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ΘEMA: Κατάρτιςη Ετήςιου Προγραμματιςμοφ Προμηθειών των Κεντρικών και Περιφερειακών Τπηρεςιών του 

Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υπαγόμενων και μη ςτο Αρχηγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.). 
 
 

 
χετ:  α) Ο Ν. 3978/2011 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Τπθρεςιϊν και Προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ 

και τθσ Αςφάλειασ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/81/ΕΚ – Ρφκμιςθ κεμάτων του Τπουργείου 

Εκνικισ Άμυνασ» (Αϋ 137), όπωσ ιςχφει. 

 β) Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

οδθγίεσ  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) ,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

                 γ) Θ παρ. 3 του άρκρου 55 του Ν. 4504/2017  «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου   

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα 

αρμοδιότθτασ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ 

ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και  

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184). 

   δ) Σο Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και  Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Αϋ 26), όπωσ 

ιςχφει.  

   ε) Θ αρ. φακζλου:351.1-03/2013/αρικ.ςχεδίου:277/8-2-2013 Μόνιμθ Εγκφκλιοσ υπϋ αρικ. 1 

Τ.Ν.Α./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν/Σμιματοσ 1ου με κζμα «Κατάρτιςθ Ετιςιου 

Προγράμματοσ Προμθκειϊν Τπθρεςιϊν Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» (ΑΔΑ: ΒΕΤΣΟΠ-ΑΟ6). 

  ςτ) Θ αρικ. πρωτ.: 2831.1/46157/2016/31-5-2016 Απόφαςθ κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. «Προγραμματιςμόσ 
προμθκειϊν αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» 
(ΑΔΑ: 6ΦΗΧ4653ΠΩ-4ΞΨ). 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Θ παροφςα εγκφκλιοσ απευκφνεται ςε όλεσ ςτισ Κεντρικζσ και Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. 

(υπαγόμενεσ και μθ ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), όπωσ αναλυτικά κακορίηονται ςτο (δ) ςχετικό και αφορά  τον 
κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ υποβολισ του Ετιςιου Πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν ςτθν Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν /Σμιμα Προγραμματιςμοφ  μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ. Για τισ ανάγκεσ 
τθσ εν λόγω εγκυκλίου κα χρθςιμοποιθκοφν οι ακόλουκοι οριςμοί: 
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- «Ενδιαφερόμενη Αρχή/Τπηρεςία»: Είναι θ Αρχι ι/και θ Τπθρεςία θ οποία αιτείται τθν προμικεια 
παροχισ υπθρεςιϊν ι/και αγακϊν. 

- «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία»: Είναι θ Τπθρεςία θ οποία λαμβάνει τα αιτιματα προμθκειϊν από τισ 
Ενδιαφερόμενεσ Αρχζσ/Τπθρεςίεσ και τα ομαδοποιεί1. 

Η «Ενδιαφερόμενη Αρχή/Τπηρεςία» του Τ.ΝΑ.Ν.Π. δφναται να είναι ταυτόχρονα και «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία» 
του Τ.ΝΑ.Ν.Π. για τισ προμικειεσ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και αγακϊν αρμοδιότθτάσ τθσ. 
 

Μζχρι το τζλοσ του μήνα Ιουνίου κάκε ζτουσ, ζκαςτθ «Ενδιαφερόμενη Αρχή/Τπηρεςία» υποβάλει 
πίνακα αιτθμάτων προγραμματιςμοφ προμθκειϊν για το επόμενο ζτοσ ςτθν «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία». τθ 
ςυνζχεια, με μζριμνα τθσ «Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ» και μζχρι το τζλοσ του μήνα  επτεμβρίου κάκε ζτουσ, τα 
αιτιματα ομαδοποιοφνται κατά κρίςθ τθσ και υποβάλλονται ςε ομάδεσ ςτθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ 
Αποκθκϊν/Σμιμα Προγραμματιςμοφ όπου και καταρτίηεται ο  Ετιςιοσ Πίνακασ Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν 
προκειμζνου να προωκθκεί ςτο υμβοφλιο Επιτελικοφ χεδιαςμοφ (.Ε..) προσ ζγκριςθ.  
 

κοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου είναι να αποςαφθνιςκεί θ διαδικαςία υποβολισ του   Ετιςιου   Πίνακα 
Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και να κακοριςκεί νζα απλοποιθμζνθ διαδικαςία υποβολισ των αιτθμάτων 
προμθκειϊν από τισ Κεντρικζσ και Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υπαγόμενεσ και μθ ςτο Αρχθγείο Λ.-
ΕΛ.ΑΚΣ.) μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ, που λειτουργεί υπό τθν εποπτεία και τθ διαχείριςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Προμθκειϊν και Ελζγχου Αποκθκϊν (ΔΙ.Π.Ε.Α.) και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν (Δ.Θ.Δ.ΕΠ.) του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  θ οποία τθν ανζπτυξε και τίκεται ςε λειτουργία 
από λιψεωσ τθσ παροφςασ. 
 
 

ΙΙ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

1. Θ υποβολι των αιτθμάτων προμθκειϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Κεντρικϊν και Περιφερειακϊν  
Τπθρεςιϊν  του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υπαγόμενων και μθ ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) κακϊσ και θ ομαδοποίθςθ των 
αιτθμάτων από τθν «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία», που κα εντάςςονται ςτον Ετιςιο Πίνακα Προγραμματιςμοφ  
Προμθκειϊν, κα πραγματοποιείται εφεξισ με τθν περιγραφόμενθ ςτθν παροφςα διαδικαςία μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ με τθν επωνυμία ''SUPPLIES'', θ οποία βρίςκεται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 
(https://supplies.hcg.gr).  
             τθν εν λόγω εφαρμογι κα ζχουν πρόςβαςθ με ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα οι υπεφθυνοι υποβολήσ του 
Πίνακα Προγραμματιςμοφ Προμηθειών των Τπηρεςιών («Ενδιαφερόμενων Αρχών/Τπηρεςιών» ή/και των 
«Επιςπευδουςών Τπηρεςιών»), με τθ χριςθ του ονόματοσ χριςτθ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθσ 
(password) του υπθρεςιακοφ λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που διακζτουν (ςφνδεςθ μόνο με το 
όνομα χριςτθ χωρίσ @hcg.gr ι @yna.gov.gr), εφόςον προθγουμζνωσ εξουςιοδοτθκοφν  για πρόςβαςθ ςτθν 
εφαρμογι  από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα Προγραμματιςμοφ .  
          Για το λόγο αυτό ςε κάκε Κεντρικι και Περιφερειακι Τπθρεςία του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υπαγόμενθ και μθ ςτο 
Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) ορίηονται, με μζριμνα Προϊςταμζνων, με Θμεριςια Διαταγι ζνασ (01) υπεφκυνοσ 
Αξιωματικόσ-βακμοφόροσ-Πολιτικόσ Τπάλλθλοσ με τον αντικαταςτάτθ του ωσ χριςτεσ - υπεφκυνοι  υποβολισ του 
Πίνακα Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και κατόπιν τα ςτοιχεία τουσ *ονοματεπϊνυμο και όνομα  χριςτθ 
(username) που χρθςιμοποιείται ςτον προςωπικό υπθρεςιακό λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου] 
αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα Προγραμματιςμοφ. 
           Θ Πρόςβαςθ ςτο εν λόγω ςφςτθμα προχποκζτει είτε ςφνδεςθ ςτο εςωτερικό δίκτυο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. είτε 
ςφνδεςθ μζςω ΤΗΕΤΞΙ. Οι Λιμενικζσ Αρχζσ που δεν διακζτουν ςφνδεςθ μζςω ΤΗΕΤΞΙ κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφν ςφνδεςθ VPN. 
 

2. Οριςμόσ χρηςτών εφαρμογήσ  - Διαδικαςία καταχώρηςησ αιτημάτων προμηθειών  
Θ εφαρμογι υποςτθρίηει τα εξισ είδθ χρθςτϊν: 
 

Α. Επίπεδο 1 – Χρήςτεσ «Ενδιαφερόμενων Αρχών/Τπηρεςιών»: 
 

Οι  χριςτεσ των  «Ενδιαφερόμενων Αρχών/Τπηρεςιών»  του Τ.ΝΑ.Ν.Π. μζχρι το τζλοσ Ιουνίου κάκε ζτουσ  
καταχωροφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τα αιτιματα προμθκειϊν των Τπθρεςιϊν τουσ για το επόμενο 
ζτοσ και τα υποβάλουν ςτθν «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία» του Τ.ΝΑ.Ν.Π. Σα αιτιματα κα αφοροφν ςε 

                                                 
1
 Για τθν ομαδοποίθςθ κα λαμβάνεται υπόψθ θ ζννοια των «όμοιων» ι «ομοειδϊν» που περιγράφονται ςτθν παρ. Α.5 του Αϋ μζρουσ τθσ  Κατευκυντιριασ 

Οδθγίασ 25 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ (Ε.Α.ΔΘ.Τ.) «Ηθτιματα υπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ υποδιαίρεςισ τθσ ςε 
τμιματα. Εφαρμογι τθσ παρζκκλιςθσ του άρκρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016» (ΑΔΑ: ΩΔΙΟΞΣΒ-92Ω). 
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προγραμματιςμζνεσ και απολφτωσ αναγκαίεσ προμικειεσ. Ωσ προγραμματιςμζνεσ νοοφνται οι προμικειεσ οι 
οποίεσ κατά το χρόνο καταχϊριςθσ του ςχετικοφ αιτιματοσ είναι δυνατόν να προβλεφκεί ότι κα προκφψει ανάγκθ 
υλοποίθςισ τουσ εντόσ του επόμενου ζτουσ. 

 

      Επιςθμαίνεται ότι μετά το  πζρασ τθσ προαναφερόμενθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ δεν κα είναι δυνατι θ  
καταχϊριςθ αιτθμάτων  προμθκειϊν από τισ Ενδιαφερόμενεσ Αρχζσ/ Τπθρεςίεσ ςτθν θλεκτρονικι  εφαρμογι.  
 

[Γενικζσ Οδηγίεσ καταχώριςησ εκ μζρουσ χρηςτών Επιπζδου 1) : 
Οι εν λόγω χριςτεσ αφοφ ειςζλκουν ςτθν εφαρμογι με τθ χριςθ ονόματοσ χριςτθ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθσ 

(password) του υπθρεςιακοφ λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (χωρίσ @hcg.gr ι @yna.gov.gr), προκειμζνου να 
καταχωριςουν ζνα νζο αίτθμα προμθκείασ επιλζγουν «κατάλογοσ –προςκικθ αιτθμάτων» και το κουμπί  + και ςτθ ςυνζχεια 
καταχωροφν  τα ςτοιχεία του αιτιματοσ ( π.χ. ζτοσ, επιςπεφδουςα Υπθρεςία, περιγραφι, ποςότθτα, εκτιμϊμενθ αξία με 
Φ.Π.Α. κ.λπ. ).  
 

Αν το αίτθμα αφορά  προμικεια καυςίμου/λιπαντικοφ επιλζγεται από το αντίςτοιχο πεδίο θ πθγι προμικειασ του 
καυςίμου (π.χ. Ελεφκερο Εμπόριο, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). Επίςθσ ςτο πεδίο παρατθριςεισ κα αναγράφεται απαραίτητα το 
επιχειρθςιακό μζςο για το οποίο προορίηεται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια καυςίμου/λιπαντικοφ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν 
ορκι καταχϊριςθ του αιτιματοσ είναι θ επιλογή τησ Επιςπεφδουςασ Υπηρεςίασ από το ανάλογο πεδίο τησ εφαρμογήσ, θ 
οποία αποτελεί τθν κακϋ φλθν αρμόδια Υπθρεςία  του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τθν ομαδοποίθςθ  του αιτιματοσ προμικειασ.   
 

Ενδεικτικά αναφζρονται πρόςκετα ωσ παραδείγματα αντιςτοίχιςθσ αιτιματοσ προμικειασ – «Επιςπεφδουςασ 
Υπθρεςίασ» τα ακόλουκα: για αιτιματα προμικειασ  μθχανογραφικοφ  εξοπλιςμοφ-εφαρμογϊν επιςπεφδουςα Υπθρεςία 
είναι θ Δ.Η.Δ.ΕΠ., για αιτιματα προμικειασ εξοπλιςμοφ επιχειρθςιακϊν μζςων «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» είναι θ Δ.Ε.Μ., για 
αιτιματα προμικειασ υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» είναι θ Υγειονομικι Υπθρεςία, για 
αιτιματα προμικειασ αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» είναι θ ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., για εργαςίεσ κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων θ ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ., για προμικεια οπλιςμοφ – ειδϊν οπλιςμοφ και αςτυνομικοφ εξοπλιςμοφ θ Δ.ΕΠΙΧ., για αιτιματα 
προμικειασ επίπλων γραφείου και γραφικισ φλθσ θ Δ.Π., για αιτιματα προμικειασ καυςίμων και λιπαντικϊν θ ΔΙ.Π.Ε.Α.  
κ.ο.κ.  

 
Οι χριςτεσ των «Ενδιαφερόμενων Αρχών/Υπηρεςιών» μποροφν να καταχωρίςουν τα αιτιματά τουσ, να τα 

αποκθκεφςουν και κατόπιν να τα επεξεργαςτοφν ςε δεφτερο χρόνο ι να  τα διαγράψουν χρθςιμοποιϊντασ τα ανάλογα πεδία. 
Μετά τθν υποβολι του κάκε αιτιματοσ ςτθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία δεν είναι δυνατι θ επεξεργαςία-μεταβολι του από 
τουσ χριςτεσ αυτοφ του επιπζδου. Τα αιτιματα υποβάλλονται ξεχωριςτά ςε κάκε «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» (π.χ. ςε 
περίπτωςθ που ζχουν καταχωρθκεί αιτιματα για προμικειεσ μθχανογραφικοφ και αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να 
υποβάλετε τα αιτιματα για προμικειεσ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ προσ τθ Δ.Η.Δ.ΕΠ. και τα αιτιματα για προμικειεσ 
αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ προσ τθ ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.). 

 
Επίςθσ οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία του ςυγκεντρωτικοφ πίνακα των υποβλθκζντων  

αιτθμάτων τουσ προσ τισ Επιςπεφδουςεσ Υπθρεςίεσ, ο οποίοσ δφναται να αποκθκευτεί ςε μορφι αρχείου τφπου .xls ι .csv ι 
.xlsx, να επεξεργαςτεί και να εκτυπωκεί.] 

 
ε περίπτωςθ που θ «Ενδιαφερόμενη Αρχή/Τπηρεςία» αποτελεί ταυτόχρονα και «Επιςπεφδουςα Τπηρεςία» 
λαμβάνει επιπρόςκετα και τα αιτιματα προμθκειϊν των λοιπϊν Τπθρεςιϊν Τ.ΝΑ.Ν.Π. και ζχει πρόςβαςθ ςε 
επιπλζον λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ του Επιπζδου 2. 
 

Β. Επίπεδο 2 –Χρήςτεσ «Επιςπευδουςών Τπηρεςιών»: 
 

Οι χριςτεσ των «Επιςπευδουςών Τπηρεςιών» του Τ.ΝΑ.Ν.Π. λαμβάνουν τα αιτιματα των «Ενδιαφερόμενων 
Αρχών/Τπηρεςιών» του Τ.ΝΑ.Ν.Π., τα ομαδοποιοφν κατά κρίςθ τουσ και τα υποβάλλουν ςε ομάδεσ ςτθ 
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα Προγραμματιςμοφ  μζχρι το τζλοσ  επτεμβρίου κάκε 
ζτουσ.  
     Επιςθμαίνεται ότι  μετά το  πζρασ τθσ προαναφερόμενθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ δεν κα είναι δυνατι θ 
υποβολι των ομαδοποιθμζνων αιτθμάτων προμθκειϊν από τισ Επιςπεφδουςεσ Τπθρεςίεσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ   
εφαρμογισ.  
 

[Γενικζσ Οδηγίεσ καταχώριςησ εκ μζρουσ χρηςτών Επιπζδου 2): 
Χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι «κατάλογοσ αιτθμάτων Επιςπεφδουςασ», θ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» ζχει πρόςβαςθ 

ςυγκεντρωτικά ςε όλα τα αιτιματα προμθκειϊν που ζχουν υποβάλλει οι «Ενδιαφερόμενεσ Αρχζσ/Υπθρεςίεσ»  του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
(χριςτεσ του  επιπζδου 1) προσ τθ ςυγκεκριμζνθ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία».   
 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί λανκαςμζνθ καταχϊριςθ «Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ» δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 
χριςτεσ αυτοφ του επιπζδου, να προβοφν ςε αλλαγι τθσ «Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ» αποςτζλλοντασ το αίτθμα ςτθν ορκι 
(αρμόδια) «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» προσ επεξεργαςία.   

ΑΔΑ: 9ΤΘΥ4653ΠΩ-Ξ1Ρ



4 

 

 
Στθ ςυνζχεια θ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» ανακζτει τουσ κωδικοφσ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν κατά το Κοινό Λεξιλόγιο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) ςε κάκε είδοσ αιτοφμενθσ προμικειασ και ομαδοποιεί τα 
αιτιματα μζςω τθσ επιλογισ «ομαδοποίθςθ αιτθμάτων». Η ανάκεςθ των κωδικϊν CPV μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε 
μαηικά για όλα τα αιτιματα με λιψθ και υποβολι αρχείου τφπου .xls είτε με επιλογι CPV ζνα ζνα για κάκε αίτθμα. Προσ 
αποφυγι ςφαλμάτων επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν μόνον τα CPV που θ ςυγκεκριμζνθ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» ζχει 
ιδθ επιλζξει ότι κα χρθςιμοποιεί. Μετά τθν ομαδοποίθςθ οι εν λόγω χριςτεσ μποροφν να ζχουν εικόνα των ςυγκεντρωτικϊν 
ςτοιχείων ανά ομάδα προμικειασ κακϊσ και να επεξεργαςτοφν τα ςτοιχεία τθσ κάκε προμικειασ. Στθ ςυνζχεια οι χριςτεσ 
των «Επιςπευδουςϊν Υπθρεςιϊν» υποβάλλουν τα ομαδοποιθμζνα αιτιματα μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ ςτθ 
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν /Τμιμα Προγραμματιςμοφ.  

 
Μετά τθν υποβολι τθσ ομαδοποιθμζνθσ προμθκείασ ςτθ ΔΙ.Π.Ε.Α. δεν είναι πλζον δυνατι θ επεξεργαςία τθσ από τουσ 

χριςτεσ αυτοφ του επιπζδου. 
 

Με τθν επιλογι «κατάλογοσ προμθκειϊν (ομάδων)» θ «Επιςπεφδουςα Υπθρεςία» ζχει πρόςβαςθ ςτο ςυγκεντρωτικό 
πίνακα των ομαδοποιθμζνων αιτθμάτων τθσ που ζχουν υποβλθκεί ςε ΔΙ.Π.Ε.Α. 
 

Τζλοσ οι εν λόγω χριςτεσ ζχουν όλεσ τισ δυνατότθτεσ των χρθςτϊν  επιπζδου 1 όςον αφορά τθν καταχϊριςθ αιτθμάτων 
για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Υπθρεςίασ τουσ και τθν αποςτολι τουσ προσ τισ «Επιςπεφδουςεσ Υπθρεςίεσ» μζςω τθσ επιλογισ 
«Κατάλογοσ –προςκικθ αιτθμάτων» (π.χ. θ Δ.Η.Δ.ΕΠ. μζςω τθσ επιλογισ  Κατάλογοσ – προςκικθ αιτθμάτων κα πρζπει ςε 
πρϊτο ςτάδιο (Επίπεδο 1) να καταχωρίςει τισ ανάγκεσ τθσ ςε μθχανογραφικό εξοπλιςμό και ςε δεφτερο ςτάδιο (Επίπεδο 2) να 
ομαδοποιιςει τα αιτιματα όλων των Υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ Δ.Η.Δ.ΕΠ. Επίςθσ κα πρζπει να καταχωρίςει 
και τα λοιπά αιτιματα για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ και να τα υποβάλλει ςτισ αντίςτοιχεσ Επιςπεφδουςεσ Υπθρεςίεσ)]  
 
 

Γ.  Επίπεδο 3- Διαχειριςτζσ τησ Διεφθυνςησ Προμηθειών και  Εποπτείασ Αποθηκών 
 

Οι χριςτεσ με δικαιϊματα «Διαχειριςτών» τθσ εφαρμογισ κα είναι ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν και  
Εποπτείασ Αποκθκϊν, τα οποία κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ των χρθςτϊν 
Επιπζδου 1 και 2 των «Ενδιαφερόμενων Αρχών/Τπηρεςιών» και «Επιςπευδουςών Τπηρεςιών» αντίςτοιχα.  
 
 Σζλοσ, οι διαχειριςτζσ ζχουν δυνατότθτα διαχείριςθσ και οριςμοφ των «Ενδιαφερόμενων 
Αρχών/Τπηρεςιών» και «Επιςπευδουςών Τπηρεςιών» κακϊσ και του κακοριςμοφ των ομαδοποιθμζνων  
αιτθμάτων προμθκειϊν τα οποία ζχουν εγκρικεί από το υμβοφλιο Επιτελικοφ χεδιαςμοφ (.Ε..). 
 
 

ΙΙΙ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ Η΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΑΜΕΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Σα αιτιματα προμθκειϊν που δεν είναι ενταγμζνα ςτον πίνακα του Ετιςιου Προγραμματιςμοφ προμθκειϊν 
επιτρζπονται, μόνον όταν πρόκειται για απρόβλεπτεσ ή εξαιρετικά επείγουςεσ προμήθειεσ άμεςησ 
αποκατάςταςησ. Ωσ απρόβλεπτεσ ή εξαιρετικά επείγουςεσ προμήθειεσ άμεςησ αποκατάςταςησ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 55 του ν. 4504/2017 (Αϋ 184), χαρακτθρίηονται οι προμικειεσ όταν για 
λόγουσ ανάγκθσ:  

α. είναι αδφνατοσ ι εξαιρετικά δυςχερισ ο προγραμματιςμόσ τουσ, με αποτζλεςμα να κακίςταται 
επιτακτικι θ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, ακόμα και αν διενεργείται ιδθ προγραμματιςμζνοσ διαγωνιςμόσ. 

β. κακίςταται επιτακτικι θ αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ, κακϊσ και τθσ ειδικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία 
επζρχεται ο υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, τα επιχειρθςιακά μζςα και ςυςτιματα που χρθςιμοποιεί το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
προσ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

γ. είναι απολφτωσ αναγκαίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν ςυνκθκϊν και καταςτάςεων, εξ αιτίασ των 
οποίων επζρχεται αδυναμία λειτουργίασ του υπάρχοντοσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των επιχειρθςιακϊν μζςων 
και ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιεί το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακιςτϊντασ ανζφικτθ τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του.  

τισ απρόβλεπτεσ προμικειεσ ενδεικτικά ςυμπεριλαμβάνονται:  

 θ αιφνίδια βλάβθ, θ ηθμία, θ αςτοχία και θ δυςλειτουργία που οδθγοφν ςε επιςκευι, ςυντιρθςθ και ςε 
κατά περίπτωςθ, αντικατάςταςθ του υπάρχοντοσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των επιχειρθςιακϊν μζςων 
και των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιεί το Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  

 θ ζλλειψθ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ που δεν παρακολουκείται ι δεν είναι άμεςα διακζςιμοσ από το 
Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ και θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν μπορεί να αναλθφκοφν από τισ Τπθρεςίεσ 
του Αρχθγείου Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
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τισ εξαιρετικά επείγουςεσ προμικειεσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ ενδεικτικά ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ βλάβθ, θ αςτοχία, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ και θ αντικατάςταςθ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ του 
υπάρχοντοσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των επιχειρθςιακϊν μζςων και των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιεί 
το Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 

 θ ζλλειψθ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ που δεν παρακολουκείται ι δεν είναι άμεςα προςβάςιμοσ ι 
διακζςιμοσ από το Εφοδιαςτικό φςτθμα του Αρχθγείου Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ και θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 
που δεν μποροφν να αναλθφκοφν από τισ Τπθρεςίεσ του Αρχθγείου Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. 

Σα  αιτιματα προμθκειϊν που αφοροφν ςε απρόβλεπτεσ προμικειεσ ι προμικειεσ εξαιρετικά επείγουςεσ άμεςθσ 
αποκατάςταςθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ και τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων 
πιςτϊςεων, προωκοφνται  ςτον Αρχθγό Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ο οποίοσ προωκεί ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ απόφαςθ για ζγκριςθ ,ςφμφωνα  με τθν  οποία χαρακτθρίηονται  οι  προμικειεσ ωσ απρόβλεπτεσ ι ωσ 
εξαιρετικά επείγουςεσ άμεςθσ αποκατάςταςθσ. 

Οι απρόβλεπτεσ και εξαιρετικά επείγουςεσ προμικειεσ υλοποιοφνται, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
νομοκεςία. 
 
ΙV. Με τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ, οι ςχετικζσ (ε) και (ςτ) παφουν να ιςχφουν. 
 
V. Θ παροφςα να  τεκεί ςτο φάκελο Μονίμων Εγκυκλίων ΔΙ.Π.Ε.Α . και να καταχωρθκεί με αφξοντα αρικμό 1 ςτον 
πίνακα ευρετθρίου μονίμων εγκυκλίων. 
 
VI. Θ παροφςα εγκφκλιοσ να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). 
                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

                                                                                                                                                              ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 

 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

 ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ  ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ Τ.ΝΑ.Ν.Π. 
 (ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΚΑΙ ΜΘ ΣΟ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ.) 
 
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. κ. Τπουργοφ 
2.  Γρ. κ. Τφυπουργοφ  
3.  Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε. 
4.  Γρ. κ. Α/Λ.. -ΕΛ.ΑΚΣ. 
5.  Γρ. κ. Α’ Τ/Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. 
6.  Γρ. κ. Β’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.      
7.  Γρ. κ. Γ.Ε.Λ..  
8.  Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Αϋ - Δ.Κ.Βϋ - Δ.Κ.Γϋ - Δ.Κ.Δϋ - Γ.Δ.Ο.Τ. 
9. ΔΙΠΕΑ-Βϋ-Γϋ-Δϋ-Εϋ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

http://www.hcg.gr/
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