ επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ ζε βάξνο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.   

Μεηά ηελ 31.12.2014 ε ΓΓΑΔΔ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 30ε 

Ινπλίνπ θάζε έηνπο ζηελ Δηδηθή Γηαξθή Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Σπκβάζεσλ ηεο Βνπιήο απνινγηζηηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, πνπ πηζηώζεθαλ ην πξνεγνύκελν έηνο, 

ζπλνδεπόκελε από ηηο αηηήζεηο πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ θαη ην ζύλνιν 

ησλ κε απηέο ππνβαιιόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ην πιήξεο θείκελν όισλ ησλ 

απνθάζεσλ πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

2. Κάζε απόθαζε πίζησζεο αληηζηαζκηζηηθνύ σθειήκαηνο δεκνζηεύεηαη επί πνηλή 
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απόιπηεο αθπξόηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα: 

 α. Τηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ ή δηαηαγκάησλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πίζησζε ηνπ 

αληηζηαζκηζηηθνύ σθειήκαηνο  

 β. Τνλ αξηζκό, ην αληηθείκελν θαη ηελ αμία ηεο θύξηαο ζύκβαζεο  

 γ. Τν αληηθείκελν ηνπ αληηζηαζκηζηηθνύ σθειήκαηνο, ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ 

ην πινπνίεζε, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ηελ πηζησηηθή 

θαη πξαγκαηηθή ηνπ αμία, θαζώο θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία από ηα νπνία λα ζπλάγεηαη όηη ε 

πξαγκαηηθή ηνπ αμία αληαπνθξίλεηαη ζηελ  εκπνξηθή. 

δ. Τελ αμία θαη ην αληηθείκελν ησλ απνιεηπόκελσλ πξνο πινπνίεζε αληηζηαζκηζηηθώλ 

σθειεκάησλ δπλάκεη ηεο ίδηαο θύξηαο ζύκβαζεο. 

Η κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ απνθάζεσλ ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην όξγαλν πνπ ηηο 

εμέδσζε ή γηα ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αλάξηεζε. Η πξάμε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ηηκσξείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 ΠΚ.  

 

Άξζξν 2 

Πνηληθή Ρήηξα Γηαθζνξάο 

1. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο, ε νπνία ιακβάλεηαη ακειιεηί θαη κεηά 

από ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Σπκβάζεσλ ηεο Βνπιήο, ζε νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηνύο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη είηε άκεζα, είηε δηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελδηάκεζσλ, 

κεζαδόλησλ, πξαθηόξσλ, δηθεγόξσλ, νηθνλνκηθώλ, θνξνινγηθώλ, ηερληθώλ ή άιισλ 

ζπκβνύισλ θαη ππεξγνιάβσλ : 

α) δηελήξγεζαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο παξάλνκεο 

πιεξσκέο γηα δηεπθνιύλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζύκβαζε θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  

β) πξόζθεξαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, άκεζα ή 

έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εύλνηα, δώξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή κέιε 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζώο θαη ζε ζπδύγνπο, ζπγγελείο ζε 

επζεία γξακκή κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ή ζπλεξγάηεο 

απηώλ νύηε ρξεζηκνπνίεζαλ ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηα πξόζσπα, γηα λα 

δηνρεηεύζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα, 

γ) πξόζθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, 
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δώξα, δσξεέο, θηιαλζξσπηθέο παξνρέο, ρνξεγίεο ή ρξεκαηηθά πνζά θαη επηρνξεγήζεηο 

κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή αηηηνινγία, ζε πνιηηηθά θόκκαηα, θνκκαηηθνύο εθπξνζώπνπο ή 

επηθεθαιήο θνκκάησλ, Υπνπξγνύο ή Υθππνπξγνύο ή κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο ηεο 

Κπβέξλεζεο, βνπιεπηέο ή αηξεηά όξγαλα ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ή 

ζε νξγαλώζεηο ησλ νπνίσλ επηθεθαιήο είλαη πνιηηηθνί, θαζώο θαη ζε ζπδύγνπο, 

ζπγγελείο ζε επζεία γξακκή κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ή 

ζπλεξγάηεο απηώλ, νύηε ρξεζηκνπνίεζαλ ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηα πξόζσπα, γηα λα 

δηνρεηεύζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα δηαθζνξάο, ε νπνία είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 20πιάζην θαη 

όρη κεγαιύηεξε από ην 40πιάζην ησλ παξάλνκσλ πιεξσκώλ, δηεπθνιύλζεσλ, 

εμππεξεηήζεσλ, ππεξεζηώλ, πιηθώλ επλνηώλ, αληαιιαγκάησλ, άκεζσλ ή έκκεζσλ 

δώξσλ, δσξεώλ, θηιαλζξσπηθώλ παξνρώλ, ρνξεγηώλ ή ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη 

επηρνξεγήζεσλ πξνο ηα πξόζσπα ησλ πεξηπηώζεσλ α΄- γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ.  

Τν άξζξν 922 ΑΚ εθαξκόδεηαη θαη ζηελ δηαδηθαζία επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο δηαθζνξάο.  

Η επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο δηαθζνξάο γίλεηαη ην αξγόηεξν εληόο έμη (6) κελώλ από 

ηελ έθδνζε ηεο ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο γηα ηηο πξάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ 

α΄-γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 

2. Η απόθαζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα.  

3. Τν Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ελεκεξώλεη ηελ 

30ε Μαξηίνπ, 30ε Ινπλίνπ, 30ε Σεπηεκβξίνπ θαη 30ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο ην 

Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο γηα ηελ άζθεζε πνηληθώλ δηώμεσλ θαη ηελ έθδνζε 

ηειεζίδηθσλ θαηαδηθαζηηθώλ απνθάζεσλ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηπηώζεηο. Τν 

Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θνηλνπνηεί ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ζηελ Δηδηθή Γηαξθή Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθώλ 

Πξνγξακκάησλ θαη Σπκβάζεσλ.  

4. Τν παξόλ άξζξν εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο ζπκβάζεηο αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν θαηάξηηζήο ηνπο θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ 

εθηειεζηεί, παξέκεηλαλ αλεθηέιεζηεο ή ζπλερίδνπλ λα εθηεινύληαη. Σηελ πεξίπησζε 

ζπκβάζεσλ αληηζηαζκηζηηθώλ σθειεκάησλ, ε πνηληθή ξήηξα δηαθζνξάο επηβάιιεηαη θαη 

ζηνλ αλάδνρν ηεο θύξηαο ζύκβαζεο. Η παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο δηαθζνξάο αξρίδεη από ηελ πξαγκαηηθή 

γλώζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γηα ηηο πξάμεηο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ. 

5. Η επηβνιή ηεο πνηληθήο ξήηξαο δηαθζνξάο ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ επεξεάδεη ηελ 

άζθεζε ησλ ινηπώλ δηθαησκάησλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
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θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 3 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 

1. Η ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Σπκβάζεσλ ηεο Βνπιήο δίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 39 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο. 

2. Κάζε γεληθή θαη εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ ή 

ξπζκίδεη ηα ίδηα ζέκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηαξγείηαη.  

3. Ο παξώλ λόκνο ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

27.8.2014 

 

Οη πξνηείλνληεο βνπιεπηέο 

 

Διέλε Απιωλίηνπ 

Γηώξγνο Βαξεκέλνο 

Θνδωξήο Γξίηζαο 

Βαζίιεο Υαηδειάκπξνπ 


