ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Γενικά επί του Νοµοσχεδίου
Την 14η Μαΐου 2010 υπεγράφη στην Αθήνα Μνηµόνιο
Κατανόησης (Memorandum Of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την αύξηση, ενίσχυση και ανάπτυξη
της συνεργασίας στον τοµέα των δασών και της δασικής
έρευνας µεταξύ των δύο χωρών. Το Μνηµόνιο αποσκοπεί στην προστασία και στη δασική αποκατάσταση, µέσω
συνεργασίας των δύο χωρών στην ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειρίας και τεχνολογίας σε βάση ισότητας, αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους.
Η δασική προστασία από τις πυρκαγιές και η αποκατάσταση των καµένων περιοχών που επιβάλλεται σε πολλές περιπτώσεις ύστερα από δασικές πυρκαγιές, αποτελούν µεγάλη περιβαλλοντική πρόκληση, ιδιαίτερα για
χώρες που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου. Η ιδιαιτερότητα των δασών της Μεσογειακής ζώνης, τα οποία χαρακτηρίζονται από πυρόφιλα είδη βλάστησης και
τελούν κάτω από ιδιαίτερες πιέσεις, όπως από οικιστική
ανάπτυξη ή από κλιµατική αλλαγή, καθιστά επιτακτική τη
συνεργασία µεταξύ χωρών που καλύπτονται από δάση
της Μεσογειακής ζώνης.
Μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας είναι δυνατόν
ενδυναµωθούν δράσεις που αναλαµβάνουν οι εν λόγω
χώρες για την πρόληψη πυρκαγιών και τη δασική προστασία αλλά και για την αναγκαία αποκατάσταση που επιβάλλεται ύστερα από µεγάλες δασικές πυρκαγιές.
Πέραν των δασικών πυρκαγιών, υφίστανται και άλλα
προβλήµατα που σχετίζονται µε τη δασική διαχείριση και
τα οποία προκύπτουν από την περιβαλλοντική υποβάθµιση εξαιτίας ανθρωπογενών πιέσεων, επιδηµιών ή εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής.
Η Ελλάδα και η Τουρκία, χώρες που αντιµετωπίζουν
σοβαρό πρόβληµα από τις δασικές πυρκαγιές σε όµοιους
τύπους δασών και µε αναπτυγµένη τεχνογνωσία στη δασική προστασία και αποκατάσταση, προχώρησαν σε σύναψη Μνηµονίου Κατανόησης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τοµείς αυτούς.
Ειδικότερα, το εν λόγω Μνηµόνιο αποτελείται από το
Προοίµιο και 11 άρθρα, στα οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 1 αναφέρεται ο σκοπός του Μνηµονίου.
Στο άρθρο 2 εξειδικεύονται οι τοµείς συνεργασίας.
Στο άρθρο 3 αναλύονται οι µέθοδοι, µέσω των οποίων
θα αναπτυχθεί η συνεργασία.
Το άρθρο 4 αναφέρεται στην οργάνωση της συνεργασίας και διευκρινίζει τα της κάλυψης των εξόδων µετακίνησης και παραµονής των εµπειρογνώµων και εκπαιδευ-

όµενων στους συµπεφωνηµένους τοµείς.
Στο άρθρο 5 προτάσσεται η δυνατότητα συµµετοχής ιδρυµάτων, επιχειρήσεων και οργανισµών.
Στο άρθρο 6 εξειδικεύεται ο µηχανισµός επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του Μνηµονίου.
Στο άρθρο 7 αναφέρεται η ίδρυση και αναπτύσσεται ο
ρόλος της Κοινής Επιτροπής για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής του παρόντος Μνηµονίου.
Στο άρθρο 8 εξειδικεύεται η δυνατότητα κοινοποίησης
των αποτελεσµάτων της συνεργασίας σε τρίτα Μέρη
Στο άρθρο 9 διευκρινίζεται η ισχύς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των Μελών, βάσει Διεθνών Συµφωνιών,
στις οποίες είναι Μέρη.
Στο άρθρο 10 αναλύεται η δυνατότητα τροποποίησης
του Μνηµονίου.
Τέλος, στο Άρθρο 11 καθορίζεται η ηµεροµηνία εφαρµογής του Μνηµονίου.
Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούµεθα την ψήφιση του σχεδίου νόµου που υποβάλλουµε.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Ι. Στουρνάρας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. Λιβιεράτος

Α. Τσαυτάρης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ν. Δένδιας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των
Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 14
Μαΐου 2010, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Το Κοινό Πρόγραµµα για τις δράσεις συνεργασίας του
άρθρου 2 του Μνηµονίου, που θα εκπονηθεί από τη συνιστώµενη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 7 αυτού, θα εγκριθεί µε απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
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 11 αυτού.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Ι. Στουρνάρας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. Λιβιεράτος

Α. Τσαυτάρης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ν. Δένδιας

Αριθµ. 217/12/2012
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, προτείνεται
η κύρωση του ανωτέρω Μνηµονίου Κατανόησης, που έχει υπογραφεί στην Αθήνα, στις 14 Μάιου 2010. Ειδικότερα:
Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ
που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το προαναφερόµενο Μνηµόνιο Κατανόησης, µε τις διατάξεις
του οποίου προβλέπονται, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
1. Ορίζεται, ως σκοπός του υπό κύρωση Μνηµονίου
Κατανόησης, η συνεργασία των Μερών για την προστασία και τη δασική αποκατάσταση, η οποία επιτυγχάνεται
µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειρίας και τε-

χνολογίας, µε βάση την ισότητα, την αµοιβαιότητα και το
κοινό όφελος.
(άρθρο 1)
2. Εξειδικεύονται οι τοµείς συνεργασίας των Μερών,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: i) διαδικτυακό σύστηµα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, ii) αποκατάσταση καµένων και υποβαθµισµένων περιοχών, iii)
εφαρµογή Γεωργικών Συστηµάτων Πληροφοριών σε δασικές δραστηριότητες, ίν) βιώσιµη δασική διαχείριση, ν)
προστασία βιοποικιλότητας, vi) καταπολέµηση της ερηµοποίησης και τεχνικές αναδάσωσης, vii) ίδρυση µνηµειακού δάσους στην Αθήνα και στην Άγκυρα, κ.λπ.
(άρθρο 2)
3. Προσδιορίζονται οι τρόποι υλοποίησης της συνεργασίας των Μερών, η οποία επιτυγχάνεται µε την: i)
διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος, συνάντησης,
συνεδρίων και συµποσίου, ii) οργάνωση επιστηµονικής
και τεχνικής έρευνας - προγραµµάτων, iii) ανταλλαγή
πληροφοριών, ερευνητών, συµβούλων, εµπειρογνωµόνων, τεχνογνωσίας, iv) κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας, κ.λπ.
(άρθρο 3)
4. Ορίζεται ότι, η συνεργασία των Μερών θα πραγµατοποιείται εντός του σχετικού εφαρµοστέου νοµοθετικού πλαισίου και των διαθεσίµων κονδυλίων, µε ανταλλαγές εµπειρογνωµόνων και εκπαιδευοµένων στους
συµφωνηµένους τοµείς, τα έξοδα µετακίνησης, των οποίων, θα καλύπτονται από τη χώρα προέλευσης και τα
έξοδα παραµονής από τη φιλοξενούσα χώρα. (άρθρο 4)
5. Παρέχεται η δυνατότητα στα Μέρη να καλούν κυβερνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και µη κυβερνητικούς οργανισµούς, προκειµένου να
συµµετέχουν στις δράσεις συνεργασίας του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης.
(άρθρο 5)
6. Οποιαδήποτε διαφορά, που ενδεχοµένως προκύψει
από την ερµηνεία και εφαρµογή του κυρούµενου Μνηµονίου, επιλύεται µε διαπραγµάτευση µεταξύ των Μερών.
(άρθρο 6)
7. Προβλέπεται η ίδρυση Κοινής Επιτροπής, µε σκοπό
την εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής της συνεργασίας των Μερών.
Ειδικότερα, κάθε Μέρος θα ορίσει έναν Εθνικό Συντονιστή, (επιπέδου Επικεφαλής Τµήµατος) υπεύθυνο για τη
διαχείριση των δράσεων συνεργασίας στο πλαίσιο του
κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης.
Οι Εθνικοί Συντονιστές, οι οποίοι συµπροεδρεύουν της
Συνάντησης της Κοινής Επιτροπής, θα συνεργασθούν µε
σκοπό την εκπόνηση του Κοινού Προγράµµατος, που περιλαµβάνει τις προαναφερόµενες δράσεις συνεργασίας
µεταξύ των Μερών.
(άρθρο 7)
8. Τα Μέρη αφού συµφωνήσουν, µπορούν να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της συνεργασίας τους σε τρίτους,
από κοινού.
(άρθρο 8)
9. Το κυρούµενο Μνηµόνιο Κατανόησης δε θίγει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από
άλλες Διεθνείς Συµβάσεις, στις οποίες είναι Μέρη.
(άρθρο 9)
10.α. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία.
β. Το κυρούµενο Μνηµόνιο συνάπτεται για µια περίοδο
πέντε (5) ετών, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, εκτός εάν ακυρωθεί από ένα των Μερών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεασθεί η ισχύς και η διάρκεια των έργων και των δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. (άρθρα 10 και 11)
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Β. Με το άρθρο δεύτερο παρέχεται η εξουσιοδότηση
για την έγκριση, µε απόφαση των αρµοδίων Υπουργών,
του Κοινού Προγράµµατος για τις δράσεις συνεργασίας
στο πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου.
Γ. Με το άρθρο τρίτο σε συνδυασµό µε το άρθρο 11
του κυρούµενου Μνηµονίου, ορίζεται ο χρόνος έναρξης
ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόµου.
Δ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Δαπάνη, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας,
από την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας των Μερών, στο πλαίσιο εφαρµογής του κυρούµενου Μνηµονίου και ειδικότερα από την: i) διοργάνωση εκπαιδευτικού
προγράµµατος, συνάντησης, συνεδρίου και συµποσίου,
ii) οργάνωση επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας - προγραµµάτων, iii) ανταλλαγή πληροφοριών, ερευνητών,
συµβούλων, εµπειρογνωµόνων, τεχνογνωσίας, iv) κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας, κ.λπ.
(άρθρα 2 και 3)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα και από το εύρος συνεργασίας των Μερών, συνίσταται, όσον αφορά στην ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων και εκπαιδευοµένων, στην κάλυψη των εξόδων: αα)
µετακίνησης και διαµονής των Ελλήνων αντιπροσώπων,
όταν η Ελλάδα είναι η χώρα προέλευσης, ββ) φιλοξενίας
των εκπροσώπων της Τουρκίας, όταν η Ελλάδα είναι η
φιλοξενούσα χώρα.
(άρθρο 4)
2. Δαπάνη από τη συµµετοχή της χώρας µας, µε τον Εθνικό Συντονιστή, στην Κοινή Επιτροπή, που συνιστάται
για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής
της συνεργασίας των Μερών,
(άρθρο 7)
Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ
περίπου, στην περίπτωση που η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στη χώρα µας, για την αντιµετώπιση των εξόδων
λειτουργίας της Επιτροπής και στο ποσό των 1.500 ευρώ
περίπου όταν συνέρχεται στην Τουρκία, για την αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Έλληνα εκπροσώπου (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια, έξοδα διαµονής).
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α. κάλυψη των εξόδων συµµετοχής κυβερνητικών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και µη κυβερνητικών οργανισµών, µετά από πρόσκληση της χώρας µας, προκειµένου να συµµετέχουν στις δράσεις συνεργασίας στο
πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης,
(άρθρο 5)
β. συµµετοχή Ελλήνων αντιπροσώπων στις διαπραγµατεύσεις για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας
προκύψει από την ερµηνεία και εφαρµογή του Μνηµονίου,
(άρθρο 6)
Αθήνα, 11 Δεκεµβρίου 2012

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Δαπάνη, κατά το µέρος που αναλογεί στη χώρα µας,
από την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας των Μερών, στο πλαίσιο εφαρµογής του κυρούµενου Μνηµονίου και ειδικότερα από την: i) διοργάνωση εκπαιδευτικού
προγράµµατος, συνάντησης, συνεδρίου και συµποσίου,
ii) οργάνωση επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας - προγραµµάτων, iii) ανταλλαγή πληροφοριών, ερευνητών,
συµβούλων, εµπειρογνωµόνων, τεχνογνωσίας, iv) κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας, κ.λπ.
(άρθρα 2 και 3)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα και από το εύρος συνεργασίας των Μερών, συνίσταται, όσον αφορά στην ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων και εκπαιδευοµένων, στην κάλυψη των εξόδων: αα)
µετακίνησης και διαµονής των Ελλήνων αντιπροσώπων,
όταν η Ελλάδα είναι η χώρα προέλευσης, ββ) φιλοξενίας
των εκπροσώπων της Τουρκίας, όταν η Ελλάδα είναι η
φιλοξενούσα χώρα.
(άρθρο 4)
2. Δαπάνη από τη συµµετοχή της χώρας µας, µε τον Εθνικό Συντονιστή, στην Κοινή Επιτροπή, που συνιστάται
για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής
της συνεργασίας των Μερών,
(άρθρο 7)
Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ
περίπου, στην περίπτωση που η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στη χώρα µας, για την αντιµετώπιση των εξόδων
λειτουργίας της Επιτροπής και στο ποσό των 1.500 ευρώ
περίπου όταν συνέρχεται στην Τουρκία, για την αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης του Έλληνα εκπροσώπου (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια, έξοδα διαµονής).
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α. κάλυψη των εξόδων συµµετοχής κυβερνητικών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και µη κυβερνητικών οργανισµών, µετά από πρόσκληση της χώρας µας, προκειµένου να συµµετέχουν στις δράσεις συνεργασίας στο
πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης,
(άρθρο 5)
β. συµµετοχή Ελλήνων αντιπροσώπων στις διαπραγµατεύσεις για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας
προκύψει από την ερµηνεία και εφαρµογή του Μνηµονίου,
(άρθρο 6)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Ο Γενικός Διευθυντής

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013

Βασίλειος Κατριβέσης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ι. Στουρνάρας

Ε. Λιβιεράτος

