ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης,
µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας»

Η υπό κύρωση Τεχνική Διευθέτηση περιλαµβάνει Προοίµιο, Ορισµούς και εννέα (9) άρθρα, τα οποία έχουν ως
ακολούθως:
Στο Προοίµιο αναφέρονται τα στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη για την υπογραφή της παρούσας Τεχνικής Διευθέτησης.
Στους Ορισµούς προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων
και συντµήσεων που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
Τεχνική Διευθέτηση, ώστε να γίνονται αντιληπτοί κατά
ενιαίο τρόπο από τους χρήστες.
Στο άρθρο 1 διατυπώνεται ο σκοπός της Τεχνικής Διευθέτησης, ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω.
Το άρθρο 2 ορίζει το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει το
καθεστώς των δυνάµεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕUABG.
Στο άρθρο 3 ρυθµίζονται θέµατα δοµής και διοίκησης
προσωπικού, σχετικά µε την έδρα, τη στελέχωση των θέσεων του EUABG και τη διοικητική υπαγωγή των εθνικών
αποσπασµάτων.
Με το άρθρο 4 γίνεται πρόβλεψη για θέµατα προσωπικού και συγκεκριµένα για κάλυψη θέσεων εργασίας από το στρατιωτικό προσωπικό των Συνεισφερόντων Κρατών και για δυνατότητα απόσπασης Αξιωµατικού Συνδέσµου στην οργανική δοµή των SIAF/SILF.
Στο άρθρο 5 περιέχονται ρυθµίσεις για το δόγµα και
τα έγγραφα, τα οποία θα ακολουθούνται στο πλαίσιο του
EUABG. Ειδικότερα, το δόγµα και οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τα
έγγραφα αναφοράς για τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ το δόγµα και οι εκδόσεις του
ΝΑΤΟ θα χρησιµοποιούνται στους τοµείς εκείνους που
δεν καλύπτονται από το κοινοτικό εννοιολογικό πλαίσιο,
στο πλαίσιο των υφιστάµενων διευθετήσεων και συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα, όπως οι επιχειρησιακές, τακτικές και διοικητικές διαδικασίες, η πιστοποίηση του
EUABG, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των στρατιωτικών µονάδων και τµηµάτων που έχουν εκχωρηθεί στο
EUABG, καθώς και η παροχή, δηµιουργία, διακίνηση, διαβίβαση και ανταλλαγή των διαβαθµισµένων πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας Τεχνικής Διευθέτησης.
Στο άρθρο 6 ρυθµίζονται ζητήµατα απασχόλησης, όπως η εµπλοκή του EUABG σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη του EUABG, η εµπλοκή σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η µεταφορά και µετακίνηση µονάδων, προσωπικού και υλικού από τις θέσεις τους εν καιρώ ειρήνης, στο
σηµείο συγκέντρωσης.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται ότι η χρηµατοδότηση κοινών
δαπανών, προερχόµενων από στρατιωτικές επιχειρήσεις
υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και ασκήσεις
υπό την ηγεσία της που εµπλέκουν τον EUABG, θα γίνεται µέσω του µηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ, του προϋπολογισµό
της SIAF ή/και τους εθνικούς προϋπολογισµούς, κατά
περίπτωση. Ακολούθως, λαµβάνεται πρόνοια για την κάλυψη δαπανών, οι οποίες αφορούν στην προετοιµασία,
την εκπαίδευση και την απασχόληση των δυνάµεων του

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη
SIAF (Spanish – Italian Amphibious Force) Σχηµατισµό
Μάχης, µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας.
Η υπό κύρωση Τεχνική Διευθέτηση υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες στις 5 Μαΐου 2014, από τους εξουσιοδοτηµένους Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, στην αγγλική, ελληνική,
ιταλική και πορτογαλική γλώσσα και αφορά στις γενικές
προϋποθέσεις σχηµατισµού του Αµφίβιου Σχηµατισµού
Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2 (EUABGEuropean Union Amphibious Battlegroup), µε ελληνικές
και πορτογαλικές δυνατότητες. Ο εν λόγω Σχηµατισµός
βασίζεται στην Ισπανο-Ιταλική Αµφίβια Δύναµη (SIAF).
Η υπόψη Τεχνική Διευθέτηση κρίνεται επωφελής για
τη χώρα µας διότι:
α. Η Ελλάδα, ως ενεργό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), συµµετέχει σταθερά στο θεσµό των Τακτικών
Σχηµατισµών Μάχης της Ε.Ε., προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλου του φάσµατος διαχείρισης
κρίσεων ταχείας αντίδρασης της Ε.Ε..
β. Η συµµετοχή στις στρατιωτικές δοµές της Ε.Ε. προβάλλει τις δυνατότητες και το υψηλό επίπεδο ετοιµότητας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Από τις διατάξεις της Τεχνικής Διευθέτησης προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό και, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, απαιτείται η νοµοθετική
κύρωση αυτής.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σκοπός της Τεχνικής Διευθέτησης είναι να καθορίσει
τις γενικές προϋποθέσεις σχηµατισµού του Αµφίβιου
Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2
(EUABG), µε ελληνικές και πορτογαλικές δυνατότητες.
Μέσω του ΕUABG επιχειρείται η δηµιουργία µιας δύναµης ταχείας ανάπτυξης, βασιζόµενης στις αρχές της
πολυεθνικότητας, διαλειτουργικότητας και στρατιωτικής
αποτελεσµατικότητας.
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EUABG ενώ τέλος, επισηµαίνεται ότι η διοικητική µέριµνα και η ιατρική υποστήριξη των µονάδων που αποδίδονται στον EUABG παραµένει εθνική αρµοδιότητα, εκτός
αν υπάρξει αντίθετη συµφωνία.
Στο άρθρο 8 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε συναντήσεις και διαβουλεύσεις των Συµµετεχόντων Κρατών,
στο πλαίσιο του ΕUABG.
Το άρθρο 9 προβλέπει ότι η Τεχνική Διευθέτηση θα τεθεί σε ισχύ την ηµεροµηνία κατά την οποία θα περιέλθει
η τελευταία ειδοποίηση των συµβαλλόµενων µερών,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών
διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της. Επίσης ρυθµίζεται η διαδικασία τροποποίησης ή αναθεώρησης της Τεχνικής Διευθέτησης, καθώς και ότι οι διαφορές σχετικά
µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της Τεχνικής Διευθέτησης θα επιλύονται µέσω διαβουλεύσεων µεταξύ των
Συµµετεχόντων Κρατών. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα αποχώρησης από την Τεχνική Διευθέτηση µε
την υποχρέωση ειδοποίησης των άλλων συµβαλλοµένων µερών τουλάχιστον προ έξι (6) µηνών, καθώς και η
δυνατότητα ένταξης άλλων Κρατών µετά από οµόφωνες
αποφάσεις των Κρατών Παροχής Εθνικού Πλαισίου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης,
το ισχύον εθνικό ή διεθνές δίκαιο υπερισχύει έναντι της
Τεχνικής Διευθέτησης και ότι, σε περίπτωση απόκλισης
ως προς την ερµηνεία ή την εφαρµογή διατάξεων της
Τεχνικής Διευθέτησης, υπερισχύει το αγγλικό κείµενο
αυτής.

Δ.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κατόπιν των παραπάνω, υποβάλλουµε το παρόν σχέδιο νόµου και παρακαλούµε για τη νοµοθετική κύρωσή
του από τη Βουλή των Ελλήνων.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Τεχνική Διευθέτηση µεταξύ
των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 5
Μαΐου 2014, το κείµενο του οποίου, σε πρωτότυπο στην
αγγλική και στην ελληνική 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 Τεχνικής Διευθέτησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 αυτής.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ. Τσακαλώτος

ων (SLAF και SILF), (παράγραφος 4.3),
β) συνεισφορά της χώρας µας στη µεταφορά και µετακίνηση µονάδων, υλικού και προσωπικού εν καιρώ ειρήνης σε σηµεία συγκέντρωσης, στην περίπτωση εµπλοκής της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, (παράγραφος 6.3),
γ) διάθεση ελληνικών δυνάµεων (πλοίων, υλικού και
προσωπικού) σε συγκεκριµένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ενεργοποίησης του προαναφερόµενου Σχηµατισµού Μάχης (ΣΜ), (παράγραφος 7.1)
δ) προετοιµασία, εκπαίδευση και απασχόληση των ευρωπαϊκών δυνάµεων του Αµφίβιου Σχηµατισµού Μάχης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2 (EUABG) από τη χώρα
µας, (παράγραφος 7.2),
ε) παροχή διοικητικής και ιατρικής υποστήριξης στις
µονάδες του EUABG, (παράγραφος 7.3),
στ) συµµετοχής Ελλήνων εκπροσώπων σε συναντήσεις / διαβουλεύσεις, για θέµατα εξωτερικής πολιτικής,
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, καθώς και για στρατιωτικά ζητήµατα σχετικά µε τον EUABG (παράγραφοι 8.1,
8.2).
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (τόπος και διάρκεια επιχειρήσεων, αριθµός συµµετοχών, συναντήσεων / διαβουλεύσεων,
συµµετεχόντων κ.λπ.) και από το εύρος συνεργασίας
των Συµβαλλόµενων Μερών.
Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2017
Γενική Διευθύντρια

Αριθµ. 265/2017
Σταυρούλα Μηλιάκου
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
ανωτέρω Τεχνική Διευθέτηση, που έχει υπογραφεί στις
Βρυξέλλες, στις 5 Μαΐου 2014 και αποσκοπεί στον καθορισµό των γενικών προϋποθέσεων σχηµατισµού του Αµφίβιου Σχηµατισµού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2014-2 (EUABG), στο πλαίσιο της Ισπανοϊταλικής Αµφίβιας Δύναµης (SLAF) µε δυνατότητα συµµετοχής των
ελληνικών και πορτογαλικών δυνάµεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενδεχόµενη δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της κυρούµενης Τεχνικής Διευθέτησης, κατά το µέρος που δεν καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του µηχανισµού
ATHENA και συγκεκριµένα από τυχόν:
α) απόσπαση Έλληνα Αξιωµατικού ως Συνδέσµου στην
οργανική δοµή των οριζόµενων Ισπανοϊταλικών Δυνάµε-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης,
µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
ενδεχόµενη δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της
κυρούµενης Τεχνικής Διευθέτησης, κατά το µέρος που
δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του
µηχανισµού ATHENA και συγκεκριµένα από τυχόν:
α) απόσπαση Έλληνα Αξιωµατικού ως Συνδέσµου στην
οργανική δοµή των οριζόµενων Ισπανοϊταλικών Δυνάµεων (SIAF και SILF), (παράγραφος 4.3),
β) συνεισφορά της χώρας µας στη µεταφορά και µετακίνηση µονάδων, υλικού και προσωπικού εν καιρώ ειρήνης σε σηµεία συγκέντρωσης, στην περίπτωση εµπλοκής της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, (παράγραφος 6.3),
γ) διάθεση ελληνικών δυνάµεων (πλοίων, υλικού και
προσωπικού) σε συγκεκριµένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ενεργοποίησης του προαναφερό-
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µενου Σχηµατισµού Μάχης (ΣΜ), (παράγραφος 7.1),
δ) προετοιµασία, εκπαίδευση και απασχόληση των ευρωπαϊκών δυνάµεων του Αµφίβιου Σχηµατισµού Μάχης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2 (EUABG) από τη χώρα
µας, (παράγραφος 7.2),
ε) παροχή διοικητικής και ιατρικής υποστήριξης στις
µονάδες του EUABG, (παράγραφος 7.3),
στ) συµµετοχής Ελλήνων εκπροσώπων σε συναντήσεις / διαβουλεύσεις, για θέµατα εξωτερικής πολιτικής,
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, καθώς και για στρατιωτικά ζητήµατα σχετικά µε τον EUABG (παράγραφοι 8.1,
8.2).
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (τόπος και διάρκεια επιχειρήσεων, αριθµός συµµετοχών, συναντήσεων / διαβουλεύσεων, συµµετεχόντων κ.λπ.) και από το εύρος συνεργασίας των Συµβαλλοµένων Μερών, θα αντιµετωπιστεί από
τις εκάστοτε εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Ε.Φ. 11-120 «ΓΈΕΘΑ»).
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2017
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