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στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας
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ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Με το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η νοµοθετική
κύρωση της «Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και
Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για
την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας», που υπεγράφη στο Βερολίνο στις 26.7.2017.
Η υπογραφή της Σύµβασης αυτής εκφράζει την επιθυµία των δύο Μερών για επέκταση της Ελληνογερµανικής
συνεργασίας µε στόχο την εδραίωση του Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας, µέσω του οποίου θα επιτευχθεί η εµβάθυνση των σχέσεων ανάµεσα στους νέους
και στους υπεύθυνους για θέµατα νεολαίας σε αµφότερα τα κράτη. Επιπλέον, θα προωθήσει την αµοιβαία γνωριµία, κατανόηση και αλληλεπίδραση της νεολαίας της
Ελλάδος και της Γερµανίας στο πλαίσιο της Ευρώπης,
λειτουργώντας ως σύµβουλος και διαµεσολαβητής µεταξύ των διάφορων κρατικών βαθµίδων. Η νέα γενιά της
Ευρώπης, µέσω τέτοιων αλληλεπιδράσεων, προωθεί την
ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών.
Πιο συγκεκριµένα, στόχος της συνεργασίας αυτής µεταξύ των δύο χωρών θα είναι η καταπολέµηση των στερεοτύπων µεταξύ των νέων των δύο κρατών και η ενδυνάµωση της συνεργασίας αυτής µέσα από δράσεις και
στρατηγικές: ανταλλαγές νέων και σχολικές ανταλλαγές, ανταλλαγή επαγγελµατιών, εκπαιδευτικά σεµινάρια, δράσεις για την εκµάθηση και ενίσχυση της διδασκαλίας των δύο γλωσσών, πολιτιστικές δραστηριότητες, διεξαγωγή του Ελληνογερµανικού Φόρουµ Νεολαίας σε ετήσια βάση, ξεναγήσεις σε τόπους κοινής ιστορικής µνήµης της περιόδου 1941-1945 και ξεναγήσεις σε
τόπους και θεσµούς της εκατέρωθεν πολιτιστικής κληρονοµιάς των δύο χωρών (σε χώρους του κλασικού αρχαιοελληνικού πολιτισµού που θεµελιώνει την ευρωπαϊκή
ταυτότητα, όπως ρητά αναφέρεται στη Σύµβαση).
Από την ελληνική πλευρά, αρµόδιο για την υλοποίηση
της Σύµβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής των Ελλήνων παρακαλούµε όπως η ως άνω Συµφωνία τύχει της έγκρισής της.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και
Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία
για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Σύµβαση µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος
Νεολαίας, που υπογράφηκε στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας στην ελληνική και γερµανική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2018
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Αριθµ. 127/4/2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την
προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
ανωτέρω Σύµβαση, που έχει υπογραφεί στο Βερολίνο,
στις 26 Ιουλίου 2017, σχετικά µε την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος
Νεολαίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της κυρούµενης Σύµβασης, σύµφωνα και µε το
αρµόδιο Υπουργείο, προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη από: α) τη συµµετοχή της χώρας µας
στις συναντήσεις της Επιτροπής που συγκροτείται από
τα συµβαλλόµενα Μέρη, για την προετοιµασία της ίδρυσης και έναρξης των εργασιών του Ιδρύµατος Νεολαίας,

(άρθρο 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, διάρκεια µετακινήσεων κ.λπ.) και εκτιµάται στο ποσό των 1,5 χιλ. ευρώ, περίπου, στην περίπτωση συνόδου της Επιτροπής στη Γερµανία, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων εκπροσώπων (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια) και στο ποσό των
1.000 ευρώ περίπου, για την αντιµετώπιση των εξόδων
φιλοξενίας των εκπροσώπων της Γερµανίας στην Ελλάδα, β) την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής αντιπροσωπειών σε προγράµµατα υποστήριξης της νεολαίας, (άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, διάρκεια αποστολής, κ.λπ.) και εκτιµάται στο ποσό των 2,5 χιλ. ευρώ, περίπου, για την αντιµετώπιση των εξόδων αποστολής Ελλήνων εκπροσώπων
στη Γερµανία (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια) και στο
ποσό των 3,2 χιλ. ευρώ, περίπου, για την αντιµετώπιση
των εξόδων φιλοξενίας των Γερµανών εκπροσώπων στη
χώρα µας, γ) την αντιµετώπιση των εξόδων διερµηνείας
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, καθώς και µετάφρασης των σχετικών εγγράφων, (άρθρο 5). Η εν λόγω δαπάνη για την παροχή της διερµηνείας και ενοικίασης του
σχετικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αρµόδιο Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό των 1.000 ευρώ, περίπου, ηµερησίως, ενώ για τη µετάφραση των σχετικών εγγράφων,
το ύψος αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός σελίδων, κ.λπ.).
2. Δαπάνη, από την κάλυψη κόστους, κατά το µέρος
που αναλογεί στη χώρα µας, για τη λήψη µέτρων προώθησης της συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (ανταλλαγές νέων, εθελοντών και επαγγελµατιών, διενέργεια σεµιναρίων, διεξαγωγή ξεναγήσεων κ.λπ.) (άρθρο
2), το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός ανταλλαγών, ξεναγήσεων,
κ.λπ.).
Ειδικά, για την προετοιµασία διεξαγωγής του Ελληνογερµανικού Φόρουµ Νεολαίας, η προκαλούµενη δαπάνη,
από την αποστολή Ελλήνων εκπροσώπων και τη φιλοξενία της γερµανικής αποστολής, εκτιµάται στο ποσό των
1.000 ευρώ, περίπου, ετησίως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την
προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας»
Από τις προτεινόµενες διατάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης της κυρούµενης Σύµβασης, προκαλούνται σε βά-
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ρος του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη από: α) τη συµµετοχή της χώρας µας
στις συναντήσεις της Επιτροπής που συγκροτείται από
τα συµβαλλόµενα Μέρη, για την προετοιµασία της ίδρυσης και έναρξης των εργασιών του Ιδρύµατος Νεολαίας,
(άρθρο 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4). Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, διάρκεια µετακινήσεων κ.λπ.) και εκτιµάται στο ποσό των 1,5 χιλ. ευρώ, περίπου, στην περίπτωση συνόδου της Επιτροπής στη Γερµανία, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων εκπροσώπων (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια) και στο ποσό των
1.000 ευρώ περίπου, για την αντιµετώπιση των εξόδων
φιλοξενίας των εκπροσώπων της Γερµανίας στην Ελλάδα, β) την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής αντιπροσωπειών σε προγράµµατα υποστήριξης της νεολαίας, (άρθρο 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός εκπροσώπων, διάρκεια αποστολής, κ.λπ.) και εκτιµάται στο ποσό των 2,5 χιλ. ευρώ, περίπου, για την αντιµετώπιση των εξόδων αποστολής Ελλήνων εκπροσώπων
στη Γερµανία (ηµερήσια αποζηµίωση, εισιτήρια) και στο
ποσό των 3,2 χιλ. ευρώ, περίπου, για την αντιµετώπιση
των εξόδων φιλοξενίας των Γερµανών εκπροσώπων στη
χώρα µας, γ) την αντιµετώπιση των εξόδων διερµηνείας
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, καθώς και µετάφρασης των σχετικών εγγράφων, (άρθρο 5). Η εν λόγω δαπάνη για την παροχή της διερµηνείας και ενοικίασης του
σχετικού εξοπλισµού εκτιµάται στο ποσό των 1.000 ευρώ, περίπου, ηµερησίως, ενώ για τη µετάφραση των σχετικών εγγράφων, το ύψος αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός σελίδων, κ.λπ.).
2. Δαπάνη, από την κάλυψη κόστους, κατά το µέρος
που αναλογεί στη χώρα µας, για τη λήψη µέτρων προώθησης της συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (ανταλλαγές νέων, εθελοντών και επαγγελµατιών, διενέργεια σεµιναρίων, διεξαγωγή ξεναγήσεων κ.λπ.). (άρθρο
2). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός ανταλλαγών, ξεναγήσεων,
κ.λπ.).
Ειδικά, για την προετοιµασία διεξαγωγής του Ελληνογερµανικού Φόρουµ Νεολαίας, η προκαλούµενη δαπάνη,
από την αποστολή Ελλήνων εκπροσώπων και τη φιλοξενία της γερµανικής αποστολής, εκτιµάται στο ποσό των
1.000 ευρώ, περίπου, ετησίως.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018
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