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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για
την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασία»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την ίδρυση Συντονιστικής
Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασία (εφεξής «Μνημόνιο Κατανόησης») θα συμβάλλει
καθοριστικά στην προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς και στη
διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
εντασσόμενο στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την εντατικοποίηση και τον εμπλουτισμό
της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, το οποίο υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2019 (συγκεκριμένα στο κεφ. 5β αυτού),
καθώς και της Συμφωνίας των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 [ν. 4588/2019 (Α΄ 9)
«Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται
στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845
(1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής
Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών»].
Το Μνημόνιο Κατανόησης αποτελείται από οκτώ (8) άρθρα, τα οποία αφορούν στην ίδρυση
Συντονιστικής Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασία - εφεξής «Συντονιστική Επιτροπή»
(άρθρο 1), στον προσδιορισμό του αριθμού των μελών, της σύνθεσης και της προεδρίας της
Συντονιστικής Επιτροπής (άρθρο 2), στην περιγραφή του έργου της Συντονιστικής
Επιτροπής (άρθρο 3), στην ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των
Οικονομικών Επιμελητηρίων από τη Συντονιστική Επιτροπή (άρθρο 4), στη θέσπιση του
Κανονισμού Διαδικασίας της Συντονιστικής Επιτροπής (άρθρο 5), στη σύγκληση της πρώτης
συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής (άρθρο 6), στη διαδικασία τροποποίησης του
Μνημονίου Κατανόησης (άρθρο 7) και τέλος, στις διαδικασίες θέσης σε ισχύ και
καταγγελίας του Μνημονίου Κατανόησης (άρθρο 8).
Στο άρθρο 1 προβλέπεται η ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό την προαγωγή της
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας.
Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από δεκαοκτώ (18) μέλη,
ότι εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης καθεμία εκ
των δύο πλευρών θα διορίσει, με έγγραφη γνωστοποίηση στην άλλη πλευρά, εννέα (9)
μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) θα είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και
τουλάχιστον πέντε (5) θεσμικοί αντιπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ότι η
Συντονιστική Επιτροπή θα συμπροεδρεύεται από Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης ή
Υπουργούς των δύο μερών αρμόδιους για οικονομικά θέματα.
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Στο άρθρο 3 καταγράφεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα συντονίζει την οικονομική
συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, θα εποπτεύει την επιτευχθείσα πρόοδο, θα συζητά και θα διερευνά νέες ιδέες
και πρωτοβουλίες, θα επεξεργάζεται κοινά αποδεκτές λύσεις και θα υποβάλλει συστάσεις
για οικονομικά θέματα αμοιβαίου οφέλους στην ιδρυθείσα, δυνάμει του άρθρου 14 (παρ.
9) της Συμφωνίας των Πρεσπών, Κοινή Υπουργική Επιτροπή και στις Κυβερνήσεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ των Οικονομικών Επιμελητηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας. Στόχος της πρόβλεψης αυτής είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας
των επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα θεσπίσει τον Κανονισμό
Διαδικασίας, ο οποίος θα διέπει όλα τα θέματα που θα αφορούν στο έργο της, κατά την
πρώτη της συνεδρίαση.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι η πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής θα συγκληθεί
από τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, που είναι αρμόδιος για τα
οικονομικά θέματα και τον συντονισμό των οικονομικών τομέων, εντός τριάντα (30)
ημερών από τη θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης.
Στο άρθρο 7 καθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης και θέσης σε ισχύ τροποποιήσεων του
Μνημονίου Κατανόησης.
Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι διαδικασίες θέσης σε ισχύ και καταγγελίας του Μνημονίου
Κατανόησης.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης για τα
Βαλκάνια, ότι διατηρεί ισχυρή οικονομική παρουσία στην περιοχή και ειδικότερα, στη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και ότι πάγιο στόχο της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής αποτελεί η σταδιακή μετατροπή των Δυτικών Βαλκανίων σε μία περιοχή της
Ευρώπης όπου επικρατούν σχέσεις καλής γειτονίας και αποτελεσματικής περιφερειακής
συνεργασίας, η κύρωση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα αποφέρει σημαντικά
οφέλη σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης
αναμένεται να συμβάλει στη διεύρυνση και εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας της
Ελλάδας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας λειτουργώντας προς όφελος της
ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
Θέτοντας τα προαναφερθέντα υπόψη της Βουλής των Ελλήνων, εισηγούμεθα την ψήφιση
του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ν. – Γ. Δένδιας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την
ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής για την Οικονομική Συνεργασίa

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, το
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, που υπογράφηκε στα Σκόπια, στις 2
Απριλίου 2019, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση
στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτού.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
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