ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του
Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που
αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα
Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος – Εδάφους, καθώς και της
επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η
κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding, εφεξής αναφερόµενου ως ΜΟU), το οποίο
αφορά σε Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα
Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος – Εδάφους, καθώς και η κύρωση, της 1ης τροποποίησης αυτού.
Τo υπό κύρωση Μνηµόνιο Κατανόησης (MOU) υπογράφηκε κατά τη σύσκεψη ΥΠΑΜ του ΝΑΤΟ, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Φεβρουαρίου 2016, από
τους κ.κ. Υπουργούς Άµυνας του Βελγίου, της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, της Δανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και του Βασιλείου της Ισπανίας,
και η 1η Τροποποίηση αυτού, που αφορά στην προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στο Μνηµόνιο, υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Οκτωβρίου 2016 µεταξύ
των ανωτέρω Συµµετεχόντων και του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας.
Το εν λόγω MOU συνιστά µία πολυµερή συµφωνία, η οποία αφορά σε συνεργασία των Συµµετεχόντων στο πρόγραµµα «Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος –
Εδάφους» (Precision Guided Munitions – PGM’s).
Η συµµετοχή της Ελλάδας στην πολυεθνική συνεργασία για τα PGM κρίνεται επωφελής, καθώς η εξέλιξη της
εν λόγω πρωτοβουλίας θα εισφέρει οικονοµίες κλίµακας
στην προµήθεια, υποστήριξη και συντήρηση των PGM και
δυνατότητες που στοχεύουν στην ικανοποίηση των εθνικών επιχειρησιακών αναγκών.
Από τις διατάξεις του υπό κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού και ως εκ τούτου απαιτείται κύρωση µε τυπικό νόµο, δυνάµει του άρθρου 36 παρ. 2 του
Συντάγµατος.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σκοπός του MOU είναι να καθορίσει το πλαίσιο συνεργασίας των Συµµετεχόντων όσον αφορά στο πρόγραµµα
και ειδικότερα:
α. Την αύξηση της συνολικής δυνατότητας και αποτελεσµατικής προµήθειας PGM.
β. Την επίτευξη καλύτερων τιµών κατά την απόκτησή
τους.
γ. Τη βελτίωση της διαθεσιµότητας και ασφάλειας προµήθειας PGM.

δ. Τη διευκόλυνση διακίνησης των PGM µεταξύ των
συµµετεχόντων.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Το υπό κύρωση Μνηµόνιο Κατανόησης περιλαµβάνει είκοσι (20) Τµήµατα, τα οποία, σε γενικές γραµµές, έχουν
ως εξής:
Στο Τµήµα 1 γίνεται µνεία των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη, από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, για την υπογραφή του.
Στο Τµήµα 2 αποδίδονται οι ορισµοί και οι συντµήσεις
που χρησιµοποιούνται στο κείµενο του MOU, ώστε να γίνονται αντιληπτοί κατά ενιαίο τρόπο από τους χρήστες
αυτών. Οι υπογράφοντες το ΜΟU ορίζονται ως Συµµετέχοντες.
Στο Τµήµα 3 περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι και το
πεδίο εφαρµογής του Μνηµονίου. Ειδικότερα, ως στόχοι
του MOU ορίζονται η βελτίωση της συνολικής ικανότητας
και αποτελεσµατικής και αποδοτικής προµήθειας των Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακριβείας (στο εξής: ΚΠΑ), η
επίτευξη καλύτερων όρων τιµολόγησης ή/και χρονοδιαγράµµατος παράδοσης των ΚΠΑ, η βελτίωση της διαθεσιµότητας και της ασφάλειας προµήθειας των ΚΠΑ, καθώς
και η διευκόλυνση της µεταφοράς των ΚΠΑ µεταξύ των
Συµµετεχόντων. Περαιτέρω, καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής – εύρος των εργασιών του παρόντος MOU, το οποίο, µεταξύ άλλων, είναι η πραγµατοποίηση έρευνας αγοράς και ο εντοπισµός των ευκαιριών στην αγορά, η διεξαγωγή κοινών προµηθειών ΚΠΑ, η µεταφορά των ΚΠΑ
µεταξύ των Συµµετεχόντων, η αξιολόγηση των εξελίξεων
µε πιθανή επίδραση στη µελλοντική ικανότητα των ΚΠΑ, η
παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας µεταξύ των Συµµετεχόντων, η διερεύνηση περαιτέρω δυνατοτήτων για πολυεθνική αποθήκευση, υπό τη διευκρίνιση ότι η καθιέρωση µιας πολυεθνικής αποθήκης θα υπόκειται σε διακριτές συµφωνίες µεταξύ των Συµµετεχόντων, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης εφαρµοστικών συµφωνιών αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες της
συνεργασίας στο πλαίσιο του υπόψη ΜOU, οι οποίες δεν
µπορούν να έρχονται σε αντίθεση µε το τελευταίο, καθόσον οι διατάξεις του θα υπερισχύουν, σε κάθε περίπτωση.
Στο Τµήµα 4 ρυθµίζονται ζητήµατα διαχείρισης και συγκεκριµένα προβλέπεται, ότι οι Συµµετέχοντες θα θεσπίσουν ένα Συµβούλιο Συντονισµού (στο εξής: ΣΣ) για τη
συνολική διαχείριση της συνεργασίας του παρόντος
MOU, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα µόνιµο µέλος – εκπρόσωπο του κάθε Συµµετέχοντα. Ο εκπρόσωπος αυτός
θα έχει δυνατότητα υποστήριξής του από επιπλέον προσωπικό του εκπροσωπούµενου Συµµετέχοντος κατά τη
συνεδρίαση του ΣΣ. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις του
ΣΣ, προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιείται µία συνεδρίαση
σε ετήσια βάση και επιπλέον κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε Συµµετέχοντα. Οι εν λόγω συνεδριάσεις θα λαµβάνουν χώρα εκ περιτροπής στη χώρα του κάθε Συµµετέχοντα και θα προεδρεύει ο µόνιµος εκπρόσωπος του Συµµετέχοντα που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις
του ΣΣ θα λαµβάνονται µε συναίνεση των µόνιµων µελών
του. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκλησης
της Επικεφαλής Υπηρεσίας για παράσταση σε συνεδριάσεις του ΣΣ ειδικά για τις προµήθειες του υπόψη MOU,
για τις οποίες θα ενεργήσει. Παράλληλα, δύναται να
προσκληθούν σε συνεδρίαση εκπρόσωποι των Στρατιω-
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τικών Αρχών ΝΑΤΟ και άλλων νατοϊκών φορέων.
Περαιτέρω, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του ΣΣ, οι οποίες συνίσταται σε: λήψη αποφάσεων σχετικά µε την
προσφυγή είτε στην Επικεφαλής Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για προµήθειες υπό του παρόντος ΜOU,
άσκηση εποπτείας επί της συνεργασίας στο πλαίσιο του
υπόψη MOU, αξιολόγηση της προόδου αναφορικά µε την
εκπλήρωση του εύρους των εργασιών, αξιολόγηση και έγκριση των προσχεδίων των Αιτηµάτων για προτάσεις
και κάθε προσχεδίου Σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί, για να εξασφαλιστεί ότι είναι σύµφωνη µε το παρόν MOU, αξιολόγηση του οικονοµικού καθεστώτος της
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των όρων τιµολόγησης και των ελεγκτικών υπηρεσιών, επίλυση θεµάτων
τιθέµενων από την Οµάδα Χρηστών ή από το Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, αξιολόγηση και
προώθηση των προτεινόµενων τροποποιήσεων του υπόψη MOU για έγκριση στους Συµµετέχοντες, καθώς και
παροχή συστάσεων προς τους Συµµετέχοντες αναφορικά µε την αποδοχή επιπλέον εθνών στο MOU.
Εν συνεχεία, ορίζεται ότι θεσπίζεται από τους Συµµετέχοντες η Οµάδα Χρηστών των ΚΠΑ για τη διαχείριση
της συνεργασίας ΚΠΑ. Η σύνθεση και η διεξαγωγή των
συνεδριάσεων ακολουθούν τις σχετικές προβλέψεις για
το ΣΣ, πλην του αριθµού συνεδριάσεών της κατ’ έτος, ο
οποίος ανέρχεται σε δύο ετησίως.
Παράλληλα, καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Οµάδας Χρηστών ΚΠΑ, οι οποίες συνίστανται σε: προτάσεις
προς το ΣΣ για προσφυγή είτε στην Επικεφαλής Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για προµήθειες υπό του
υπόψη MOU, διαχείριση των εργασιών που πρόκειται να
διεξαχθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας, σε τεχνικά θέµατα, κόστος, χρονοδιάγραµµα παράδοσης και απαιτήσεις επιδόσεων, όπως προσδιορίζονται από τους Συµµετέχοντες, διαχείριση και παρακολούθηση θεµάτων ελέγχου των εξαγωγών που σχετίζονται µε τη συνεργασία
στο πλαίσιο του MOU, παρακολούθηση των συµβατικών
δραστηριοτήτων και υποβολή σχετικών εκθέσεων στο
ΣΣ, παρακολούθηση της τιµολόγησης της σύµβασης και
των ελεγκτικών υπηρεσιών, παραποµπή στο ΣΣ των θεµάτων που δεν µπορούν να επιλυθούν από την Οµάδα
Χρηστών ΚΠΑ, ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων τροποποίησης του MOU προς το ΣΣ, υποστήριξη του ΣΣ κατά τις συζητήσεις για την υποδοχή νέων Συµµετεχόντων
και τέλος, υποβολή εκθέσεων από τον Πρόεδρο της Οµάδας Χρηστών ΚΠΑ προς το ΣΣ.
Το Τµήµα 5 αναφέρεται σε ρυθµίσεις επί συµβάσεων,
προβλέποντας ότι όλες οι συµβάσεις στο πλαίσιο του υπόψη MOU, θα ανατίθενται είτε από το Επικεφαλής Έθνος, είτε από την Επικεφαλής Υπηρεσία, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους Συµµετέχοντες µε την προµήθεια και
παρακολούθηση των µεταφορών των ΚΠΑ µεταξύ Συµµετεχόντων και θα αναλαµβάνουν τις απαιτήσεις που αφορούν σε θέµατα ελέγχου εξαγωγών. Οι συµβάσεις
που ανατίθενται από το Επικεφαλής Έθνος θα ανατίθενται σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς νόµους και
κανονισµούς αυτού, υπό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί διαδικασιών και πρακτικών προµήθειας, εφόσον αυτό εφαρµόζεται. Αντίστοιχα, οι συµβάσεις που ανατίθενται από την Επικεφαλής Υπηρεσία θα είναι σύµφωνες µε τους κανόνες και κανονισµούς τής περί προµηθειών. Τέλος, προβλέπεται ότι οι Συµµετέχοντες θα
συµφωνήσουν στις κοινές απαιτήσεις από τη σύµβαση.
Παράλληλα, ορίζεται ότι το ΣΣ θα επιδιώξει να διασφα-

λίσει ότι οι ανατιθέµενες από το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία συµβάσεις εξασφαλίζουν όλα τα σχετικά δικαιώµατα κάθε Συµµετέχοντα, όπως ορίζονται στο υπόψη
MOU.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος ή
Υπηρεσία ή κάποιος Συµµετέχων αποφασίσει ότι απαιτείται η τιµολόγηση της σύµβασης ή ελεγκτικές υπηρεσίες, θα αποκτώνται µέσω των αρµόδιων εθνικών αρχών
της χώρας, στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται ο εκτελών τη σύµβαση Ανάδοχος ή υπεργολάβος, σύµφωνα µε
τις οποιεσδήποτε σχετικές υφιστάµενες ρυθµίσεις µε
την χώρα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή υπεργολάβος είναι εγκατεστηµένος στην χώρα µη Συµµετέχοντος
στο MOU, η τιµολόγηση της σύµβασης και ο λογιστικός
έλεγχος θα υλοποιούνται από το Επικεφαλής Έθνος. Οι
πρακτικές κοστολόγησης πρέπει να είναι αυτές της χώρας στην οποία αναλαµβάνονται οι συµβάσεις ή υπεργολαβίες.
Το Τµήµα 6 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τη βιοµηχανική συνεργασία, σε περίπτωση που αυτή απαιτηθεί από
έναν ή περισσότερους Συµµετέχοντες. Εν προκειµένω,
οι ενδιαφερόµενοι Συµµετέχοντες θα ενηµερώσουν το
Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία για τις απαιτήσεις τους,
το οποίο/α, εν συνεχεία θα εκδίδουν ένα Αίτηµα Εκτίµησης Τελικής Τιµής ή ανάλογο, ζητώντας από τον Ανάδοχο να εξειδικεύσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος
προκύπτει από τη βιοµηχανική συνεργασία και την κατανοµή του µεταξύ των αιτούντων Συµµετεχόντων. Έπειτα,
οι εν λόγω Συµµετέχοντες θα διαπραγµατευθούν απευθείας µε τον Ανάδοχο για τη σύναψη διακριτών συµφωνιών για τις απαιτήσεις βιοµηχανικής συνεργασίας, µεριµνώντας για την αποφυγή αναιτιολόγητης καθυστέρησης στη διαδικασία παραγγελίας. Όλα τα επιπλέον κόστη που προκαλούνται από µια εθνική απαίτηση για βιοµηχανική συνεργασία θα βαρύνουν τον αιτούντα Συµµετέχοντα/ες.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει την βιοµηχανική συνεργασία, όπως συµφωνήθηκε στις διακριτές συµφωνίες, όλες οι επακόλουθες ενέργειες κατά του Αναδόχου θα αναληφθούν και θα παρακολουθούνται από τον αρµόδιο Συµµετέχοντα/ες, χωρίς να
εµπλέκεται το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία ή οι άλλοι
Συµµετέχοντες.
Στο Τµήµα 7 ρυθµίζονται οικονοµικά θέµατα. Ειδικότερα, ορίζεται ρητά ότι το υπόψη MOU δεν επιφέρει καµία
οικονοµική δέσµευση για τους Συµµετέχοντες, οι οποίοι
και δεν έχουν υποχρέωση υλοποίησης οποιασδήποτε
προµήθειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του MOU. Τέλος,
καθορίζεται ότι οι Συµµετέχοντες σε καµία περίπτωση
δεν θα ευθύνονται για αγορές ή συναφή έξοδα άλλων
Συµµετεχόντων στο πλαίσιο του υπόψη ΜOU.
Αναφορικά µε τις τυχόν µελλοντικές οικονοµικές δεσµεύσεις, ορίζεται ότι αυτές θα πρέπει να αναφέρονται
λεπτοµερώς στις εν συνεχεία εφαρµοστικές συµφωνίες.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που µία Επικεφαλής Υπηρεσία συνάπτει µία σύµβαση, οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσµα υπαναχώρησης Συµµετέχοντος από
οικονοµική δέσµευση που έχει αναλάβει, θα πρέπει να
διευθετηθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που το Επικεφαλής Έθνος συνάπτει µία σύµβαση, ο
Συµµετέχων που υπαναχωρεί ευθύνεται για όλα τα άµεσα κόστη που απορρέουν από την υπαναχώρηση, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων κάθε καταγγελίας ή
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τροποποίησης της σύµβασης, προκαλούµενης εκ της υπαναχώρησης. Συναφώς, προβλέπεται η µέριµνα του Επικεφαλής Έθνους για την διατήρηση των εξόδων της υπαναχώρησης σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα
και ότι η συνολική οικονοµική ευθύνη του Συµµετέχοντος που υπαναχωρεί, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων υπαναχώρησης, σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την οικονοµική δέσµευση που είχε αναλάβει στη
σύµβαση.
Τέλος, προβλέπεται η παροχή διευκόλυνσης από το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία προς τους εθνικούς ελεγκτές για πρόσβαση σε συγκεκριµένα δεδοµένα ή προς
επιθεώρηση στοιχεία, εφόσον απαιτείται για την εκπλήρωση των εθνικών τους υποχρεώσεων και σύµφωνα µε
τους κανόνες και κανονισµούς του Επικεφαλής Έθνους
ή Υπηρεσίας, αντίστοιχα, οι δε εθνικοί ελεγκτές, µε δικά
τους έξοδα, θα πρέπει να λάβουν τις πληροφορίες και τα
έγγραφα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Συµµετέχοντος στο παρόν MOU, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα των άλλων Συµµετεχόντων.
Στο Τµήµα 8 γίνεται λόγος για την ανταλλαγή πληροφοριών, όπου και ορίζεται ρητά ότι οι Συµµετέχοντες αναγνωρίζουν τη σηµασία της πλήρους και άµεσης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους και µε την Επικεφαλής
Υπηρεσία, στο πλαίσιο της επιτυχούς συνεργασίας και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του MOU.
Ως προς τις προϋπάρχουσες πληροφορίες, καθορίζεται ότι οι Συµµετέχοντες και η Επικεφαλής Υπηρεσία,
κατόπιν αιτήσεως, θα κοινοποιήσουν µεταξύ τους κάθε
συναφή προϋπάρχουσα πληροφορία, υπό προϋποθέσεις
τιθέµενες στην εν λόγω διάταξη 8.2.1ι –ιιι. Ως προς τη
χρήση των πληροφοριών, καθορίζεται ότι οι προϋπάρχουσες πληροφορίες που κοινοποιούνται από τους Συµµετέχοντες ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τους ίδιους µε σκοπό την υλοποίηση της συνεργασίας υπό του υπόψη MOU. Οι προϋπάρχουσες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική χρήση των Νέων πληροφοριών δύναται να
χρησιµοποιηθούν χωρίς χρέωση από τους Συµµετέχοντες που έχουν παράξει τις Νέες ή από την Επικεφαλής
Υπηρεσία για νατοϊκούς ή εθνικούς αµυντικούς σκοπούς. Ο Συµµετέχων που προβαίνει σε κοινοποίηση θα
διατηρήσει την κυριότητα των Προϋπαρχουσών πληροφοριών του.
Όσον αφορά στις παραγόµενες από τους Συµµετέχοντες ή την Επικεφαλής Υπηρεσία νέες πληροφορίες,
προβλέπεται ότι αυτές θα ανήκουν και θα κοινοποιούνται
µόνο στους Συµµετέχοντες που τις δηµιούργησαν, ενώ
δύνανται να χρησιµοποιούνται από τους παραπάνω για
νατοϊκούς ή εθνικούς αµυντικούς σκοπούς. Αντίθετα, οι
εν λόγω πληροφορίες δεν θα κοινοποιούνται σε άλλους
Συµµετέχοντες και τρίτα µέρη χωρίς προηγούµενη συναίνεση όλων των Συµµετεχόντων που δηµιούργησαν
τις Νέες αυτές πληροφορίες.
Ως προς τις Νέες πληροφορίες του Αναδόχου, καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται ανάθεση βάσει
του υπόψη MOU, το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία θα
περιλαµβάνει στις συµβάσεις της και θα απαιτεί από τον
Ανάδοχο να περιληφθούν στις συµβάσεις υπεργολαβίας,
οι αναγκαίες προβλέψεις ώστε να εξασφαλιστεί η εκχώρηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση όλων των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των νέων πληροφοριών αναδόχου στους Συµµετέχοντες που συµµετέχουν
στη σχετική σύµβαση ή στην Επικεφαλής Υπηρεσία κα-

θώς και µία διαρκή άδεια χρήσης κάθε προϋπάρχουσας
πληροφορίας αναδόχου, µε σκοπό τη χρήση των νέων
πληροφοριών αναδόχου.
Σε σχέση µε την πνευµατική ιδιοκτησία Τρίτου Μέρους
καθορίζεται ότι εφόσον αυτή απαιτείται µε σκοπό την υλοποίηση της συνεργασίας του MOU, το ΣΣ θα ζητήσει
από την Επικεφαλής Υπηρεσία ή Έθνος να συνάψει µε το
ενδιαφερόµενο Τρίτο Μέρος σύµβαση για να αποκτήσει
όλα τα δικαιώµατα να χρησιµοποιήσει την πνευµατική ιδιοκτησία του Τρίτου Μέρους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία αδυνατεί
να διασφαλίσει επαρκή δικαιώµατα χρήσης και κοινοποίησης Πληροφοριών του προγράµµατος, όπως απαιτείται
από το παρόν Τµήµα 8, ή ενηµερώνεται από τον Αναδόχους ή τους πιθανούς Αναδόχους για οποιοδήποτε περιορισµό στην κοινοποίηση ή χρήση των πληροφοριών,
το ζήτηµα θα παραπέµπεται στο ΣΣ για επίλυση.
Το Τµήµα 9 αναφέρεται στον έλεγχο των εξαγωγών,
ορίζοντας ότι κάθε Συµµετέχων εξασφαλίζει την συµµόρφωσή του µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών ή / και κανονισµών σε σχέση µε τη συµµετοχή του στο MOU. Επιπλέον, κάθε Συµµετέχων θα επιδιώξει να παρέχει υποστήριξη µε διατυπώσεις κλπ. για
τους άλλους Συµµετέχοντες και για την Επικεφαλής Υπηρεσία, είτε όταν η εφαρµογή της νοµοθεσίας του περί
ελέγχου των εξαγωγών παρακωλύει την εκτέλεση των
απαιτούµενων εργασιών είτε για να συµµορφωθούν µε
τη νοµοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών Τρίτου Μέρους.
Στο Τµήµα 10 γίνεται λεπτοµερής αναφορά στους φόρους, δασµούς και τις συναφείς χρεώσεις. Ειδικότερα,
καθορίζεται ότι, στο βαθµό που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, οι κανονισµοί και οι διεθνείς συµφωνίες, οι Συµµετέχοντες θα επιδιώξουν να διασφαλίσουν ότι οι εµφανώς αναγνωρίσιµοι φόροι, δασµοί και οι συναφείς χρεώσεις ή οι ποσοτικοί /ποιοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών και εξαγωγών, δεν θα επιβληθούν σε σχέση µε το
υπόψη MOU.
Περαιτέρω, ορίζεται ως επιδίωξη των Συµµετεχόντων
η διαχείριση όλων των εµφανώς αναγνωρίσιµων φόρων,
δασµών και συναφών χρεώσεων µε τον πλέον ευνοϊκό
τρόπο για την ικανοποιητική εφαρµογή των διαδικασιών
που περιγράφονται στο MOU.
Για την περίπτωση επιβολής φόρων, δασµών και συναφών χρεώσεων, προβλέπεται ότι θα βαρύνεται ο Συµµετέχων, στη χώρα του οποίου επιβάλλονται και δεν θα συµπεριληφθούν ως µέρος της συνεισφοράς τού στη συνεργασία. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να επιβληθούν δασµοί προκειµένου να εφαρµοστούν κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι εν
λόγω δασµοί θα καλυφθούν από το µέλος – αποδέκτη
της Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, τα µέρη ή τα εξαρτήµατα
του εξοπλισµού που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.
θα προχωρούν στον τελικό προορισµό τους συνοδευόµενα από τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά, καθιστώντας δυνατό τον διακανονισµό των δασµών µεταξύ των
Συµµετεχόντων µελών της Ε.Ε. και η µέθοδος κατανοµής των δασµών αυτών µεταξύ των Συµµετεχόντων –
µελών της Ε.Ε. θα αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης.
Περαιτέρω, θα επιβάλλονται ως κόστος πλέον των συνεισφορών του αρµόδιου Συµµετέχοντα στη συνεργασία
του υπόψη MOU.
Τέλος, αναφορικά µε τον εξοπλισµό ή τις υπηρεσίες
που παρέχονται από το Επικεφαλής Έθνος ή Υπηρεσία,
θα επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβληθούν α-
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ναγνωρίσιµοι δασµοί ή φόροι για τους οποίους παρέχεται απαλλαγή δυνάµει εθνικού ή διεθνούς δικαίου.
Στο Τµήµα 11 ορίζεται ότι για κάθε γνωστοποίηση, µεταφορά, χρησιδάνειο ή άλλου είδους πρόσβαση Τρίτων
Μερών σε αποκτηθέντα κοινό εξοπλισµό ή υπηρεσίες, ή
σε πληροφορίες παραγόµενες ή παρεχόµενες δυνάµει
του MOU, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση των
Συµµετεχόντων, ενώ όπου ισχύουν τα παραστατικά του
τελικού χρήστη, απαιτείται επιπλέον έγκριση από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ελέγχου των εξαγωγών.
Το Τµήµα 12 αναφέρεται στην ασφάλεια και τις επισκέψεις σε εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, προβλέπει ότι όλες οι διαβαθµισµένες πληροφορίες ή ο εξοπλισµός που
παρέχεται ή παράγεται στο πλαίσιο του Μνηµονίου θα αποθηκευθεί, διαχειρισθεί και διασφαλιστεί από τους Συµµετέχοντες µε ένα τρόπο λιγότερο σχολαστικό σε σχέση µε το σχετικώς απαιτούµενο από το Νατοϊκό έγγραφο CM (2002) 49 «Ασφάλεια εντός του Οργανισµού του
Βορειοατλαντικού Συµφώνου», ή οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του µέχρι τώρα.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι κάθε Συµµετέχων θα ενηµερώνει τους άλλους Συµµετέχοντες και εφόσον είναι
αναγκαίο την Επικεφαλής Υπηρεσία, για τη διαβάθµιση
ασφαλείας των Πληροφοριών ή του παραγόµενου, ανταλλασσόµενου ή διατιθέµενου εξοπλισµού στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου και τυχόν επακόλουθης
αλλαγής στη διαβάθµιση.
Επιπλέον, ορίζεται ότι σε κατοχυρωµένες Πληροφορίες, οι οποίες γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του MOU,
θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της Συµφωνίας του ΝΑΤΟ
περί Ανακοινώσεως των Τεχνικών Πληροφοριών για Αµυντικούς Σκοπούς της 19ης Οκτωβρίου 1970 και οι Όροι
Εφαρµογής της Συµφωνίας του ΝΑΤΟ περί Ανακοινώσεως των Τεχνικών Πληροφοριών για Αµυντικούς Σκοπούς,
που εγκρίθηκε από το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο την
1η Ιανουαρίου 1971. Όσον αφορά στην ανταλλαγή Πληροφοριών µε Τρίτα Μέρη, εφόσον αυτή επιτρέπεται δυνάµει του Τµήµατος 8 του MOU, θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις υφιστάµενες πολυµερείς ή διµερείς
συµφωνίες µε τα ενδιαφερόµενα Τρίτα Μέρη ή, εάν δεν
υπάρχουν τέτοιες συµφωνίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες ή τις συµφωνίες ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
Τέλος, ως προς τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της
Επικεφαλής Υπηρεσία και των Συµµετεχόντων, ορίζεται
ότι αυτές θα επιτρέπονται, εφόσον πρόκειται για επίσκεψη εγκεκριµένη από τον οικείο Συµµετέχοντα ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, κατά περίπτωση, και εφόσον το αρµόδιο προσωπικό έχει την απαραίτητη διαβάθµιση ασφαλείας και υπηρεσιακούς λόγους γνώσης. Όλο το προσωπικό που προβαίνει σε επισκέψεις θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς ασφαλείας του οικείου
Συµµετέχοντα ή της Επικεφαλής Υπηρεσίας, ενώ οποιεσδήποτε Πληροφορίες γνωστοποιούνται ή καθίστανται
διαθέσιµες, κατά τη διάρκεια ή σε συνάρτηση µε αυτές
τις επισκέψεις, θα αντιµετωπίζονται ως παρεχόµενα από τον Συµµετέχοντα που υποστηρίζει την επίσκεψη
σύµφωνα µε το Τµήµα 8 του MOU.
Στο Τµήµα 13 ρυθµίζονται ζητήµατα τυχόν ευθύνης απορρέουσας από ή σε συνδυασµό µε δραστηριότητες
που αναλαµβάνονται κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού
καθήκοντος υπό το υπόψη ΜOU. Ειδικότερα, ορίζεται ότι
για απαιτήσεις µεταξύ Συµµετεχόντων προκύπτουσες από ή σε σχέση µε το υπόψη MOU, θα αντιµετωπίζονται
σύµφωνα µε το Άρθρο VIII της ΝΑΤΟ SOFA, όταν ισχύει.

Απαιτήσεις µη καλυπτόµενες από τη ΝΑΤΟ SOFA, θα αντιµετωπίζονται από τους Συµµετέχοντες ανά περίπτωση σύµφωνα µε το εθνικό και το διεθνές δίκαιο και κανονισµούς.
Για τυχόν απαιτήσεις Τρίτων Μερών εναντίον Συµµετεχόντων που λαµβάνουν µέρος, στο πλαίσιο του MOU,
σε συγκεκριµένη δραστηριότητα, οι εν λόγω Συµµετέχοντες θα διαβουλεύονται στο πλαίσιο διακανονισµού ή
άλλης ενέργειας διευθετήσεως µε τα Τρίτα Μέρη, εφόσον οι απαιτήσεις προκύπτουν από τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα. Αυτοί οι Συµµετέχοντες θα καθορίσουν
το µερίδιο των δαπανών για την επίλυση αυτών των απαιτήσεων και θα αναθέσουν στον πιο κατάλληλο Συµµετέχοντα την επεξεργασία των αξιώσεων αυτών. Εάν,
ωστόσο, η εν λόγω ευθύνη είναι αποτέλεσµα απερίσκεπτων πράξεων ή παραλείψεων, δόλου ή βαριάς αµέλειας
του προσωπικού ενός Συµµετέχοντος, τότε τα έξοδα θα
αναληφθούν αποκλειστικά από αυτόν το Συµµετέχοντα.
Όσον αφορά σε απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε
συνάρτηση µε τις δραστηριότητες της Επικεφαλής Υπηρεσίας, προβλέπεται ότι θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα
µε τους κανόνες και τους κανονισµούς της Επικεφαλής
Υπηρεσίας ή µε ειδική συµφωνία που συνήφθη µε την Επικεφαλής Υπηρεσία.
Τέλος, αναφορικά µε απαιτήσεις απορρέουσες ή συσχετιζόµενες µε οποιαδήποτε σύµβαση υπό το παρόν
MOU, προβλέπεται ότι αυτές θα επιλύονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της σύµβασης. Οι Συµµετέχοντες δεν θα αποζηµιώνουν αναδόχους για αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών, πλην όµως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι
Συµµετέχοντες µπορεί να εξετάσουν το ενδεχόµενο αποζηµίωσης αναδόχων για αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών.
Το Τµήµα 14 ορίζει ότι οποιοδήποτε κράτος-µέλος του
ΝΑΤΟ επιθυµεί να συµµετάσχει στο υπόψη MOU, θα υποβάλλει επίσηµο αίτηµα στο Συµβούλιο Συντονισµού και
θα αποτελεί Συµµετέχων του ΜΟU, µόλις υπογραφεί η
σχετική τροποποίηση του MOU από το αιτούµενο κράτος
και όλους τους Συµµετέχοντες.
Στο Τµήµα 15 αναφέρεται ότι κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε συνδυασµό µε το υπόψη MOU, θα επιλύεται µόνο µε διαβούλευση στο Συµβούλιο Συντονισµού
και δεν θα παραπέµπεται σε κανένα εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε Τρίτο Μέρος για διευθέτηση.
Αντίθετα, οι Συµµετέχοντες θα προσεγγίσουν κάθε διαφορά συναφή µε το παρόν MOU ως ένα κοινό πρόβληµα
το οποίο απαιτεί προσπάθειες από όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη για να επιλυθεί.
Στο Τµήµα 16 ορίζεται ότι το Μνηµόνιο δύναται να
τροποποιηθεί µόνο µε γραπτή τροποποίηση υπογεγραµµένη από όλους τους Συµµετέχοντες.
Στο Τµήµα 17 αποτυπώνονται οι τελικές διατάξεις του
MOU. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι το Μνηµόνιο δεν αποσκοπεί να δηµιουργήσει δικαιώµατα ή υποχρεώσεις
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ούτε να αντίκειται
στην εθνική νοµοθεσία του κάθε Συµµετέχοντος. Σε περίπτωση µιας τέτοιας αντιπαράθεσης, θα επικρατήσει το
ισχύον εθνικό ή/και διεθνές δίκαιο και οι Συµµετέχοντες
θα ενηµερώσουν σχετικά ο ένας τον άλλο άµεσα. Τέλος, ορίζεται ότι το Μνηµόνιο δεν αποσκοπεί να αποτελέσει την αποκλειστική πηγή προµήθειας των ΚΠΑ για
τους Συµµετέχοντες και οι Συµµετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε προµήθειες στο πλαίσιο
του υπόψη MOU.
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Στο Τµήµα 18 καθορίζεται η έναρξη ισχύος, καθώς και
ζητήµατα σχετικά µε υπαναχώρηση ή καταγγελία του
MOU. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Μνηµόνιο θα τεθεί
σε ισχύ από την ηµεροµηνία της τελευταίας υπογραφής
των Συµµετεχόντων και θα παραµείνει σε ισχύ για δέκα
(10) έτη, εκτός αν τερµατισθεί νωρίτερα σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του παρόντος Τµήµατος.
Για την περίπτωση που κάποιος Συµµετέχων επιθυµεί
να υπαναχωρήσει από το MOU εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει,
θα ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία αναλυτικά περιγραφόµενη στις διατάξεις του Τµήµατος 18.2. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα καταγγελίας του MOU
οποτεδήποτε µε οµόφωνη γραπτή συγκατάθεση και
στην περίπτωση αυτή έκαστος Συµµετέχων θα επιβαρύνεται µε το δικό του ποσοστό στα έξοδα καταγγελίας, όπως από κοινού καθορίζεται από τους Συµµετέχοντες.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Συµµετεχόντων όσον αφορά στην κοινοποίηση και χρήση των Πληροφοριών (Τµήµατα 8 του MOU),
στην ασφάλεια (Τµήµα 12), στις πωλήσεις και µεταφορές σε Τρίτα Μέρη (Τµήµα 11 ), στη διευθέτηση διαφορών (Τµήµα 15), στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις (Τµήµα 13) και στην υπαναχώρηση και καταγγελία (Τµήµα 18)
θα εξακολουθούν να υφίστανται, ανεξάρτητα από την υπαναχώρηση Συµµετέχοντος ή την καταγγελία ή λήξη
του Μνηµονίου.
Στο Τµήµα 19 καθορίζεται ως γλώσσα γραπτής και
προφορικής επικοινωνίας κατά την εφαρµογή του παρόντος Μνηµονίου η αγγλική.
Στο Τµήµα 20 αναφέρεται ότι το MOU υπεγράφη σε ένα πρωτότυπο κείµενο στην αγγλική γλώσσα και θεµατοφύλακας αυτού είναι το Υπουργείο Άµυνας της Δανίας.
Η Τροποποίηση 1 αφορά στην προσχώρηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στο εν λόγω MOU, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το
Τµήµα 14.2 του MOU, το οποίο προβλέπει ότι τα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη ΝΑΤΟ καθίστανται Συµµετέχοντες από την τροποποίησή του Μνηµονίου που υπογράφεται από τους Συµµετέχοντες και το ενδιαφερόµενο
κράτος.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο νόµου και παρακαλούµε για την νοµοθετική κύρωσή
του από τη Βουλή των Ελλήνων.
Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα
Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος – Εδάφους, καθώς και
της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου,
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην
Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά
Ακριβείας Αέρος – Εδάφους και υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Φεβρουαρίου 2016, καθώς και η επιγενόµενη 1η Τροποποίηση αυτού, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Οκτωβρίου 2016, τα κείµενα των οποίων
σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

----------2

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC,

THE MINISTRY OF DEFENCE OF DENMARK,

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC,

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS,

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY,

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF PORTUGAL,

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

CONCERNING

MULTINATIONAL COOPERATION ON AIR-TO-GROUND

PRECISION GUIDED MUNITION
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1. INTRODUCTION
The Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Czech Republic,
the Ministry of Defence of Denmark, the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, the
Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the Kingdom of
Norway, the Ministry of National Defence of Portugal and the Ministry of Defence of the Kingdom of
Spain (hereafter referred to as "the Participants")
Having regard to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the
status of their forces done at London on 19 June 1951 (hereinafter referred to as "NATO-SOFA);
Recognizing the Letter of Intent between the Defence Ministers of Czech Republic, Denmark,
Hellenic Republic, Norway, Portugal and Spain concerning Multinational Approaches towards Airto-Ground Precision Guided Munitions (PGMs), signed 4thof September 2014,
Recognizing the signing of the Letter of Intent by the Defence Ministers of the Kingdom of the
Netherlands and the Kingdom of Belgium 8thOctober 2015,
Recognizing a need to increase national availability and rebalance Alliance overall PGMs inventory
levels and reduce the reliance on the national stock of one ally,
Wishing to increase the overall capability and effective and efficient provision of PGMs,
Considering that greater cooperation in the field of PGMs will increase sustainability of operations
and the effectiveness of individual capability development efforts,
Recognizing that such a capability will be of benefit to the North Atlantic Treaty Organization
(NATO),
Have reached the following understandings:

2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
For the purpose of this Memorandum of Understanding (MOU), the following definitions will be
used:
"Background Information" means Information which is not generated in the performance of this
MOU.
"Contract" means any mutually binding legal relationship that obligates a Contractor to furnish
supplies or services, and obligates one or more Participants to pay for them.
"Contractor" means any industrial or government organization, undertaking work under a Contract
or equivalent arrangement for the performance of this MOU.
"Foreground Information" means Information which is generated in the performance of this MOU.
"Information" means recorded or documented information of a scientific, technical, business or
financial nature, whatever the format, documentary characteristics or other medium of
presentation. The Information may include, but is not limited to, any of the following: experimental
and test data, specifications, designs and design processes, inventions and discoveries whether
patentable or not, technical descriptions and other works, technical and manufacturing data
packages, know-how and trade secrets and information relating to industrial techniques. It may be
presented in the form of documents, pictorial reproductions, drawings and other graphic
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representations, disk and film recordings (magnetic, optical and laser), computer software both
programmatic and data base, and computer memory printouts or data retained in computer
memory, or any other form.
"Intellectual Property Rights" means, in accordance with the World Trade Organization Agreement
on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights of April 15, 1994, all copyright and related
rights, all rights in relation to inventions (including patent rights), all rights in registered and
unregistered trademarks (including service marks), registered and unregistered designs,
undisclosed Information (including trade secrets and know-how), layout designs of integrated
circuits, geographical indications, and any other rights resulting from creative activity in the
industrial, scientific, literary, and artistic fields.
"Lead Agency" means any NATO agency or organization to which the Participants decide to grant
the management of procurement under this MOU.
"Lead Nation" means any Participant in this MOU which will manage procurement under this MOU
on behalf of the Participants to that procurement.
"Participants" means any signatory to this MOU.
"Third Party" means any legal person or legal entity other than a Participant to this MOU or a Lead
Agency.
"Precision Guided Munitions" (PGM) means air-to-ground munitions for manned or unmanned
combat aircraft providing Joint Precision Strike capability in accordance with NATO Capability
Target E 3201 Joint Precision Strike.
"Steering Board (SB)" means Board of representatives of Participants established to manage the
cooperation under this MOU.
"User Group" means a team of experts (e.g. technical, legal and financial) from Participants, who
will explore options for and establish multinational arrangement(s) to increase the effective and
efficient provision of PGM.

3. OBJECTIVES AND SCOPE
3.1. This MOU establishes the framework for cooperation amongst the Participants concerning
PGM.
3.2.

The objectives of this MOU are to:
Enhance the overall capability and effective and efficient provision of PGMs,
Obtain better pricing conditions and/or delivery schedules for PGMs,
Improve the availability and security of supply of PGMs,
Facilitate transfer of PGMs among the Participants.

3.3. The scope of work of this MOU is among others:
To perform market surveys and identify market opportunities,
To conduct joint procurements of PGMs,
To transfer PGMs among the Participants when needed,
To assess developments that might have impact on future PGM capability,
To provide logistics support to ensure interoperability among Participants,
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To further investigate possibilities for multinational warehousing; Establishment of a
multinational warehouse will, however, be subject to separate arrangements among the
Participants,
Exchange of Information.
3.4

To further detail the cooperation under this MOU the Participants may, as necessary,
conclude implementing arrangements. These implementing arrangements may not contradict
the provisions of this MOU. In any case the provisions of this MOU will prevail.

4. MANAGEMENT
4.1. The Participants will establish a Steering Board (SB) for the overall management of the
cooperation under this MOU. The SB will be composed of one permanent member
representing each Participant. The permanent representative may be supported by additional
personnel of a Participant during a SB meeting. The SB will meet annually with additional
meetings on request of any Participant. In principle, meetings will be held in the country of
each Participant in turn. The meetings of the SB will be chaired by the permanent
representative of the Participant hosting the meeting. The SB will take all decisions by
consensus of its permanent members. The SB may invite a Lead Agency to attend meetings
of the SB dedicated to the procurement under this MOU for which it will act. In this case, this
Lead Agency will not take part in the decisions of the SB. Representatives of NATO Military
Authorities and other NATO entities may be invited to participate, as appropriate.
4.1.1. The SB will be responsible for:
- Deciding on the recourse to either a Lead Agency or a Lead Nation for procurement
under this MOU.
- Exercising executive level oversight of the cooperation under this MOU.
- Reviewing progress in meeting the scope of work of this MOU.
- Reviewing draft Requests for Proposals and any draft Contract to be awarded to
ensure that these are in conformity with this MOU.
- Approving Requests for Proposals and any draft Contract to be awarded.
- Reviewing the financial status of the cooperation under this MOU, including pricing
conditions and audit services.
- Resolving issues brought forth by the PGM User Group, as described in 4.2.1. or by
the Lead Nation or Lead Agency as necessary.
- Reviewing and forwarding recommended amendments to this MOU to the
Participants for approval.
- Providing recommendation to the Participants for the admission of additional nations
to this MOU.
4.2.

The Participants will establish a PGM User Group for the management of the PGM
cooperation. The composition and the conduct of meetings will be as for the SB described
above in paragraph 4.1, except that the PGM User Group will meet twice a year.
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4.2.1. The PGM User Group will be responsible for:
- Recommending to the SB the recourse to either a Lead Agency or Lead Nation for
procurement under this MOU.
- Managing the work to be conducted in the cooperation under this MOU, hereunder
technical issues, cost, delivery schedule and performance requirements,
identified by the Participants.
- Managing and monitoring export control issues related to the cooperation under this
MOU.
- Monitoring the contracting activities and reporting on these to the SB.
- Monitoring contract pricing and audit services.
- Referring issues to the SB which cannot be resolved by the PGM User Group.
- Developing and recommending amendments to this MOU to the SB.
- Supporting the SB during discussions for the admission of new Participants.
- The Chairman of the PGM User Group will report to the SB.

5. CONTRACTUAL ARRANGEMENTS
5.1. All Contracts under this MOU will be placed by either a Lead Nation or Lead Agency which
will support the Participants with the procurement, monitoring of transfers of PGMs among
Participants and undertake the requirements with regard to export control issues. Contracts
to be placed by a Lead Nation will be placed in accordance with the Lead Nation's national
and international laws and regulations, hereunder EU law, if applicable, procurement
procedures and practices. Contracts to be placed by a Lead Agency will be placed in
accordance with the Lead Agency's procurement rules and regulations. The Participants will
agree on the common requirements to the Contract.
5.2. The SB will seek to ensure that Contracts awarded through a Lead Nation or a Lead Agency
secure all relevant rights, as specified in this MOU, for and on behalf of each Participant.
5.3

Should the Lead Nation, a Participant or the Lead Agency determine that contract pricing or
audit services are required, such services will be obtained through the responsible national
authorities of the country within whose territory the performing Contractor or sub-contractor is
located, consistent with any existing arrangements with the country in that regard. In case
the contractor or sub-contractor is located in a non-MOU Nation, the contract pricing and
audit will be performed by the Lead Nation. Pricing practices should be those of the country
in which the Contracts or sub-contracts are undertaken.

6. INDUSTRIAL COOPERATION
6.1.

In case industrial cooperation is required by one or more Participants, the Participants will
notify the Lead Nation or Lead Agency of their requirements. The Lead Nation or Lead
Agency will issue a Request for Quotation (RFQ) or equivalent, requesting the Contractor to
specify any additional costs arising from industrial cooperation and the distribution of these
costs among the Participants requesting industrial cooperation. Afterwards, the Participant(s)
requesting industrial cooperation will negotiate directly with the Contractor to set up separate
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arrangements for its industrial cooperation requirement, paying attention not to delay the
ordering process unreasonably.
All additional costs caused by a national requirement for
industrial cooperation will be borne by the Participant(s) having requested industrial
cooperation.
6.2.

Should the Contractor fail to implement the industrial cooperation as agreed in separate
arrangements,
all subsequent actions against the Contractor will be taken and followed up by
the relevant Participant(s), without involving the Lead Nation, the Lead Agency or the other
Participants.

7. FINANCIAL ARRANGEMENTS
7.1.

This MOU will not imply any financial commitments for the Participants. The Participants are
thus not obliged to make any procurement under this MOU. Participants will in no way be
liable for other Participants purchases or related expenses under this MOU.

7.1.1. Any future financial commitments will be detailed in subordinate implementing
arrangements. In cases where a Lead Agency places the Contract, any costs incurred as a
result of a Participant's withdrawal from an undertaken financial commitment will be
regulated by applicable rules of the Lead Agency. In cases where a Lead Nation places a
Contract, the withdrawing Participant will be liable for all direct costs as a result of the
withdrawal, including the costs of any contract termination or modification caused by the
withdrawal; The Lead Nation will endeavor to keep all costs of withdrawal as low as possible.
The total liability of the withdrawing Participant, including withdrawal costs, will in no event
exceed the financial commitment undertaken by the withdrawing Participant.
7.2.

Where national auditors need to obtain specific data or to inspect records to be able to fulfill
their national obligations, the Lead Nation or Lead Agency will facilitate access to such
Information in accordance with their own rules and regulations, and the national auditors will,
at their own costs, obtain Information and documents related to that Participant's
participation in this MOU, without infringing the rights of the other Participants.

8. EXCHANGE OF INFORMATION
8.1.

General: The Participants recognize that successful collaboration depends on full and prompt
exchange of Information with each other and the Lead Agency necessary for carrying out the
activities under this MOU.

8.2.

Background Information
8.2.1. Disclosure: The Participants and the Lead Agency will, upon request, disclose to each
other any relevant Background Information, provided:
i. such Background Information is necessary to or useful for the execution of the
cooperation under this MOU, with the disclosing Participant determining whether it is
"necessary to" or "useful to" the execution of the cooperation;
ii.such Background Information may be made available to the other Participants without
infringing Third Parties' rights. If this is not possible, the disclosing Participant will
inform the other Participants of any limitation applicable; and
iii. disclosure is consistent with the disclosure policies and laws of the disclosing
Participant.
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8.2.2. Use: Background Information disclosed by the Participants or Lead Agency may be
used by the Participants or Lead Agency for the purpose of executing the cooperation
under this MOU. Background Information necessary for the effective use of Foreground
Information may be used without charge by the Participants who have generated the
Foreground Information or Lead Agency for NATO and/or national Defense Purposes.
The disclosing Participant will retain title with respect to its Background Information.
8.3.

Foreground Information
8.3.1. Disclosure and use: Foreground Information generated by the Participants or Lead
Agency under the cooperation under this MOU will be owned by and disclosed only to
the Participants who have generated this Foreground Information. Foreground
Information may be used by the Participants who have generated this Information or
Lead Agency only for NATO and/or national Defense Purposes. Foreground
Information will not be disclosed to other Participants and Third Parties without the prior
unanimous consent of all the Participants who have generated the relevant Foreground
Information.

8.4.

Contractor Foreground Information
8.4.1. In the event that contracting is necessary under this MOU, the Lead Nation or Lead
Agency will insert into its Contracts, and require its Contractors to insert into subContracts, necessary provisions to ensure:

L assignment or license of all Intellectual Property rights in the Contractor Foreground
Information to the Participants participating in that Contract and/or Lead Agency,
and
ii.a perpetual license to use any Contractor Background Information for the purpose of
using the Contractor Foreground Information.
8.5. Third Party Intellectual Property: In the event that Third Party Intellectual Property is required
for the purpose of execution of the cooperation under this MOU, the SB will request the Lead
Agency or Lead Nation to contract with the Third Party concerned to obtain all rights to use
the Third Party Intellectual Property, as appropriate.
8.6.

In the event the Lead Nation or Lead Agency is unable to secure adequate rights to use and
disclose program Information as required by this section 8, Exchange of Information, or is
notified by Contractors or potential Contractors of any restriction on the disclosure and use of
Information, the matter will be referred to the SB for resolution.

9. EXPORTCONTROL
9.1.

The Participants will ensure their own compliance with applicable export control legislation
and/or regulation in relation to their participation in this MOU.

9.2.

Each Participant will endeavor to provide support with formalities etc. for the other
Participants and for the Lead Agency when the application of that Participant's export control
legislation and/or regulations is impeding performance of work necessary for the purpose of
this MOU.
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9.3.

Each Participant will endeavor to provide support with formalities etc. for the other
Participants and for the Lead Agency in order to comply with Third Parties' export control
legislation.

10. TAXES, CUSTOM DUTIES AND SIMILAR CHARGES
10.1. Insofar as existing laws, regulations and international arrangements permit, the Participants
will endeavor to ensure that readily identifiable taxes, customs duties and similar charges or
quantitative/qualitative restrictions on imports and exports will not be imposed in connection
with this MOU.
10.2. The Participants will endeavor to have all readily identifiable taxes, duties and similar
charges administered in the manner most favorable to the satisfactory execution of the
arrangements described in this MOU.
10.3. If taxes, customs duties, or similar charges are levied, they will be borne by the Participant in
whose country they are levied and will not be included as part of that Participant's
contribution to the cooperation under this MOU.

1004. If, in order to apply European Union or European Economic Community (EU/EEC)
regulations, it is necessary to levy duties, then these will be met by the EU/EEC member end
recipient. To this end, parts or components of the equipment coming from outside the
EU/EEC will proceed to their final destination accompanied by the relevant customs
document enabling settlement of duties to take place. The method of apportionment of such
duties between EU/EEC member Participants will be decided by consultation. They will be
levied as a cost over and above the relevant Participant's contributions to the cooperation
under this MOU.
10.5. With regard to any equipment or services procured by the Lead Nation or Lead Agency
under this MOU, the Lead Nation or Lead Agency will endeavor to ensure that no identifiable
duties or taxes are levied for which exemption is provided under national or international law.

11. THIRD PARTY SALES AND TRANSFERS
Any disclosure, transfer, loan or other type of access of Third Parties to commonly acquired
equipment or services, or to Information provided or generated under this MOU requires prior
approval of the Participants. Where end user documents apply, approval by the relevant national
export control authorities is furthermore required.

12. SECURITY AND VISITS TO ESTABLISHMENTS
12.1. All classified Information or equipment provided or generated under this MOU, will be stored,
handled, transmitted and safeguarded by the Participants in a manner no less stringent than
the required by NATO document CM(2002)49, "Security Within the North Atlantic Treaty
Organization", or any subsequent revisions hereto.
12.2. Each Participant will notify the other Participants via SB and, as necessary, the Lead
Agency, of the security classification of all Information or equipment generated, supplied or
exchanged under this MOU and of any subsequent change in classification.
12.3. The provisions of the NATO Agreement on the Communication of Technical Information for
Defence Purposes, done in Brussels on 19 October 1970, and the Implementing Procedures
for the NATO Agreement on the Communication of Technical Information for Defence
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Purposes, approved by the North Atlantic Council on 1 January 1971, will apply to proprietary
Information disclosed in the framework of this MOU.
12.4. Information exchange with Third Parties, when permitted under Section 8, will take place in
accordance with existing multilateral or bilateral arrangements with the relevant Third Parties,
or if no such arrangements exist, with applicable NATO security arrangements or
procedures.
12.5. The Participants and Lead Agency will permit visits to their establishments, provided that the
visit is authorized by the Participant(s) concerned or the Lead Agency, as appropriate and
the personnel concerned have the necessary security clearance and a need-to-know. All
visiting personnel will be required to comply with the security regulations of the Participant(s)
concerned or the Lead Agency. Any Information disclosed or made available during or in
connection with these visits will be treated as if provided by the Participant sponsoring the
visit in accordance with Section 8.

13. LIABILITY AND CLAIMS
13.1. For liability arising out of, or in connection with, activities undertaken in the performance of
official duty under this MOU, the following provisions will apply.
13.1.1.

Claims between the Participants, arising out of or in connection with the present
MOU will be handled in accordance with the article VIII of the NATO SOFA, when
applicable.
Claims not covered by the NATO SOFA will be handled by the Participants on a
case-by-case basis in accordance with national and international law and
regulations.

13.1.2. The Participants taking part in particular activity undertaken under this MOU will
consult in the settlement or other disposition of any claims by Third Parties against
themselves arising out of this activity. Those Participants will determine the share of
costs for settlement of such claims and will assign the most appropriate Participant
to process such claims. If, however, such liability results from the reckless acts or
reckless omissions, willful misconduct or gross negligence of a Participant's
personnel or agents, the costs of any liability will be borne exclusively by that
Participant, as applicable.
13.1.3

Claims arising out of or in connections with the activities of a Lead Agency under
this MOU will be dealt with in accordance with the Lead Agency's own rules and
regulations or specific arrangement concluded with the Lead Agency as required.

13.2. Claims arising under or related to any Contract awarded under this MOU will be resolved in
accordance with the provisions of the Contract. The Participants will not indemnify
Contractors against Third Party liability claims. However, in exceptional circumstances (e.g.
certain nuclear or unduly hazardous activity where the cost of insurance is excessively high),
the Participants may consider whether to indemnify Contractors against Third Party liability
claims.

14. ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS
14.1. It is recognized that other NATO nations may wish to participate in this MOU. Any NATO
Nation willing to participate in this MOU will submit a formal request to the S8.
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14.2. The applicant NATO nation will become a Participant once an amendment to this MOU has
been signed by that nation and all the Participants.

15. SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising under or in connection with this MOU will be resolved only by consultation at
the SB and will not be referred to any national or international tribunal or any other Third Party for
settlement. The Participants will approach any dispute in relation to this MOU as a mutual problem
requiring efforts from all involved to resolve any such dispute.

16. AMENDMENT
This MOU may be amended only by written amendment signed by all the Participants.

17. FINAL PROVISIONS
This MOU is not intended to create any rights or obligations under international law, nor to conflict
with the national law of any Participant. In case such a conflict arises, applicable national and/or
international law will prevail. The Participants will notify each other promptly in the event of any
such conflict. This MOU is not intended to be an exclusive source for the Participants'
procurements of PGMs, thus the Participants are not obliged to make any procurements under this
MOU.

18. ENTRY INTO EFFECT, WITHDRAWAL AND TERMINATION
18.1. This MOU will enter into effect upon the date of the last signature of the Participants and will
remain in effect for 10 years, unless terminated earlier in accordance with this Section.
18.2. In the event that a Participant finds it necessary to withdraw wholly or partly from this MOU,
the following procedure will apply:
18.2.1.

Before giving formal notice of withdrawal, consultation will take place among
Participants on the consequences of withdrawal.

18.2.2.

If the Participant still wishes to withdraw, the withdrawing Participant will give notice
of 6 (six) months in writing to the other Participants through the SB. The withdrawing
Participant will fulfill all its current commitments made up to the effective date of
withdrawal, or bear all costs arising from this withdrawal, such as contract
termination costs. The remaining Participants will determine, in consultation with the
withdrawing Participant, the economically most beneficial arrangement in this
respect.

18.2.3. The withdrawing Participant will benefit from all Information and other of its benefits
and rights under this MOU, up to the effective date of withdrawal.
18.3. The Participants may terminate this MOU at any time by unanimous written consent. In such
event, each Participant will bear its own proportion of the costs of termination, as jointly
determined by the Participants.
18.4. The rights and responsibilities of the Participants regarding disclosure and use of Information
(section 8), security (section 12), sales and transfers to Third Parties (section 11), settlement
of disputes (section 15), claims and liabilities (section 13) and withdrawal and termination
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(section 18) will continue irrespective of any Participant's withdrawal or termination or
expiration of this MOU.

19. LANGUAGE
19.1 The language, both oral and written, to be used in the execution of this MOU will be English
language.

20. SIGNATURE
This MOU is signed in the English language in one original. The original of this MOU will be
deposited with the Ministry of Defence of Denmark, which will transmit certified copies to each of
the Participants.

For the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium

For the Ministry of Defence of Denmark

~
Mr. Peter Christensen

_/'.-:

.,/

For the ~~l}.istrY of_jjational Defence of the Hellenic Republic

-:

-: /'
/;0/7/)/71.

/
1

fl11./~9~OtlS f18~

'-""":-~~

/

,/

/

//
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For the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway

J/u£nl~~L

Ms. Ine Eriksen seretae

For the Ministry of National Defence of Portugal

l--

I

Mr. Jose Alberto Azeredo Lopes
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (MOU)
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ,
ΚΑΙ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΔΑΦΟΥΣ
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Υπουργός Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, το Υπουργείο
Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της
Δανίας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
ο Υπουργός Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Υπουργείο
Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας,
το
Υπουργείο
Εθνικής
Άµυνας της Πορτογαλίας και το Υπουργείο Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας (εφεξής θα αναφέρονται ως “ οι Συµµετέχοντες “)
Λαµβάνοντας υπ’
όψιν την
Συµφωνία
των
Μερών
του
Βορειοατλαντικού Συµφώνου όσον αφορά στην κατάσταση (status) των
δυνάµεων τους, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου
1951 [εφεξής θα αναφέρεται ως “ΝΑΤΟ – SOFA”],
Αναγνωρίζοντας την Επιστολή Προθέσεων µεταξύ των Υπουργών
Άµυνας της Τσέχικης
Δηµοκρατίας,
της
Δανίας,
της
Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας
όσον αφορά στις Πολυεθνικές Προσεγγίσεις για τα Κατευθυνόµενα
Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs), που υπεγράφη στις
4 Σεπτεµβρίου 2014,
Αναγνωρίζοντας την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων από τους
Υπουργούς Άµυνας του
Βασιλείου
των Κάτω Χωρών
και
του
Βασιλείου του Βελγίου στις 8 Οκτωβρίου 2015,
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί η εθνική διαθεσιµότητα και
η αποκατάσταση της ισορροπίας των συνολικών
επιπέδων
των
αποθεµάτων των Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακριβείας Αέρος Εδάφους (PGMs) της Συµµαχίας και να µειωθεί η εξάρτηση από
τα εθνικά αποθέµατα ενός συµµάχου,
Επιθυµώντας να αυξήσει την
συνολική
δυνατότητα
και
την
αποτελεσµατική και αποδοτική
παροχή
των
Κατευθυνόµενων
Πυροµαχικών Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs),
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι µεγαλύτερη συνεργασία στον τοµέα των
Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs) θα
αυξήσει
την
ικανότητα
διατήρησης
µαχητικής
ισχύος
των
επιχειρήσεων και
την
αποτελεσµατικότητα
των
µεµονωµένων
προσπαθειών ανάπτυξης δυνατοτήτων.
Αναγνωρίζοντας ότι µια τέτοια δυνατότητα θα είναι προς όφελος του
Οργανισµού του Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ).
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Συµφώνησαν τα ακόλουθα :

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης (MOU), θα
χρησιµοποιηθούν οι κάτωθι ορισµοί :
“Προϋπάρχουσες Πληροφορίες” είναι οι πληροφορίες που δεν δηµιουργούνται
κατά την εφαρµογή του παρόντος MOU.
“Σύµβαση” νοείται κάθε αµοιβαία
δεσµευτική
νοµική
σχέση
που
υποχρεώνει έναν Ανάδοχο να παράσχει προµήθειες ή υπηρεσίες και
υποχρεώνει έναν ή περισσότερους Συµµετέχοντες να πληρώσουν για αυτές.
“Ανάδοχος” νοείται κάθε βιοµηχανική ή κυβερνητική οργάνωση που
αναλαµβάνει έργο δυνάµει µιας Σύµβασης ή αντίστοιχης συµφωνίας για την
εφαρµογή του παρόντος MOU.
“Νέες Πληροφορίες” είναι οι Πληροφορίες που δηµιουργούνται κατά την
εφαρµογή του παρόντος MOU.
“Πληροφορίες” νοούνται οι καταγεγραµµένες ή τεκµηριωµένες πληροφορίες
επιστηµονικής, τεχνικής, επιχειρηµατικής ή οικονοµικής
φύσεως,
ανεξάρτητα της µορφής, των αποδεικτικών χαρακτηριστικών ή άλλου
µέσου παρουσίασης. Οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν, αλλά
δεν περιορίζονται σε αυτά, οτιδήποτε από τα κάτωθι : πειραµατικά
και δεδοµένα
δοκιµών,
προδιαγραφές,
σχέδια
και
διαδικασίες
σχεδιασµού, εφευρέσεις και ανακαλύψεις ανεξαρτήτως εάν δύνανται
να κατοχυρωθούν µε
δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας
ή
όχι,
τεχνικές
περιγραφές και άλλες εργασίες, τεχνικά και κατασκευαστικά πακέτα
δεδοµένων, τεχνογνωσία και εµπορικά µυστικά και πληροφορίες
σχετικές µε τις βιοµηχανικές τεχνικές. Δύναται να παρουσιάζονται µε
τη µορφή εγγράφων, αναπαραγωγή εικόνων, σχεδίων
και
άλλων
γραφικών αναπαραστάσεων, εγγραφών δίσκων και ταινιών (µαγνητικά,
οπτικά
και
laser),
λογισµικού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
τόσο
προγραµµατισµού όσο και βάσης δεδοµένων, και εκτυπώσεις από την µνήµη
του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή στοιχείων που διατηρούνται στη µνήµη του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή.
“Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας” σηµαίνει,
σύµφωνα
µε
την
Συµφωνία του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου της 15ης Απριλίου
1994, όσον αφορά στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θεµάτων
που άπτονται του Εµπορίου, όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και
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συναφή δικαιώµατα, όλα τα δικαιώµατα σχετικά µε τις εφευρέσεις
(συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας), όλα τα δικαιώµατα
κατοχυρωµένων
και
µη
κατοχυρωµένων
εµπορικών
σηµάτων
(συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων υπηρεσιών), κατοχυρωµένων και µη
κατοχυρωµένων
σχεδίων,
µη
κοινοποιηµένων
Πληροφοριών
(συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών µυστικών και τεχνογνωσίας), σχέδια
διάταξης ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και
οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα που απορρέουν από τη δηµιουργική
δραστηριότητα στο βιοµηχανικό, επιστηµονικό, λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό
τοµέα.
“Επικεφαλής Υπηρεσία” νοείται κάθε υπηρεσία ΝΑΤΟ ή Οργανισµός στον
οποίο οι Συµµετέχοντες αποφασίζουν να παραχωρήσουν τη διαχείριση των
προµηθειών στο πλαίσιο του παρόντος MOU.
“Επικεφαλής Έθνος” νοείται κάθε Συµµετέχων σε αυτό το MOU που θα
διαχειρίζεται τις προµήθειες υπό το παρόν MOU εκ µέρους των
Συµµετεχόντων στις υπ’ όψιν προµήθειες.
“Συµµετέχοντες” νοείται κάθε υπογράφων το παρόν MOU.
“Τρίτο Μέρος” νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα εκτός από
τον Συµµετέχοντα στο παρόν MOU ή την Επικεφαλής Υπηρεσία.
“Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας” (ΚΠΑ) σηµαίνει πυροµαχικά αέρος εδάφους για επανδρωµένα ή µη επανδρωµένα µαχητικά αεροσκάφη που
παρέχουν την δυνατότητα Κοινής Επίθεσης Ακριβείας σύµφωνα µε την
Νατοϊκή Δυνατότητα Κοινής Επίθεσης Ακριβείας Στόχου Ε 3201.
“Συµβούλιο Συντονισµού (ΣΣ)” σηµαίνει Συµβούλιο από εκπροσώπους των
Συµµετεχόντων που έχει συσταθεί για την διαχείριση της συνεργασίας στο
πλαίσιο του παρόντος MOU.
“Οµάδα Χρηστών” σηµαίνει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων (π.χ. τεχνικοί,
νοµικοί και οικονοµικοί) από τους Συµµετέχοντες, οι οποίοι θα διερευνήσουν
τις επιλογές και θα θεσπίσουν πολυεθνική συµφωνία (συµφωνίες) για να
αυξήσουν την αποτελεσµατική και αποδοτική παροχή των Κατευθυνόµενων
Πυροµαχικών Ακριβείας (ΚΠΑ).
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3.

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1 Το παρόν MOU καθορίζει το πλαίσιο για συνεργασία µεταξύ των
Συµµετεχόντων όσον αφορά στα ΚΠΑ.
3.2

Οι στόχοι του παρόντος MOU είναι :
--- Να βελτιώσει την συνολική ικανότητα και την αποτελεσµατική και
αποδοτική προµήθεια των ΚΠΑ,
--- Να επιτύχει καλύτερους όρους τιµολόγησης ή/και χρονοδιαγράµµατα
παράδοσης των ΚΠΑ,
--- Να βελτιώσει την διαθεσιµότητα και την ασφάλεια της προµήθειας
των ΚΠΑ,
--- Να διευκολύνει την µεταφορά των ΚΠΑ µεταξύ των Συµµετεχόντων.

3.3 Το πεδίο εφαρµογής των εργασιών του παρόντος MOU είναι µεταξύ
άλλων :
--- Να πραγµατοποιεί έρευνες αγοράς και να εντοπίζει τις ευκαιρίες
στην αγορά,
--- Να διεξάγει κοινές προµήθειες των ΚΠΑ,
--- Να µεταφέρει, όταν χρειάζεται, τα ΚΠΑ µεταξύ των Συµµετεχόντων,
--- Να αξιολογήσει τις εξελίξεις που θα µπορούσαν να έχουν επίδραση
στη µελλοντική δυνατότητα των ΚΠΑ,
--- Να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσει την
διαλειτουργικότητα µεταξύ των Συµµετεχόντων.
--- Να διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για πολυεθνική
αποθήκευση, η καθιέρωση µιας πολυεθνικής αποθήκης θα υπόκειται
ωστόσο σε ξεχωριστές συµφωνίες µεταξύ των Συµµετεχόντων.
--- Ανταλλαγή Πληροφοριών.
3.4 Για περαιτέρω λεπτοµερή προσδιορισµό της συνεργασίας υπό το
παρόν MOU οι Συµµετέχοντες µπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να
συνάπτουν εφαρµοστικές συµφωνίες. Αυτές οι εφαρµοστικές
συµφωνίες δεν µπορούν να έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος MOU. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι διατάξεις του παρόντος
MOU θα υπερισχύουν.
4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4.1 Οι Συµµετέχοντες θα θεσπίσουν ένα Συµβούλιο Συντονισµού (ΣΣ) για
την σφαιρική διαχείριση της συνεργασίας υπό το παρόν MOU. Το ΣΣ
θα απαρτίζεται από ένα µόνιµο µέλος που θα εκπροσωπεί κάθε
Συµµετέχοντα. Ο µόνιµος εκπρόσωπος µπορεί να υποστηρίζεται από
επιπλέον προσωπικό του Συµµετέχοντος κατά την συνεδρίαση ΣΣ. Το
ΣΣ θα συνεδριάζει µια φορά ετησίως µε πρόσθετες συσκέψεις κατόπιν
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αιτήµατος οποιουδήποτε Συµµετέχοντα. Κατά βάση, οι συνεδριάσεις θα
πραγµατοποιούνται στη χώρα του κάθε Συµµετέχοντα µε τη σειρά.
Στις συνεδριάσεις του ΣΣ θα προεδρεύει ο µόνιµος εκπρόσωπος του
Συµµετέχοντα που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Το ΣΣ θα λαµβάνει όλες
τις αποφάσεις µε συναίνεση των µονίµων µελών του. Το ΣΣ δύναται να
προσκαλέσει την Επικεφαλής Υπηρεσία να παρίσταται σε
συνεδριάσεις του ειδικά για τις προµήθειες υπό του παρόντος MOU για
τις οποίες θα ενεργήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η Επικεφαλής
Υπηρεσία δεν θα συµµετέχει στις αποφάσεις του ΣΣ. Εκπρόσωποι των
Στρατιωτικών Αρχών ΝΑΤΟ και άλλων Νατοϊκών φορέων δύναται, κατά
περίπτωση, να προσκληθούν να συµµετέχουν.
4.1.1. Το ΣΣ θα είναι αρµόδιο για :
--- Την λήψη αποφάσεων σχετικά µε την προσφυγή είτε στην
Επικεφαλής Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για
προµήθειες υπό το παρόν MOU.
--- Την άσκηση, σε εκτελεστικό επίπεδο, της εποπτείας της
συνεργασίας υπό το παρόν MOU.
--- Την ανασκόπηση της προόδου όσον αφορά στην
εκπλήρωση του πεδίου εφαρµογής των εργασιών αυτού του
MOU.
--- Την επανεξέταση των προσχεδίων των Αιτηµάτων για
Προτάσεις και κάθε προσχέδιο Σύµβασης που πρόκειται να
συναφθεί για να εξασφαλισθεί ότι είναι σε συµφωνία µε το
παρόν MOU.
--- Την έγκριση των Αιτηµάτων για Προτάσεις και κάθε
προσχεδίου Σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί.
--- Την επανεξέταση του οικονοµικού καθεστώτος της
συνεργασίας υπό του παρόντος MOU, συµπεριλαµβανοµένων
των όρων τιµολόγησης και των ελεγκτικών υπηρεσιών.
--- Την επίλυση θεµάτων που προτάθηκαν από την Οµάδα
Χρηστών των ΚΠΑ, όπως περιγράφονται στην 4.2.1, ή από το
Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, όπως
απαιτείται.
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--- Την επανεξέταση και προώθηση των προτεινοµένων
τροποποιήσεων του παρόντος MOU για έγκριση στους
Συµµετέχοντες.
--- Την παροχή συστάσεων στους Συµµετέχοντες για την
αποδοχή επιπλέον εθνών στο παρόν MOU.
4.2 Οι Συµµετέχοντες θα θεσπίσουν µια Οµάδα Χρηστών των ΚΠΑ για την
διαχείριση της συνεργασίας των ΚΠΑ. Η σύνθεση και η διεξαγωγή
των συνεδριάσεων θα είναι όπως για το ΣΣ που περιγράφεται
ανωτέρω στην παρ. 4.1, εκτός του ότι η Οµάδα Χρηστών των ΚΠΑ θα
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.
4.2.1 Η Οµάδα Χρηστών των ΚΠΑ θα είναι αρµόδια για :
--- Να προτείνει στο ΣΣ την προσφυγή είτε στην Επικεφαλής
Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για προµήθειες
υπό το παρόν MOU.
--- Τη διαχείριση των
διεξαχθούν σε συνεργασία
τεχνικά θέµατα, κόστος,
απαιτήσεις επιδόσεων,
συµµετέχοντες.

εργασιών
που
πρόκειται
να
υπό του παρόντος MOU, κατωτέρω
χρονοδιάγραµµα παράδοσης και
ως προσδιορίζονται από τους

--- Τη διαχείριση και παρακολούθηση των
θεµάτων
εξαγωγικού ελέγχου που σχετίζονται µε τη συνεργασία στο
πλαίσιο του παρόντος MOU.
--- Την παρακολούθηση των συµβατικών δραστηριοτήτων και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΣΣ.
--- Την παρακολούθηση των υπηρεσιών τιµολόγησης και
λογιστικού ελέγχου των συµβάσεων.
--- Την παραποµπή ζητηµάτων στο ΣΣ, τα οποία δεν µπορούν
επιλυθούν από την Οµάδα Χρηστών των KΠA.
--- Την ανάπτυξη και την εισήγηση τροποποιήσεων του
παρόντος MOU στο ΣΣ.
--- Την υποστήριξη του ΣΣ
νέων Συµµετεχόντων.

κατά

τις

συζητήσεις

εισδοχής
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--- Ο Πρόεδρος της Οµάδας Χρηστών των KΠΑ θα υποβάλει
σχετικές εκθέσεις στο ΣΣ.

5.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1. Όλες οι συµβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος MOU θα ανατίθενται είτε
από το Επικεφαλής Έθνος είτε από την Επικεφαλής Υπηρεσία οι
οποίοι θα υποστηρίζουν τους Συµµετέχοντες µε την προµήθεια, την
παρακολούθηση των µεταφορών των ΚΠΑ µεταξύ
των
Συµµετεχόντων και θα αναλαµβάνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά στα
θέµατα ελέγχου εξαγωγών. Οι συµβάσεις που ανατίθενται από το
Επικεφαλής Έθνος θα ανατίθενται σύµφωνα µε τους εθνικούς και
διεθνείς νόµους και κανονισµούς του Επικεφαλής Έθνους, υπό του
δικαίου της Ε.Ε., εάν είναι εφαρµοστέο, σχετικά µε τις διαδικασίες και
πρακτικές των προµηθειών. Οι συµβάσεις που ανατίθενται από την
Επικεφαλής Υπηρεσία θα ανατίθενται σύµφωνα µε τους κανόνες
προµήθειας και τους κανονισµούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Οι
Συµµετέχοντες θα συµφωνήσουν σχετικά µε τις κοινές απαιτήσεις της
Σύµβασης.
5.2 Το ΣΣ θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι Συµβάσεις που
ανατίθενται µέσω ενός Επικεφαλής Έθνους ή µίας Επικεφαλής
Υπηρεσίας εξασφαλίζουν όλα τα σχετικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται
στο παρόν MOU, εκ µέρους και για λογαριασµό κάθε Συµµετέχοντα.
5.3 Σε περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος, ένας Συµµετέχων ή η
Επικεφαλής Υπηρεσία καθορίσουν ότι απαιτούνται υπηρεσίες
τιµολόγησης της σύµβασης ή λογιστικού ελέγχου, τέτοιες υπηρεσίες
θα λαµβάνονται µέσω των αρµοδίων εθνικών αρχών της χώρας στης
οποίας την επικράτεια βρίσκεται ο Ανάδοχος ή ο υπεργολάβος που
εκτελεί τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις οποιεσδήποτε σχετικές
υφιστάµενες ρυθµίσεις µε την χώρα. Στην περίπτωση που ο
ανάδοχος ή ο υπεργολάβος βρίσκεται σε Έθνος εκτός MOU, η
τιµολόγηση της σύµβασης και ο λογιστικός έλεγχος θα εκτελεσθεί από
το Επικεφαλής Έθνος. Οι πρακτικές τιµολόγησης θα πρέπει να είναι
της χώρας στην οποία αναλαµβάνονται οι συµβάσεις ή οι
υπεργολαβίες.
6.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

6.1 Στην περίπτωση που απαιτείται βιοµηχανική συνεργασία από ένα ή
περισσότερους Συµµετέχοντες, οι Συµµετέχοντες θα ενηµερώσουν το
Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία για τις απαιτήσεις
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τους. Το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα εκδώσει
ένα Αίτηµα Εκτίµησης Τελικής Τιµής ή ανάλογο, ζητώντας από τον
Ανάδοχο να συγκεκριµενοποιήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κόστη
προκύπτουν από την βιοµηχανική συνεργασία και την κατανοµή αυτών
µεταξύ των Συµµετεχόντων που αιτούνται τη βιοµηχανική συνεργασία.
Κατόπιν, ο Συµµετέχων - οι Συµµετέχοντες που αιτούνται τη
βιοµηχανική συνεργασία θα διαπραγµατευθούν απευθείας µε τον
Ανάδοχο για τον καθορισµό ξεχωριστών συµφωνιών για τις απαιτήσεις
της βιοµηχανικής συνεργασίας, δίνοντας προσοχή να µην υπάρξει
αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην διαδικασία παραγγελίας. Όλα τα
επιπρόσθετα κόστη που προκλήθηκαν από µια εθνική απαίτηση για
βιοµηχανική συνεργασία θα βαρύνουν τον Συµµετέχοντα - τους
Συµµετέχοντες που αιτήθηκαν την βιοµηχανική συνεργασία.
6.2 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εφαρµόσει την βιοµηχανική
συνεργασία όπως συµφωνήθηκε στις ξεχωριστές συµφωνίες, όλες οι
επακόλουθες ενέργειες ενάντια του Αναδόχου θα ληφθούν και θα
παρακολουθούνται από τον αρµόδιο Συµµετέχοντα (Συµµετέχοντες),
χωρίς να εµπλέκεται το Επικεφαλής Έθνος, η Επικεφαλής Υπηρεσία
ή οι άλλοι Συµµετέχοντες.

7.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

7.1. Το παρόν MOU δεν επιφέρει καµία οικονοµική δέσµευση για τους
Συµµετέχοντες. Συνεπώς, οι Συµµετέχοντες δεν υποχρεούνται να
προβούν σε οποιαδήποτε προµήθεια υπό του παρόντος MOU. Οι
Συµµετέχοντες σε καµία περίπτωση δεν θα
ευθύνονται
για
τις
αγορές ή συναφή έξοδα άλλων Συµµετεχόντων στο πλαίσιο του
παρόντος MOU.
7.1.1

Τυχόν µελλοντικές οικονοµικές δεσµεύσεις θα πρέπει να
αναφέρονται λεπτοµερώς στις εξαρτώµενες εφαρµοστικές συµφωνίες.
Στις περιπτώσεις που µία Επικεφαλής Υπηρεσία συνάπτει µία
Σύµβαση, οιοδήποτε κόστος προκύπτει, ως αποτέλεσµα της
υπαναχώρησης ενός Συµµετέχοντα από µία οικονοµική δέσµευση
που έχει αναλάβει, θα πρέπει να διέπεται από τους ισχύοντες
κανονισµούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που το
Επικεφαλής Έθνος συνάπτει µία Σύµβαση, ο Συµµετέχων που
υπαναχωρεί θα ευθύνεται για όλα τα άµεσα κόστη ως αποτέλεσµα της
υπαναχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων των
εξόδων
κάθε
καταγγελίας της σύµβασης ή τροποποίησης που προκαλείται από την
υπαναχώρηση. Το Επικεφαλής Έθνος θα επιδιώξει να κρατήσει όλα τα
έξοδα της υπαναχώρησης όσο το δυνατόν χαµηλότερα. Η συνολική
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ευθύνη του Συµµετέχοντος που υπαναχωρεί, συµπεριλαµβανοµένων
των εξόδων υπαναχώρησης, σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει
την οικονοµική δέσµευση που είχε αναλάβει ο Συµµετέχων που
αποχωρεί.
7.2.

Όταν οι εθνικοί ελεγκτές απαιτείται να λάβουν συγκεκριµένα δεδοµένα
ή να επιθεωρήσουν τα αρχεία για να µπορούν να εκπληρώσουν τις
εθνικές τους υποχρεώσεις, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής
Υπηρεσία θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες
σύµφωνα µε τους δικούς τους κανόνες και κανονισµούς και οι εθνικοί
ελεγκτές, µε δικά τους έξοδα, θα πρέπει να λάβουν τις πληροφορίες
και τα έγγραφα που σχετίζονται µε την συµµετοχή του Συµµετέχοντος
στο παρόν MOU, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα των άλλων
Συµµετεχόντων.

8.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1.

Γενι κά : Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν
ότι
η
επιτυχής
συνεργασία εξαρτάται από την πλήρη και άµεση ανταλλαγή
Πληροφοριών µεταξύ τους και µε την Επικεφαλής Υπηρεσία,
απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
παρόντος MOU.

8.2.

Προϋπάρχουσες Πληροφορίες
8.2.1. Κοινοποίηση: Οι Συµµετέχοντες και η Επικεφαλής Υπηρεσία,
κατόπιν αιτήσεως, θα κοινοποιήσουν µεταξύ τους κάθε
συναφή Προϋπάρχουσα Πληροφορία, υπό την προϋπόθεση:
ι. τέτοιες Προϋπάρχουσες Πληροφορίες είναι απαραίτητες ή
χρήσιµες για την υλοποίηση της συνεργασίας υπό του
παρόντος MOU, µε τον Συµµετέχοντα που γνωστοποιεί να
καθορίζει εάν είναι “απαραίτητο” ή “χρήσιµο” για την
υλοποίηση της συνεργασίας.
ιι. τέτοιες Προϋπάρχουσες Πληροφορίες µπορούν να τεθούν
στη διάθεση των άλλων Συµµετεχόντων χωρίς να
παραβιάζονται τα δικαιώµατα των “ Τρίτων Μερών ”. Εάν
αυτό δεν είναι δυνατό, ο Συµµετέχων που κοινοποιεί θα
ενηµερώσει τους άλλους Συµµετέχοντες για οποιοδήποτε
εφαρµόσιµο περιορισµό, και
ιιι. η κοινοποίηση συνάδει µε τους νόµους και
κανόνες γνωστοποίησης του Συµµετέχοντα που κοινοποιεί.

τους
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8.2.2

8.3

Χρήση:
Οι
Προϋπάρχουσες
Πληροφορίες
που
κοινοποιούνται από τους Συµµετέχοντες ή την Επικεφαλής
Υπηρεσία δύναται να χρησιµοποιηθούν από τους Συµµετέχοντες
ή την Επικεφαλής Υπηρεσία για τον σκοπό της υλοποίηση της
συνεργασίας υπό του παρόντος MOU. Οι Προϋπάρχουσες
Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική
χρήση των Νέων Πληροφοριών δύναται να χρησιµοποιηθούν
χωρίς χρέωση από τους Συµµετέχοντες που έχουν δηµιουργήσει
τις Νέες Πληροφορίες ή από την Επικεφαλής Υπηρεσία για
Νατοϊκούς και/ή εθνικούς Αµυντικούς Σκοπούς. Ο Συµµετέχων
που κοινοποιεί θα διατηρήσει την κυριότητα αναφορικά µε τις
Προϋπάρχουσες Πληροφορίες.

Νέες Πληροφορίες
8.3.1. Κοι νοπο ίησ η και χρήση : Οι Νέες Πληροφορίες που
δηµιουργούνται από τους Συµµετέχοντες ή την Επικεφαλής
Υπηρεσία στο πλαίσιο της συνεργασίας υπό το παρόν MOU θα
ανήκουν και θα κοινοποιούνται µόνο στους Συµµετέχοντες που
έχουν δηµιουργήσει αυτές τις Νέες Πληροφορίες. Οι Νέες
Πληροφορίες δύναται να χρησιµοποιούνται από τους
Συµµετέχοντες που έχουν δηµιουργήσει τις Πληροφορίες αυτές ή
από την Επικεφαλής Υπηρεσία για Νατοϊκούς και/ή εθνικούς
Αµυντικούς Σκοπούς. Οι Νέες Πληροφορίες δεν θα
κοινοποιούνται σε άλλους Συµµετέχοντες και Τρίτα Μέρη χωρίς
προηγούµενη οµόφωνη συναίνεση όλων των Συµµετεχόντων
που δηµιούργησαν τις σχετικές Νέες Πληροφορίες.

8.4.

Νέες Πληροφορίες Αναδόχου
8.4.1 Στην περίπτωση που απαιτείται ανάθεση βάσει του παρόντος
MOU, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα
εισαγάγει στις Συµβάσεις της και θα απαιτήσει από τους
Αναδόχους της να θέσουν στις συµβάσεις υπεργολαβίας, τις
αναγκαίες διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί :
ι. εκχώρηση ή άδεια για την άσκηση όλων των δικαιωµάτων
Πνευµατικής ιδιοκτησίας των Νέων Πληροφοριών Αναδόχου
στους Συµµετέχοντες που συµµετέχουν στην εν λόγω
Σύµβαση ή / και στην Επικεφαλής Υπηρεσία, και
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ιι.

µια διαρκή άδεια χρήσης κάθε Προϋπάρχουσας
Πληροφορίας Αναδόχου για τον σκοπό χρήσης των Νέων
Πληροφοριών Αναδόχου.

8.5 Πνε υµ ατ ι κή Ιδι ο κτ η σί α Τ ρίτο υ Μέ ρο υς : Στην περίπτωση που απαιτείται
Πνευµατική Ιδιοκτησία Τρίτου Μέρους για τον σκοπό της υλοποίησης
της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος MOU, το ΣΣ θα ζητήσει
από την Επικεφαλής Υπηρεσία ή το Επικεφαλής Έθνος να συνάψει
σύµβαση µε το ενδιαφερόµενο Τρίτο Μέρος για να αποκτήσει όλα τα
δικαιώµατα να χρησιµοποιήσει την Πνευµατική Ιδιοκτησία Τρίτου
Μέρους, κατά περίπτωση.
8.6 Στην περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία
αδυνατεί να διασφαλίσει
επαρκή
δικαιώµατα
χρήσης
και
κοινοποίησης Πληροφοριών του προγράµµατος, όπως απαιτείται
από αυτό το Τµήµα 8, Ανταλλαγή Πληροφοριών, ή ενηµερώνεται από
τους Αναδόχους ή από τους πιθανούς Αναδόχους για κάθε περιορισµό
στην γνωστοποίηση και χρήση των Πληροφοριών, το θέµα θα
παραπέµπεται στο ΣΣ για επίλυση.
9.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

9.1 Οι Συµµετέχοντες θα διασφαλίσουν τη δική τους συµµόρφωση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών ή / και κανονισµών σε
σχέση µε τη συµµετοχή τους στο παρόν MOU.
9.2 Κάθε Συµµετέχων θα επιδιώξει να παρέχει υποστήριξη µε
διατυπώσεις κλπ. για τους άλλους Συµµετέχοντες και για την
Επικεφαλής Υπηρεσία όταν η εφαρµογή της νοµοθεσίας του
ελέγχου των εξαγωγών αυτού του Συµµετέχοντος ή / και οι κανονισµοί
παρακωλύουν την εκτέλεση του έργου απαιτείται για το σκοπό του
παρόντος MOU.
9.3 Κάθε Συµµετέχων θα επιδιώξει να παρέχει υποστήριξη µε
διατυπώσεις κλπ. για τους άλλους Συµµετέχοντες και για την
Επικεφαλής Υπηρεσία προκειµένου να συµµορφωθούν µε την
νοµοθεσία ελέγχου εξαγωγών Τρίτων Μερών.

10.

ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.1 Στο βαθµό που επιτρέπει η υπάρχουσα νοµοθεσία, οι κανονισµοί και
οι διεθνείς συµφωνίες, οι Συµµετέχοντες θα επιδιώξουν να
διασφαλίσουν ότι οι εµφανώς αναγνωρίσιµοι φόροι, οι δασµοί και οι
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συναφείς χρεώσεις ή οι ποσοτικοί / ποιοτικοί περιορισµοί επί των
εισαγωγών και των εξαγωγών δεν θα επιβληθούν σε σχέση µε το
παρόν MOU.
10.2 Οι Συµµετέχοντες θα επιδιώξουν να διαχειρίζονται όλους τους εµφανώς
αναγνωρίσιµους φόρους, τους δασµούς και τις συναφείς χρεώσεις
µε τον πιο ευνοϊκό τρόπο για την ικανοποιητική εφαρµογή των
διαδικασιών που περιγράφονται στο παρόν MOU.
10.3 Εάν επιβάλλονται φόροι, δασµοί ή συναφείς χρεώσεις, θα βαρύνουν
τον Συµµετέχοντα στη χώρα του οποίου επιβάλλονται και δεν θα
συµπεριληφθούν ως µέρος της συνεισφοράς του Συµµετέχοντος στη
συνεργασία υπό το παρόν MOU.
10.4 Εάν, προκειµένου να εφαρµόσει τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΕ/ΕΟΚ), είναι
απαραίτητο να επιβάλλει δασµούς, τότε αυτοί οι δασµοί θα καλυφθούν
από τον τελικό αποδέκτη µέλος της ΕΕ / ΕΟΚ. Για το σκοπό αυτό, τα
µέρη ή τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που προέρχονται από χώρες
εκτός ΕΕ / ΕΟΚ θα προχωρούν προς τον τελικό προορισµό
συνοδευόµενα από τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά καθιστώντας
δυνατό το διακανονισµό των δασµών. Η µέθοδος κατανοµής των εν
λόγω δασµών µεταξύ των Συµµετεχόντων µελών της ΕΕ / ΕΟΚ θα
αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης. Θα επιβάλλονται ως κόστος
επιπλέον των συνεισφορών του αρµόδιου Συµµετέχοντα στη
συνεργασία υπό το παρόν MOU.
10.5 Όσον αφορά στον εξοπλισµό ή στις υπηρεσίες που παρέχονται από
το Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία στο πλαίσιο του
παρόντος MOU, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα
επιδιώξει να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβληθούν αναγνωρίσιµοι δασµοί
ή φόροι για τους οποίους παρέχεται απαλλαγή δυνάµει του εθνικού ή
του διεθνούς δικαίου.

11.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κάθε γνωστοποίηση, µεταφορά, χρησιδάνειο ή άλλου τύπου πρόσβαση των
Τρίτων Μερών σε αποκτηθέντα κοινό εξοπλισµό ή υπηρεσίες, ή σε
πληροφορίες που παρέχονται ή που παράγονται δυνάµει του παρόντος MOU
απαιτεί την εκ των προτέρων έγκριση των Συµµετεχόντων. Όπου ισχύουν τα
παραστατικά του τελικού χρήστη, απαιτείται επιπλέον έγκριση από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές ελέγχου εξαγωγών.
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12.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

12.1 Όλες οι διαβαθµισµένες Πληροφορίες ή ο εξοπλισµός που παρέχεται
ή παράγεται στο πλαίσιο του παρόντος MOU, θα αποθηκευτεί,
διαχειρισθεί και διασφαλισθεί από τους Συµµετέχοντες µε έναν τρόπο
όχι λιγότερο σχολαστικό του απαιτουµένου από το Νατοϊκό έγγραφο
CM(2002)49 “Ασφάλεια εντός του Οργανισµού του Βορειοατλαντικού
Συµφώνου”, ή οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του µέχρι
τώρα.
12.2 Κάθε Συµµετέχων θα ενηµερώνει τους άλλους Συµµετέχοντες µέσω του
ΣΣ, και εάν είναι αναγκαίο, την Επικεφαλής Υπηρεσία, για την
διαβάθµιση ασφαλείας των Πληροφοριών ή του εξοπλισµού που
παράγεται, διατίθεται ή ανταλλάσσεται στο πλαίσιο του παρόντος
MOU και τυχόν επακόλουθης αλλαγής στην διαβάθµιση.
12.3 Οι διατάξεις της Συµφωνίας του ΝΑΤΟ περί Ανακοινώσεως των
Τεχνικών Πληροφοριών για Αµυντικούς Σκοπούς, που έγινε στις
Βρυξέλλες στις 19 Οκτωβρίου 1970, και οι Όροι Εφαρµογής
της Συµφωνίας του ΝΑΤΟ περί Ανακοινώσεως των Τεχνικών
Πληροφοριών για Αµυντικούς Σκοπούς, που εγκρίθηκε από το
Βορειοατλαντικό Συµβούλιο την 1η Ιανουαρίου 1971, θα εφαρµόζονται
σε κατοχυρωµένες Πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται στο
πλαίσιο του παρόντος MOU.
12.4 Ανταλλαγή Πληροφοριών µε Τρίτα Μέρη, εφόσον επιτρέπεται
δυνάµει του Τµήµατος 8, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες πολυµερείς ή διµερείς συµφωνίες µε τα ενδιαφερόµενα
Τρίτα Μέρη, ή εάν δεν υπάρχουν τέτοιες συµφωνίες, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διαδικασίες ή τις συµφωνίες ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
12.5

Οι Συµµετέχοντες και η Επικεφαλής Υπηρεσία θα επιτρέπουν
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι η
επίσκεψη είναι
εγκεκριµένη από
τον
οικείο Συµµετέχοντα
(Συµµετέχοντες) ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, κατά περίπτωση και
το αρµόδιο προσωπικό έχει την απαραίτητη διαβάθµιση ασφαλείας
και “την απαίτηση να γνωρίζει”. Το προσωπικό που επισκέπτεται θα
πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς ασφαλείας του οικείου
Συµµετέχοντα (Συµµετέχοντες) ή της Επικεφαλής Υπηρεσίας.
Οποιεσδήποτε Πληροφορίες γνωστοποιούνται ή καθίστανται διαθέσιµες
κατά την διάρκεια ή σε συνάρτηση µε αυτές τις επισκέψεις θα
αντιµετωπίζονται σαν να παρέχονται από τον Συµµετέχοντα που
υποστηρίζει την επίσκεψη σύµφωνα µε το Τµήµα 8.
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13.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

13.1 Για την ευθύνη που προκύπτει από ή σε συνδυασµό µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνονται κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού
καθήκοντος υπό το παρόν MOU, θα ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις.
13.1.1 Απαιτήσεις µεταξύ των Συµµετεχόντων, που προκύπτουν από
ή σε συνάρτηση µε το παρόν MOU θα αντιµετωπισθούν
σύµφωνα µε το Άρθρο VIII της NATO SOFA, όταν ισχύει.
Απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από τη NATO SOFA θα
αντιµετωπίζονται από τους Συµµετέχοντες ανά περίπτωση
το διεθνές δίκαιο και τους
σύµφωνα µε το εθνικό και
κανονισµούς.
13.1.2 Οι Συµµετέχοντες που λαµβάνουν µέρος σε συγκεκριµένη
δραστηριότητα που έχει αναληφθεί υπό το παρόν MOU θα
διαβουλεύονται στο πλαίσιο του διακανονισµού ή άλλης
ενέργειας διευθετήσεως των απαιτήσεων από Τρίτα Μέρη
εναντίον τους, οι οποίες προκύπτουν από αυτή την
δραστηριότητα. Αυτοί οι Συµµετέχοντες θα καθορίσουν το µερίδιο
των δαπανών για την επίλυση αυτών των απαιτήσεων και θα
αναθέσουν στον πιο κατάλληλο Συµµετέχοντα την διεκπεραίωση
των αξιώσεων αυτών. Εάν, ωστόσο, η εν λόγω ευθύνη είναι
αποτέλεσµα
απερίσκεπτων
πράξεων
ή
απερίσκεπτων
παραλείψεων, δόλου ή βαριάς αµέλειας του προσωπικού ενός
Συµµετέχοντα ή αντιπροσώπων, τα έξοδα οποιασδήποτε
ευθύνης θα αναληφθούν αποκλειστικά από αυτόν τον
Συµµετέχοντα, κατά περίπτωση.
13.1.3. Απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε συνάρτηση µε τις
δραστηριότητες της Επικεφαλής Υπηρεσίας υπό το παρόν MOU
θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα τους κανόνες και τους
κανονισµούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας ή µε ειδική συµφωνία
που συνήφθη µε την Επικεφαλής Υπηρεσία, όπως απαιτείται.
13.2 Απαιτήσεις που απορρέουν ή συσχετίζονται µε οποιαδήποτε Σύµβαση
υπό το παρόν MOU θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Σύµβασης. Οι Συµµετέχοντες δεν θα αποζηµιώνουν Αναδόχους για
αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών. Ωστόσο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις (π.χ. συγκεκριµένη πυρηνική ή αδικαιολόγητη επικίνδυνη
δραστηριότητα όπου το κόστος ασφάλισης είναι υπερβολικά υψηλό), οι
Συµµετέχοντες µπορεί να εξετάσουν το ενδεχόµενο να αποζηµιώσουν
Αναδόχους για αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών.
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14.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

14.1 Αναγνωρίζεται ότι άλλα κράτη του ΝΑΤΟ ενδεχοµένως επιθυµούν να
συµµετάσχουν στο παρόν MOU. Οποιοδήποτε Κράτος του ΝΑΤΟ
επιθυµεί να συµµετάσχει σ’ αυτό το MOU θα υποβάλει επίσηµο αίτηµα
στο ΣΣ.
14.2 Το αιτούν κράτος του ΝΑΤΟ θα γίνει Συµµετέχων µόλις υπογραφεί µια
τροποποίηση στο παρόν MOU από το υπόψη κράτος και όλους τους
Συµµετέχοντες.

15.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε συνδυασµό µε το παρόν MOU θα
επιλύεται µόνο µε διαβούλευση στo ΣΣ και δεν θα παραπέµπεται σε κανένα
εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο Τρίτο Μέρος για
διευθέτηση. Οι Συµµετέχοντες θα προσεγγίσουν την οποιαδήποτε διαφορά σε
σχέση µε το παρόν MOU ως ένα κοινό πρόβληµα το οποίο απαιτεί
προσπάθειες απ’ όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για να επιλύσουν οποιαδήποτε
τέτοια διαφορά.

16.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν MOU δύναται να τροποποιηθεί µόνο µε γραπτή τροποποίηση
υπογεγραµµένη από όλους τους Συµµετέχοντες.

17.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν MOU δεν αποσκοπεί στο να δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις
που να απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ούτε να αντίκεινται µε την εθνική
νοµοθεσία του κάθε Συµµετέχοντος. Στην περίπτωση που µια τέτοια
αντιπαράθεση προκύψει, το ισχύον εθνικό ή / και διεθνές δίκαιο θα
υπερισχύσει. Οι Συµµετέχοντες θα ενηµερώσουν ο ένας τον άλλο άµεσα στην
περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αντιπαράθεσης. Το παρόν MOU δεν
αποσκοπεί στο να είναι η αποκλειστική πηγή για τους Συµµετέχοντες όσον
αφορά στην προµήθεια των ΚΠΑ, συνεπώς οι Συµµετέχοντες δεν είναι
υποχρεωµένοι να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε προµήθειες στο πλαίσιο του
παρόντος MOU.
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18.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ,

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

18.1. Το παρόν MOU θα τεθεί σε ισχύ από την ηµεροµηνία της τελευταίας
υπογραφής των Συµµετεχόντων και θα παραµείνει σε ισχύ για δέκα
(10) χρόνια, εκτός εάν τερµατισθεί νωρίτερα σύµφωνα µε το παρόν
Τµήµα.
18.2 Στην περίπτωση που ένας Συµµετέχοντας κρίνει απαραίτητο να
αποχωρήσει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από το παρόν MOU, η ακόλουθη
διαδικασία θα εφαρµόζεται:
18.2.1. Πριν δώσει την επίσηµη ανακοίνωση αποχώρησης, θα λαµβάνει
χώρα διαβούλευση µεταξύ των Συµµετεχόντων ως προς τις
συνέπειες της υπαναχώρησης.
18.2.2. Εάν ο Συµµετέχων εξακολουθεί να επιθυµεί να αποχωρήσει, o
ανακαλών Συµµετέχων θα δώσει γραπτή ειδοποίηση έξι (6)
µηνών στους άλλους Συµµετέχοντες µέσω του ΣΣ. Ο
αναχωρών Συµµετέχων θα εκπληρώσει όλες τις τρέχουσες
δεσµεύσεις που προκύπτουν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης
της αποχώρησης, ή αναλαµβάνει όλα τα έξοδα που
προκύπτουν από αυτήν την αποχώρηση όπως το κόστος
καταγγελίας της σύµβασης. Οι εναποµείναντες Συµµετέχοντες
θα καθορίσουν µέσω διαβούλευσης µε τον Συµµετέχοντα που
αποχωρεί, εν προκειµένω, την πλέον επωφελή οικονοµικά
διευθέτηση.
18.2.3. Ο αποχωρών Συµµετέχων θα επωφεληθεί από όλες τις
πληροφορίες και άλλες παροχές και δικαιώµατα υπό το παρόν
MOU, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της αποχώρησης.
18.3. Οι Συµµετέχοντες δύνανται να καταγγείλουν το παρόν MOU
οποτεδήποτε µε οµόφωνη γραπτή συγκατάθεση. Στην περίπτωση αυτή,
κάθε Συµµετέχων θα επιβαρυνθεί µε το δικό του ποσοστό στα έξοδα
καταγγελίας, όπως από κοινού καθορίζεται από τους Συµµετέχοντες.
18.4. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Συµµετεχόντων όσον αφορά
στην κοινοποίηση και στη χρήση των Πληροφοριών (Τµήµα 8), στην
ασφάλεια (Τµήµα 12), στις πωλήσεις και στις µεταφορές σε Τρίτα Μέρη
(Τµήµα 11), στη διευθέτηση διαφορών (Τµήµα 15), στις απαιτήσεις και
στις υποχρεώσεις (Τµήµα 13) και στην υπαναχώρηση και στην
καταγγελία (Τµήµα 18) θα συνεχίσουν ανεξάρτητα από την αποχώρηση
οποιουδήποτε Συµµετέχοντα ή την καταγγελία ή την λήξη του παρόντος
MOU.
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19.

ΓΛΩΣΣΑ

19.1 Η γλώσσα, τόσο προφορικώς όσο και
γραπτώς,
που
θα
χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή του παρόντος MOU θα είναι η
αγγλική.

20.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Το παρόν MOU υπογράφεται εις την αγγλική γλώσσα σε ένα πρωτότυπο. Το
πρωτότυπο του παρόντος MOU θα κατατεθεί στο Υπουργείο Άµυνας της
Δανίας, το οποίο θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε κάθε έναν από
τους Συµµετέχοντες.

Για

τον

Υπουργό

Άμυνας

του

Βασιλείου

Άμυνας

της

Τσέχικης

Άμυνας

της

Δανίας

Εθνικής

Άμυνας

του

Βελγίου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Steven

Για

το

Vandeput

Υπουργείο

Δημοκρατίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Jiri

Sediry

Για

το

Υπουργείο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Peter Christensen

Για

το

Υπουργείο

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Panagiotis

Για

τον

Kammenos

Υπουργό

Άμυνας

του

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ms

Jeanine

Hennis - Plasschaert

Βασιλείου

των

Κάτω

Χωρών
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Για

το

Υπουργείο

Άμυνας

του

Βασιλείου

της

Νορβηγίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ms

Ine

Για

το

Eriksen

Soreide

Υπουργείο

Εθνικής

Άμυνας

της

Πορτογαλίας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Jose

Για

το

Alberto Azeredo

Υπουργείο

Lopes

Άμυνας

του

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Mr

Miguel

Aguirre

de

Carcer

Βασιλείου

της

Ισπανίας

------------------------------------------------------33

AMENDMENT 1
TO
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF DENMARK,
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC,
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY,
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF PORTUGAL,
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

CONCERNING

MULTINATIONAL COOPERATION ON AIR-TO-GROUND
PRECISION GUIDED MUNITION

- -

-
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1. INTRODUCTION
The Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Czech
Republic, the Ministry of Defence of Denmark, the Ministry of National Defence of the
Hellenic Republic, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry
of Defence of the Kingdom of Norway, the Ministry of National Defence of Portugal and the
Ministry of Defence of the Kingdom of Spain (hereafter referred to as "the Participants"),
Considering the Memorandum of Understanding between the Minister of Defence of the
Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Czech Republic, the Ministry of
Defence of Denmark, the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, the
Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the
Kingdom of Norway, the Ministry of National Defence of Portugal, and the Ministry of
Defence of the Kingdom of Spain concerning Multinational Cooperation on Air-ta-Ground
Precision Guided Munition, signed 11 February 2016 (hereafter referred to as "the MOU"),
Recognizing that the Minister of National Defence of the Republic of Poland requested to
become a Participant under the MOU in accordance with Section 14 of the MOU,
Now, therefore, the undersigned Participants have reached the following understandings:

2. PURPOSE
The purpose of this Amendment 1 is to admit the Minister of National Defence of the
Republic of Poland as a Parficipant under the MOU in accordance with Section 14 under
the MOU.
3. AMENDMENT
The MOU is hereby amended as follows:
3.1. Replace the title page with the following:
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF DENMARK,
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC,
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS,
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY,
THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF
POLAND,
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF PORTUGAL,
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

CONCERNING

MULTINATIONAL

COOPERATION ON AIR-TO-GROUND

PRECISION GUIDED MUNITION

36

3.2. Replace the 1. paragraph of Section 1 - Introduction, with the following:

of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Defence of the Czech
Republic, the Ministry of Defence of Denmark, the Ministry of National Defence of the
Hellenic Republic, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry
of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of
Poland, the Ministry of National Defence of Portugal, and the Ministry of Defence of the
Kingdom of Spain (hereinafter referred to as "the Participants)".
"The Minister of Defence

3.3. All other provisions of the MOU remain unchanged.

4. SIGNATURE
This Amendment 1 is signed in the English language in one original. The original of this
Amendment 1 will be deposited with the Ministry of Defence of Denmark, which will
transmit certified copies to each of the Participants.

For the Ministry ,~r~efence of the Czech Republic

)~l / t //

.
t/'/ / / -:,J/,l
V,//
r:

For the Ministry of Defence of Denmark:

,~~
of Nat~efence
.
/'

.

of the Hellenic Reoublic
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For the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway

0~J'q0Y1}h

r~~~'

For the Minist,!" ~ N.tion~1 ~~

L

of the Republic of Poland

V

v

For the Ministry of National Defence of Portugal

(l-~-

For the

ce of the Kingdom of Spain
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1

ΣΤΟ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ,
ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΔΑΦΟΥΣ
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Υπουργός Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, το Υπουργείο Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Δανίας, το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ο Υπουργός Άµυνας του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Υπουργείο Άµυνας του Βασιλείου της
Νορβηγίας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και το Υπουργείο
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας (εφεξής θα αναφέρονται ως “οι
Συµµετέχοντες”),
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας όσον αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για
Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, που υπεγράφη στις
11 Φεβρουαρίου 2016 (εφεξής θα αναφέρεται ως ´´ το MOU´´),
Αναγνωρίζοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας αιτήθηκε να γίνει Συµµετέχων υπό το MOU σύµφωνα µε το Τµήµα
14 του ΜOU,
Τώρα, ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες Συµµετέχοντες συµφώνησαν τα
ακόλουθα :

2.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της παρούσας Τροποποίησης 1 είναι να γίνει δεκτός ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας ως Συµµετέχων υπό το MOU
σύµφωνα µε το Tµήµα 14 στο πλαίσιο του MOU.

3.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΜOU τροποποιείται ως κάτωθι :
3.1.1 Αντικαθίσταται η σελίδα τίτλου µε την κάτωθι :
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ,
ΚΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΔΑΦΟΥΣ
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3.2
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του Τµήµατος 1 - Εισαγωγή, µε την
κάτωθι :
“Ο Υπουργός Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, το Υπουργείο Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Δανίας, το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ο Υπουργός Άµυνας του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Υπουργείο Άµυνας του Βασιλείου της
Νορβηγίας, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και το Υπουργείο Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας (εφεξής θα αναφέρονται ως “οι Συµµετέχοντες”)”.
3.3

Όλες οι άλλες διατάξεις του ΜΟU παραµένουν αµετάβλητες.

4.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η Τροποποίηση 1 υπογράφεται στην αγγλική γλώσσα σε ένα πρωτότυπο. Το
πρωτότυπο της παρούσης Τροποποίησης 1 θα κατατεθεί στο Υπουργείο
Άµυνας της Δανίας, το οποίο θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε κάθε
έναν από τους Συµµετέχοντες.

Για τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για το Υπουργείο Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Για το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης και της 1ης Τροποποίησης αυτού,
που κυρώνονται, προσωρινά, από την ηµεροµηνία υπογραφής τους και οριστικά, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες.
Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αριθµ. 343/25/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιό νόµου του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Αµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Αµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Αµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Αµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Αµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του
Υπουργού Εθνικής Αµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Αµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα
Πυροµαχικά Ακρίβειας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της
επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος το
ανωτέρω Μνηµόνιο Κατανόησης, καθώς και η επιγενόµενη 1η Τροποποίηση αυτού, που έχουν υπογραφεί στις
Βρυξέλλες, στις 11 Φεβρουάριου και στις 26 Οκτωβρίου
2016, αντίστοιχα. Με το κυρούµενο Μνηµόνιο καθορίζε-

ται το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των Συµµετεχόντων
σχετικά µε θέµατα Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακρίβειας Αέρος - Εδάφους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Με την 1η Τροποποίηση αυτού, κυρώνεται η προσχώρηση στους Συµµετέχοντας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, στο πλαίσιο εφαρµογής του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, τα
ακόλουθα αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη, από τη συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας
µας στο Συµβούλιο Συντονισµού (Σ.Σ.) και στην Οµάδα
Χρηστών των Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακρίβειας
(Κ.Π.Α.) που θα συσταθούν από τους Συµµετέχοντας για
τη διαχείριση της συνεργασίας αυτών. (Τµήµα 4) Η εν
λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, διάρκεια συνεδριάσεων
κ.λπ.), εκτιµάται σύµφωνα µε τους επισπεύδοντες, στο
ποσό των 4,5 χιλ. ευρώ περίπου, στην περίπτωση διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Συµβουλίου και της Οµάδος Χρηστών των Κ.Π.Α. εκτός Ελλάδος για την κάλυψη
των εξόδων µετακίνησης (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
διαµονής, εισιτήρια) των Ελλήνων εκπροσώπων, ενώ δεν
έχει γίνει σχετική εκτίµηση για το ύψος της δαπάνης,
στην περίπτωση διεξαγωγής των συνεδριάσεων στη χώρα µας.
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την υλοποίηση των δράσεων της συνεργασίας των Συµβαλλοµένων κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας και συγκεκριµένα, από
την:
α) αντιµετώπιση πρόσθετου κόστους που τυχόν προκόψει από τη βιοµηχανική συνεργασία µεταξύ των Συµµετεχόντων, η οποία θα καθοριστεί µε ξεχωριστές Συµφωνίες, µεταξύ αυτών και του Αναδόχου, (Τµήµα 6)
β) ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ των Συµµετεχόντων και µε την Επικεφαλής* Υπηρεσία (υπηρεσία του
ΝΑΤΟ ή Οργανισµός που διαχειρίζεται τις συγκεκριµένες προµήθειες των Συµµετεχόντων), (Τµήµα 8)
γ) κάλυψη των εξόδων αποστολής αρµόδιου προσωπικού της χώρας µας για την πραγµατοποίηση επισκέψεων
στις εγκαταστάσεις των λοιπών Συµµετεχόντων και της
Επικεφαλούς Υπηρεσίας. (Τµήµα 12.5)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος δράσεων, συχνότητα επισκέψεων κ.λπ.) και από το εύρος της συνεργασίας των Συµµετεχόντων.
Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 τον Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Αµυνας του Βασιλείου του
Βελγίου, του Υπουργείου Αµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υ’πουργού Αµυνας του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, του Υπουργείου Αµυνας του Βασιλείου της
Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Αµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Αµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για
Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακρίβειας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης
αυτού»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη, από τη συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας
µας στο Συµβούλιο Συντονισµού (Σ.Σ.) και στην Οµάδα
Χρηστών των Κατευθυνόµενων Πυροµαχικών Ακρίβειας
(Κ.Π.Α.) που θα συσταθούν από τους Συµµετέχοντας για
τη διαχείριση της συνεργασίας αυτών. (Τµήµα 4) Η εν
λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, διάρκεια συνεδριάσεων
κ.λπ.), εκτιµάται σύµφωνα µε τους επισπεύδοντες, στο
ποσό των 4,5 χιλ. ευρώ περίπου, στην περίπτωση διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Συµβουλίου και της Οµάδος Χρηστών των Κ.Π.Α. εκτός Ελλάδος για την κάλυψη
των εξόδων µετακίνησης (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
διαµονής, εισιτήρια) των Ελλήνων εκπροσώπων, ενώ δεν
έχει γίνει σχετική εκτίµηση για το ύψος της δαπάνης,
στην περίπτωση διεξαγωγής των συνεδριάσεων στη χώρα µας.
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την υλοποίηση των δράσεων της συνεργασία των Συµβαλλοµένων κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας και συγκεκριµένα, από
την:
α) αντιµετώπιση πρόσθετου κόστους που τυχόν προκόψει από τη βιοµηχανική συνεργασία µεταξύ των Συµµετεχόντων, η οποία θα καθοριστεί µε ξεχωριστές Συµφωνίες, µεταξύ αυτών και του Αναδόχου, (Τµήµα 6)
β) ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ των Συµµετεχόντων και µε την Επικεφαλής Υπηρεσία (υπηρεσία του
ΝΑΤΟ ή Οργανισµός που διαχειρίζεται τις συγκεκριµένες προµήθειες των Συµµετεχόντων), (Τµήµα 8) γ) κάλυψη των εξόδων αποστολής αρµόδιου προσωπικού της
χώρας µας για την πραγµατοποίηση επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των λοιπών Συµµετεχόντων και της Επικεφαλούς Υπηρεσίας (Τµήµα 12.5).
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος δράσεων, συχνότητα επισκέψεων κ.λπ.) και από το εύρος της συνεργασίας των Συµµετεχόντων.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας (Ε.Φ. 11-410).
Αθήνα 28 Νοεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ευκλ. Τσακαλώτος

