ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού (SACT) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και των ανταλλαγεισών επιστολών περί παράτασης της ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού (SACT) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και των συναφών ανταλλαγεισών επιστολών περί παράτασης της ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου.
Το υπό κύρωση Μνηµόνιο Συνεργασίας (ΜoU) καταρτίσθηκε από το Επιτελείο του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και µετά από
διαβουλεύσεις µε την ελληνική πλευρά υπογράφηκε από
τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού στο Νόρφολκ της
Βιρτζίνια Η.Π.Α. στις 21 Οκτωβρίου 2004 και 7 Νοεµβρίου 2004 αντίστοιχα.
Το υπόψη Μνηµόνιο Συνεργασίας κρίνεται επωφελές
για τη χώρα µας διότι:
α. Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι – Σύνδεσµοι αποτελούν
τους πρωταρχικούς δίαυλους επικοινωνίας µεταξύ των
δοµών του ΝΑΤΟ και του Μέρους Προέλευσης και µέσω
της αµφίδροµης σχέσης ανταλλαγής πληροφοριών προωθούνται αφενός οι στόχοι µετασχηµατισµού της Συµµαχίας ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η ενεργός συµµετοχή του Μέρους σε όλα τα στάδια µετεξέλιξης.
β. Η προβολή εξάλλου των εθνικών ανησυχιών, θέσεων και απόψεων υλοποιείται σε χρονικό σηµείο προ της
λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, και ειδικότερα σε εκείνα που αφορούν στο µετασχηµατισµό, ώστε το Μέρος Προέλευσης να συµβάλει
ουσιαστικά στην προσπάθεια και να συµµετέχει στις αποφάσεις οι οποίες το αφορούν και το επηρεάζουν καθώς λαµβάνονται σε επίπεδο Συµµαχίας.
Από τις διατάξεις του Μνηµονίου Συνεργασίας προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό και, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, απαιτείται η νοµοθετική
κύρωση αυτού.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σκοπός του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας είναι η
περιγραφή του καθεστώτος που διέπει τον Εθνικό Αντι-

πρόσωπο – Σύνδεσµο της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο
Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και η ρύθµιση οικονοµικών και διοικητικών θεµάτων. Πρόσθετα ορίζεται
ότι:
α. Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος – Σύνδεσµος είναι ένας
στρατιωτικός που έχει πιστοποιηθεί και διορισθεί για να
εκπροσωπεί τη Χώρα του στο ΝΑΤΟ µε την εθνική του ιδιότητα.
β. Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος – Σύνδεσµος είναι επιφορτισµένος µε το έργο να υποβάλει στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού τις εθνικές απόψεις καθώς και πληροφορίες προερχόµενες
από εθνικές πηγές, συνιστώντας τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ του Στρατηγείου και των εθνικών αρχών.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Το υπό κύρωση Μνηµόνιο Συνεργασίας περιλαµβάνει
οκτώ (8) Μέρη, ένα Παράρτηµα και δύο επιστολές µεταξύ του Αρχηγού Επιτελείου του Ανώτατου Στρατηγείου
Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας από 17 Απριλίου 2014
και του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο από 29 Οκτωβρίου 2014, οι οποίες ενσωµατώνονται
σε αυτό, και τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Στο Μέρος Ι εκτίθεται η πρόθεση και η συνεννόηση µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, εφεξής καλουµένων Μερών, να εγκαταστήσουν Εθνικό Αντιπρόσωπο Σύνδεσµο µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού.
Γίνεται παραδεκτό ότι η παρουσία Εθνικών Αντιπροσώπων Συνδέσµων, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως
πρωταρχικοί δίαυλοι άµεσης επικοινωνίας και ως σύνδεσµοι συνεργασίας µε τις εθνικές αρχές αναφορικά µε τις
συνεχιζόµενες πρωτοβουλίες µετασχηµατισµού, θα ωφελήσουν σε υπερθετικό βαθµό και τους στόχους µετασχηµατισµού της Συµµαχίας.
Στο Μέρος ΙΙ προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων που
χρησιµοποιούνται στο παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας, ώστε να γίνονται αντιληπτοί κατά ενιαίο τρόπο από τους
χρήστες αυτών.
Στο Μέρος ΙΙΙ περιγράφεται το αντικείµενο του Μνηµονίου Συνεργασίας το οποίο αφορά στην υπό την προϋπόθεση της αµοιβαίας συγκατάθεσης των Μερών τοποθέτηση στρατιωτικού, µέλους των Ενόπλων Δυνάµεων του
Μέρους Προέλευσης ως Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού.
Με το Μέρος IV περιγράφονται τα καθήκοντα και οι
δραστηριότητες του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου
(NLR). Αυτός ορίζεται αντιπρόσωπος του Μέρους Προέλευσης στο Μέρος Υποδοχής και εκφραστής των εθνικών απόψεων και πληροφοριών προερχοµένων από εθνικές πηγές και ότι θα αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και της Ελληνικής
Δηµοκρατίας.
Για την απρόσκοπτη εκτέλεση καθηκόντων συνδέσµου
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και εθνικών καθηκόντων του Εθνικού Αντιπροσώπου
Συνδέσµου (NLR) ορίζεται ότι θα παραµένει ενήµερος
των δραστηριοτήτων του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σύµφωνα µε
τις διαταγές του Αρχηγού του Επιτελείου, µέσω εγγράφων αλλά και επιπλέον δια της παρουσίας του σε περιοδικές αλλά και ειδικές συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια και σεµινάρια προσωπικού, στα οποία ο Αρχηγός Επιτελείου έχει ορίσει ότι ο κατάλογος των συµµετεχόντων θα περιλαµβάνει όλους ή συγκεκριµένους µόνο
ΝLR.
Προβλέπεται ακόµη ότι ο NLR δεν θα προσφέρει υπηρεσίες ή εργασία στο Μέρος Υποδοχής αλλά είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε όλες τις εφαρµοστέες
πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισµούς του Μέρους
Υποδοχής.
Η πρόσβαση του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου
(NLR) σε τεχνικά δεδοµένα και η κοινοποίηση σε αυτόν
πληροφοριών που εγκρίνει το Μέρος Υποδοχής θα θεωρούνται ότι παρέχονται στο Μέρος Προέλευσης εµπιστευτικά και δεν θα γνωστοποιούνται ή θα δηµοσιεύονται από τον NLR σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οργανισµό ή κυβέρνηση χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η γραπτή
έγκριση του Μέρους Υποδοχής.
Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα στολής, καθώς και η υποχρέωση του Μέρους Προέλευσης πριν την ανάληψη καθηκόντων του NLR να γνωστοποιήσει στο Μέρος Υποδοχής το συγκεκριµένο οργανισµό ο οποίος θα ασκεί επιχειρησιακό έλεγχο επ’ αυτού, καθώς και τον οργανισµό
παροχής διοικητικής υποστήριξης, σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί.
Στο Μέρος V περιέχονται οικονοµικές ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται καταρχήν η κάλυψη
των εξόδων και των δαπανών του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου (ΝLR) από το Μέρος Προέλευσης, εκτός
από τα έξοδα και τις δαπάνες για νοµικές υπηρεσίας
ρουτίνας καθώς και ταχυδροµική υπηρεσία, οι οποίες θα
αναλαµβάνονται από το Μέρος Υποδοχής µε την προϋπόθεση της δυνατότητας και ικανότητας προσφοράς
τους.
Το Μέρος Υποδοχής θα παρέχει εξάλλου τυποποιηµένες γραφειακές διευκολύνσεις, µε την προϋπόθεση της
παροχής αποζηµίωσης από το Μέρος Προέλευσης για το
κόστος της χρήσης εκ µέρους του NLR αυτού του εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, µε τιµές
που θα ορίζονται από το Μέρος Υποδοχής. Για τη διευκόλυνση του Μέρους Προέλευσης στη σύνταξη του προϋπολογισµού του, το Μέρος Υποδοχής τον Ιούνιο κάθε
έτους θα παρέχει µια εκτίµηση της χρέωσης των γραφειακών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών µε ανάλυση των
δαπανών για το προσεχές ηµερολογιακό έτος, αρχική εκτίµηση των οποίων εµφαίνεται στο Παράρτηµα 1.
Στο Μέρος VI ρυθµίζεται το ελάχιστο επίπεδο διαβάθµισης του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου (NLR), η οποία απαιτείται να είναι Απόρρητο κατά ΝΑΤΟ. Περιγράφεται ακόµη η υποχρέωση του NLR για πλήρη γνώση και
συµµόρφωση προς τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς που αφορούν στην προστασία αποκλειστικών
πληροφοριών, διαβαθµισµένων πληροφοριών και ελεγ-

χόµενων µη διαβαθµισµένων πληροφοριών που γνωστοποιούνται σε αυτόν.
Στο Μέρος VII ρυθµίζονται διοικητικά θέµατα, καθώς
και το καθεστώς του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου
(NLR) στον οποίο δε θα παρέχονται διπλωµατικά ή άλλα
ειδικά προνόµια από το Μέρος Υποδοχής αλλά αυτός θα
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τη Συµφωνία του ΝΑΤΟ για
το Νοµικό Καθεστώς των Δυνάµεων και τυχόν άλλες διεθνείς συµφωνίες µεταξύ των Η.Π.Α. και του Μέρους
Προέλευσης.
Προβλέπεται η παροχή διαπιστεύσεων στον Εθνικό Αντιπρόσωπο Σύνδεσµο (NLR), όπως ειδική Ταυτότητα και
Σήµα Ασφαλείας, προκειµένου να εισέρχεται στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, η κατανοµή χώρων στάθµευσης, καθώς και η ιδιότητα µέλους της Αίθουσας Συνεστιάσεων Αξιωµατικών και της Αίθουσας Συνεστιάσεων Ανώτερου Προσωπικού, ανάλογα µε την περίπτωση.
Αναφορικά µε την απαλλαγή από φόρους, τελωνειακούς ή εισαγωγικούς δασµούς, την παροχή φροντίδας
σε στρατιωτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εγκαταστάσεις αλλά και τη χρήση των Αµερικανικών στρατιωτικών
κυλικείων, ανταλλακτηρίων, κινηµατογράφων και άλλων
δραστηριοτήτων από τον NLR, αυτές θα παρέχονται στο
βαθµό που θα επιτρέπονται από τους εφαρµοστέους νόµους, τις πολιτικές και τυχόν διεθνείς συµφωνίες µεταξύ
του Μέρους Προέλευσης και των Ηνωµένων Πολιτειών.
Στο Μέρος VIII καθορίζεται η έναρξη ισχύος του Μνηµονίου Συνεργασίας µε την υπογραφή του από αµφότερα τα Μέρη, η διάρκειά του η οποία είναι δέκα (10) έτη,
καθώς και η δυνατότητα παράτασής του µε γραπτή συγκατάθεση των Μερών. Με αµοιβαία γραπτή συγκατάθεση των Μερών είναι δυνατή εξάλλου και η τροποποίηση
και η λύση του.
Παρέχεται ακόµα δικαίωµα καταγγελίας σε κάθε Μέρος µετά από γραπτή ειδοποίηση ενενήντα (90) ηµερών
προς το άλλο µέρος, ενώ τέλος, προβλέπεται η επίλυση
τυχόν διαφωνιών που θα ανακύψουν σε σχέση µε το
Μνηµόνιο µόνο µέσω διαβουλεύσεων, αποκλειοµένης
της προσφυγής σε φυσικό πρόσωπο, εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή άλλο φόρουµ διακανονισµού.
Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται υποσχετική έγκριση χρηµατοδότησης για Εθνικούς Αντιπροσώπους Συνδέσµους,
σύµφωνα µε την πρόνοια του Μέρους V.
Με την από 17 Απριλίου 2014 επιστολή του Αρχηγού
Επιτελείου του Ανώτατου Στρατηγείου Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας διατυπώνεται η βούληση του Αρχηγού Επιτελείου του Ανώτατου Στρατηγείου Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας για παράταση ισχύος του Μνηµονίου Συνεργασίας µέσω ανταλλαγής επιστολών για άλλα
δέκα (10) έτη από την τελευταία υπογραφή του, σύµφωνα µε την πρόνοια του Μέρους 8.2.
Με την από 29 Οκτωβρίου 2014 επιστολή του Εθνικού
Αντιπροσώπου Συνδέσµου της Ελλάδας στο Ανώτατο
Στρατηγείο Μετασχηµατισµού της Συµµαχίας οι όροι γίνονται αποδεκτοί και το Μνηµόνιο Συνεργασίας παρατείνεται για πρόσθετη δεκαετή περίοδο µετά την 7η Νοεµβρίου 2014, µε τις επιστολές να ενσωµατώνονται στους
όρους του Μνηµονίου.
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Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο
νόµου και παρακαλούµε για τη νοµοθετική κύρωσή του
από τη Βουλή των Ελλήνων.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Γ. Κατρούγκαλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλ. Τσακαλώτος

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού
(SACT) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και
των ανταλλαγεισών επιστολών περί παράτασης της ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού (SACT) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο
της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού,
που υπογράφηκε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια Η.Π.Α. στις
21 Οκτωβρίου 2004 εκ µέρους του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στις 7 Νοεµβρίου 2004 εκ µέρους του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, καθώς και οι ανταλλαγείσες επιστολές περί παράτασης ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου από 17 Απριλίου 2014 εκ µέρους του
Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και από 29 Οκτωβρίου 2014 εκ µέρους του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, τα κείµενα των οποίων σε πρωτότυπα στην αγγλική
γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική, έχουν 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 Συνεργασίας προσωρινά από την υπογραφή των
Μερών, ήτοι την 7η Νοεµβρίου 2004 και οριστικά από την
ολοκλήρωση των συνταγµατικών διαδικασιών. Η τροποποίηση του Μνηµονίου Συνεργασίας γίνεται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες αυτές.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Γ. Κατρούγκαλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλ. Τσακαλώτος

Αριθµ. 178/15//2018

µε την παράταση της ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου,
για δέκα ακόµα έτη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις και σύµφωνα µε
στοιχεία του αρµόδιου Υπουργείου, προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων:
α) Αποστολής ενός έλληνα αξιωµατικού, που θα τοποθετηθεί ως Εθνικός Αντιπρόσωπος Σύνδεσµος στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και του βοηθού του (Γραµµατέα). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (βαθµός αποσταλµένων στρατιωτικών, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.), εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως, για την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής και λοιπών συναφών εξόδων (εισιτήρια, έξοδα µεταφοράς και πρώτης εγκατάστασης, γραφικά είδη κ.λπ.)
στους προαναφερόµενους στρατιωτικούς.
(Μέρη Ι παρ.1.1, ΙΙ παρ.2.4, V παρ.5.4)
β) Συµµετοχής του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου
σε περιοδικές συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεµινάρια που πραγµατοποιούνται, καθώς και σε ειδικές συναντήσεις στις οποίες προσκαλείται. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια συνεδριάσεων, συνεδρίων κ.λπ.).
(Μέρος IV παρ.4.2.2)
2. Δαπάνη, από τη συνεισφορά της χώρας µας στις παρεχόµενες, από το Στρατηγείο, υπηρεσίες υποστήριξης
[εξοπλισµός γραφείου, χρήση εγκαταστάσεων (υπολογιστές, επικοινωνία) και υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση, θέρµανση) κ.λπ.] προς τον Εθνικό Αντιπρόσωπο Σύνδεσµο, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα, εκτιµάται στο ποσό των 10 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως.
(Μέρη V παρ.5.1-5.3, VII παρ.7.2, 7.4-7.5, σε συνδυασµό
µε το Παράρτηµα 1)

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού (SACT)
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και των ανταλλαγεισών επιστολών περί παράτασης της ισχύος
του ανωτέρω Μνηµονίου»

Σταυρούλα Μηλιάκου

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το ανωτέρω Μνηµόνιο Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια Η.Π.Α. στις 21
Οκτωβρίου 2004 εκ µέρους του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στις 7 Νοεµβρίου
2004 εκ µέρους του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο εν λόγω
Στρατηγείο, καθώς και οι ανταλλαγείσες επιστολές από
τις 17 Απριλίου 2014 εκ µέρους του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και από τις 29 Οκτωβρίου 2014 εκ µέρους του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, αναφορικά

Η Γενική Διευθύντρια

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Ανώτατου Συµµαχικού Διοικητή Μετασχηµατισµού (SACT) και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την τοποθέτηση Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και των ανταλλαγεισών επιστολών περί παράτασης της ισχύος του ανωτέρω Μνηµονίου»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
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1. Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων:
α) αποστολής ενός έλληνα αξιωµατικού, που θα τοποθετηθεί ως Εθνικός Αντιπρόσωπος Σύνδεσµος στο Στρατηγείο της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και του βοηθού του (Γραµµατέα). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (βαθµός αποσταλµένων στρατιωτικών, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως, για την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής και λοιπών συναφών εξόδων (εισιτήρια, έξοδα µεταφοράς και πρώτης εγκατάστασης, γραφικά είδη κ.λπ.)
στους προαναφερόµενους στρατιωτικούς,
(Μέρη Ι παρ.1.1, ΙΙ παρ.2.4, V παρ.5.4)
β) συµµετοχής του Εθνικού Αντιπροσώπου Συνδέσµου σε περιοδικές συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια,
σεµινάρια που πραγµατοποιούνται, καθώς και σε ειδικές
συναντήσεις στις οποίες προσκαλείται. Η δαπάνη εκ της
αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και διάρκεια συνεδριάσεων, συνεδρίων κ.λπ.).
(Μέρος IV παρ.4.2.2)
2. Δαπάνη, από τη συνεισφορά της χώρας µας στις παρεχόµενες, από το Στρατηγείο, υπηρεσίες υποστήριξης
[εξοπλισµός γραφείου, χρήση εγκαταστάσεων (υπολογιστές, επικοινωνία) και υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση, θέρµανση) κ.λπ.] προς τον Εθνικό Αντιπρόσωπο Σύνδεσµο, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και
εκτιµάται στο ποσό των 10 χιλ. ευρώ περίπου, ετησίως.
(Μέρη V παρ.5.1-5.3, VII παρ.7.2, 7.4-7.5, σε συνδυασµό
µε το Παράρτηµα 1)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ευκλ. Τσακαλώτος

