ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου
διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική
Δημοκρατία και το Μάιντεν (Majden) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού
σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική
Δημοκρατία, και το Μάιντεν (Majden) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Με το άρθρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται η ως άνω Συμφωνία, η οποία
αποτελείται από το Προοίμιο και επτά άρθρα, που έχουν ως εξής:
Στο Προοίμιο αναφέρεται το πλαίσιο της Συμφωνίας, και ειδικότερα τα άρθρα 14 παρ. 6,
αναφορικά με την κατασκευή νέων συνοριακών σημείων διέλευσης, και 12 παρ. 4, αναφορικά
με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των δύο χωρών και των πολιτών τους.
Στο άρθρο Ι αναφέρεται το αντικείμενο της Συμφωνίας, ήτοι η κατασκευή νέου συνοριακού
σημείου διέλευσης και οδικής αρτηρίας που θα συνδέει τους Προμάχους Πέλλας με το Μάιντεν
(Majden) στο έδαφος της γειτονικής χώρας.
Στο άρθρο ΙΙ ορίζεται ότι κάθε Μέρος θα κατασκευάσει ή θα ανασκευάσει και εκσυγχρονίσει το
εντός του εδάφους του οδικό δίκτυο καθώς και κάθε άλλη υποδομή που είναι απαραίτητη για
τη λειτουργία του νέου συνοριακού σημείου διέλευσης του άρθρου Ι. Το μέγεθος των
εγκαταστάσεων και τα πρότυπα για τη συνοριακή δίοδο θα συμφωνηθούν από την Κοινή
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που προβλέπει το άρθρο ΙΙΙ. Η ίδια Επιτροπή θα αποφασίσει και τις
βασικές τεχνικές παραμέτρους, το καθεστώς λειτουργίας, τα νομικά θέματα σχετικά με
κατασκευή του νέου σημείου διέλευσης, καθώς και όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Στο άρθρο ΙΙΙ προβλέπεται η ίδρυση της ως άνω Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που θα
αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των δύο χωρών, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα εννέα άτομα για την κάθε πλευρά. Εντός τριάντα ημερών από τη θέση σε ισχύ της
Συμφωνίας, τα Μέρη θα ανταλλάξουν, δια της διπλωματικής οδού, τον κατάλογο των μελών της
Κοινής Επιτροπής, η οποία θα συγκληθεί για πρώτη φορά εντός τριών μηνών από τη θέση σε
ισχύ της Συμφωνίας.
Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Κοινή Επιτροπή θα επεξεργασθεί τους Κανονισμούς
Λειτουργίας και Διαδικασίας της, τους οποίους θα υιοθετήσει κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της.
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Στην Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται εναλλάξ στις δύο χώρες, μπορούν να προσκαλούνται και
άλλοι εμπειρογνώμονες, αναλόγως με τις ανάγκες των εργασιών της.
Η Κοινή Επιτροπή θα λειτουργεί και θα αποφασίζει με βάση τη Συμφωνία και τις οδηγίες των
Κυβερνήσεων των Μερών.
Στο άρθρο ΙΙΙ προβλέπεται, επίσης, ότι τα Μέρη μπορούν να συνάψουν πρόσθετα Πρωτόκολλα
στη Συμφωνία, σχετικά με θέματα που κρίνουν σημαντικά για την εκτέλεση της Συμφωνίας.

Στο άρθρο ΙV τα Μέρη δηλώνουν ότι κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας θα πληρούν τις διεθνείς
υποχρεώσεις και την εσωτερική τους νομοθεσία. Ειδικά η Ελληνική Δημοκρατία θα εφαρμόζει
τη Συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο V συμφωνείται ότι για την κατασκευή και το άνοιγμα του νέου συνοριακού σημείου
διέλευσης θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο άρθρο VΙ ορίζεται ότι διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συμφωνίας θα
επιλύονται από την Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Στην περίπτωση που τούτη δεν είναι σε
θέση να προτείνει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός τριών μηνών, η διαφορά θα διευθετείται
μέσω διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων των Μερών.

Στο άρθρο VΙΙ ορίζεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της
τελευταίας γνωστοποίησης των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών
διαδικασιών τους για τη θέση της σε ισχύ.

Με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου ΙΙΙ της κυρούμενης Συμφωνίας θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Στο άρθρο τρίτο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νομοθετήματος και
της κυρούμενης Συμφωνίας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης
ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική
Δημοκρατία και το Μάιντεν (Majden), στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28, παράγραφος 1, του Συντάγματος
η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης ανάμεσα
στις δύο χώρες το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική Δημοκρατία, και το
Μάιντεν (Majden), στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που υπογράφηκε στα Σκόπια,
στις 2 Απριλίου 2019, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου ΙΙΙ της Συμφωνίας
εγκρίνονται με κοινή πράξη των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου VIΙ αυτής.
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Χρ. Σπίρτζης
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Αριθμ. 156 / 5 / 2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου
διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους,
στην Ελληνική Δημοκρατία και το Μάιντεν (Madjen), στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας»
Α.
Με το υπόψη σχέδιο νόμου, κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η ανωτέρω Συμφωνία, η οποία υπεγράφη στα
Σκόπια, στις 2 Απριλίου 2019. Συγκεκριμένα:
1.
Με την κυρούμενη Συμφωνία τα Μέρη συμφώνησαν στην κατασκευή
νέου συνοριακού σημείου διέλευσης και οδικής αρτηρίας ανάμεσα στις δύο
χώρες, που θα συνδέει τους Προμάχους στην Ελλάδα και το Μάιντεν στη Βόρεια
Μακεδονία, με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και την
περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Για την κατασκευή και το άνοιγμα του συνοριακού σημείου διέλευσης,
συμφωνήθηκε ότι θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
(άρθρο πρώτο)
2.
Ορίζεται ότι, οι αποφάσεις της προβλεπόμενης Κοινής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, που θα συγκροτήσουν τα Μέρη, εγκρίνονται με κοινή πράξη
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
(άρθρο δεύτερο)
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της
κυρούμενης Συμφωνίας, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, κατά το μέρος που αναλογεί στη χώρα μας, τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη, από: α) την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης εν γένει (θέρμανση, λογαριασμοί, επίπλωση κ.λπ.) του νέου
συνοριακού σημείου διέλευσης που θα συνδέει τις δύο χώρες στα συγκεκριμένα
σημεία,
[άρθρο πρώτο (άρθρα Ι και ΙΙ της Συμφωνίας)]
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β) αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων (αστυνομικών,
τελωνειακών κ.λπ.) που θα επανδρώσουν το νέο συνοριακό σημείο διέλευσης.
[άρθρο πρώτο (άρθρα Ι και ΙΙ της Συμφωνίας)]
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
2.
Δαπάνη, από: α) την κάλυψη του κόστους κατασκευής του νέου
συνοριακού σημείου διέλευσης και της οδικής αρτηρίας, η οποία μπορεί να
χρηματοδοτείται και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [άρθρο πρώτο
(άρθρα Ι και ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο V της Συμφωνίας)]
β) τη συμμετοχή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις της Κοινής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και την ως εκ τούτου, κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης αυτών (ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης, εισιτήρια)
στη Βόρεια Μακεδονία καθώς και των εξόδων φιλοξενίας των
εμπειρογνωμόνων του άλλου Μέρους στη χώρα μας. [άρθρο πρώτο (άρθρο ΙΙΙ
της Συμφωνίας)]
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων κ.λπ.).
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την κάλυψη των σχετικών εξόδων, σε
περίπτωση συμμετοχής: α) επιπλέον εμπειρογνωμόνων στις εργασίες της Κοινής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, [άρθρο πρώτο (άρθρο ΙΙΙ της Συμφωνίας)]
β) εκπροσώπων της χώρας μας σε διαπραγματεύσεις, για την επίλυση κάθε
διαφοράς που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της
κυρούμενης Συμφωνίας. [άρθρο πρώτο (άρθρο VΙ της Συμφωνίας)]

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την
εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες,
το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική Δημοκρατία και το
Μάιντεν (Madjen) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της
κυρούμενης Συμφωνίας, προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
κατά το μέρος που αναλογεί στη χώρα μας, τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη, από: α) την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης εν γένει (θέρμανση, λογαριασμοί, επίπλωση κ.λπ.) του νέου
συνοριακού σημείου διέλευσης που θα συνδέει τις δύο χώρες στα συγκεκριμένα
σημεία,
άρθρο πρώτο (άρθρα Ι και ΙΙ της Συμφωνίας)]
β) αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων (αστυνομικών,
τελωνειακών κ.λπ.) που θα επανδρώσουν το νέο συνοριακό σημείο διέλευσης.
[άρθρο πρώτο (άρθρα Ι και ΙΙ της Συμφωνίας)]
2.
Δαπάνη, από: α) την κάλυψη του κόστους κατασκευής του νέου συνοριακού
σημείου διέλευσης και της οδικής αρτηρίας, η οποία μπορεί να χρηματοδοτείται και
από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [άρθρο πρώτο (άρθρα Ι και ΙΙ σε συνδυασμό
με το άρθρο V της Συμφωνίας)]
β) τη συμμετοχή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στις συνεδριάσεις της Κοινής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και την ως εκ τούτου, κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης αυτών (ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης, εισιτήρια) στη
Βόρεια Μακεδονία καθώς και των εξόδων φιλοξενίας των εμπειρογνωμόνων του
άλλου Μέρους στη χώρα μας.
[άρθρο πρώτο (άρθρο ΙΙΙ της Συμφωνίας)]
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την κάλυψη των σχετικών εξόδων, σε περίπτωση
συμμετοχής: α) επιπλέον εμπειρογνωμόνων στις εργασίες της Κοινής Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων,
[άρθρο πρώτο (άρθρο ΙΙΙ της Συμφωνίας)]
β) εκπροσώπων της χώρας μας σε διαπραγματεύσεις, για την επίλυση κάθε
διαφοράς που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της
κυρούμενης Συμφωνίας.
[άρθρο πρώτο (άρθρο VΙ της Συμφωνίας)]
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του νέου συνοριακού σημείου
διέλευσης, αριθμός και διάρκεια συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής
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Εμπειρογνωμόνων κ.λπ.), θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Γ. Κατρούγκαλος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χρ. Σπίρτζης

Ειδική έκθεση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Όλ. Γεροβασίλη

2/2

