
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργα-
σίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Γεωργία αποτελεί εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)
και συµµετέχει ενεργά στην Ανατολική Εταιρική Σχέση,
ήτοι την πολιτική που αναπτύσσει η Ε.Ε. µε τις έξι πρώην
σοβιετικές δηµοκρατίες: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωρ-
γία, Λευκορωσία, Δηµοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρα-
νία.
Στόχος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι η στε-

νότερη πολιτική συνεργασία και η σταδιακή οικονοµική
ενσωµάτωση µε την Ε.Ε. των ως άνω χωρών.  Το θεσµικό
πλαίσιο των σχέσεων Ε.Ε. – Γεωργίας τυπικώς συνίστα-
ται στην Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
του 1999, αλλά, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης, ευρίσκονται σε τελικό στάδιο της υπογραφής η
Συµφωνία Σύνδεσης και το αναπόσπαστο τµήµα αυτής, η
Προωθηµένη και Περιεκτική Περιοχή Ελευθέρου Εµπορί-
ου, που αµφότερες έχουν µονογραφεί κατά τη Σύνοδο
Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Βίλνιους,
28-29 Νοεµβρίου 2013), το δε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
20ής Μαρτίου 2014 επιβεβαίωσε τη βούλησή του για υ-
πογραφή της Συµφωνίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο
2014. Αρωγοί στις προσπάθειες υιοθέτησης των ανα-
γκαίων µεταρρυθµίσεων, που θα καταστήστουν δυνατή
την επιτυχή εφαρµογή των ως άνω συµφωνιών, είναι τό-
σο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ε-
ξωτερικής Δράσης, όσο και τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., σε
διµερή βάση.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση της χώρας

µας προς τη Γεωργία για σύναψη του παρόντος Μνηµο-
νίου Κατανόησης µεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερι-
κών. Αντίστοιχα, άλλωστε, κείµενα, η Ελλάδα έχει υπο-
γράψει µε άλλα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
και συγκεκριµένα το Μνηµόνιο µε την Ουκρανία το 2009,
το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2011, µε την Αρµενία το
2013, το οποίο ευρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης, ενώ
ολοκλήρωσε τη διαπραγµάτευση Μνηµονίου µε τη Μολ-
δαβία το Μάρτιο 2014 και ευρίσκεται σε διαπραγµατεύ-
σεις για τη σύναψη αντιστοίχου Μνηµονίου µε το Αζερ-
µπαϊτζάν.
Γενικός στόχος του Μνηµονίου είναι η ενίσχυση της ε-

µπέδωσης των δηµοκρατικών θεσµών και της κοινωνικο-
οικονοµικής ανάπτυξης της Γεωργίας µε παροχή τεχνο-
γνωσίας. Ειδικότερα, αυτή µπορεί να αφορά τόσο την ε-
νίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γεωργίας, όσο
και τη σταδιακή ενσωµάτωση και συνεπώς υιοθέτηση µέ-
ρους του ευρωπαϊκού κεκτηµένου στον οικονοµικό και ε-
µπορικό τοµέα. Το Μνηµόνιο επιδιώκει να αποτελέσει έ-
να γενικό πλαίσιο συνεργασίας, παρέχοντας την ανα-
γκαία πολιτική υποστήριξη, αλλά και την απαραίτητη ευ-
ελιξία, ώστε να είναι λειτουργικό.
Το Μνηµόνιο κυρίως προβλέπει (άρθρο 1) τη δυνατό-

τητα των Μερών να αναπτύξουν αµοιβαία συνεργασία
στους ειδικότερους τοµείς που αφορούν την περαιτέρω
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ε.Ε.. Η συνεργασία αυτή

δεν περιορίζεται στα Υπουργεία Εξωτερικών, αλλά πα-
ρέχεται η δυνατότητα επέκτασής της σε άλλα Υπουρ-
γεία και φορείς, που θα µπορούσαν να κριθούν κατάλλη-
λα για την υλοποίησή της. Βασικός στόχος του Μνηµονί-
ου είναι η ενθάρρυνση της Γεωργίας για την υιοθέτηση
µέτρων και πολιτικών που θα εναρµονίσουν το νοµοθετι-
κό της πλαίσιο µε εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς
τούτο να συνεπάγεται ενταξιακή πορεία. Ως µέσα για
την επίτευξη του ως άνω στόχου αναφέρονται χαρακτη-
ριστικά η παροχή εµπειρογνωµοσύνης, εξειδικευµένων
γνώσεων και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των βέλτι-
στων πολιτικών της Ε.Ε., που η χώρα µας διαθέτει, ως
κράτος - µέλος της Ένωσης επί τριακονταετία και πλέον.
Η εν λόγω συνεργασία εξειδικεύεται (άρθρο 2) στην

προετοιµασία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων, προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων δη-
µοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών επισκέψεων, σεµινα-
ρίων, κοινών σπουδών και ερευνών, και ανταλλαγής ε-
µπειρογνωµόνων. Περαιτέρω, προβλέπει την παροχή
συνδροµής εµπειρογνωµόνων για την ανάπτυξη της θε-
σµικής υποδοµής και επαγγελµατικής κατάρτισης δηµό-
σιων υπαλλήλων και ατόµων, που εργάζονται σε κρατικά
όργανα και ιδρύµατα της Γεωργίας, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και δεξαµενών σκέ-
ψης, σε θέµατα που αφορούν τη διαδικασία προσέγγισης
στο κεκτηµένο της Ε.Ε.. Η ως άνω απαρίθµηση των πε-
δίων συνεργασίας από το άρθρο 2 του Μνηµονίου δεν εί-
ναι εξαντλητική, αλλά ενδεικτική, δεδοµένου ότι τα πε-
δία συνεργασίας θα προσαρµόζονται, καθώς νέες ανά-
γκες µπορεί να δηµιουργούν νέα πεδία και, συνεπώς, πα-
ρέχεται το περιθώριο περαιτέρω συνεργασίας, πλέον
των αναφεροµένων τοµέων. Με τον τρόπο αυτό καλύ-
πτεται όλο το εύρος των ευρω-γεωργιανών σχέσεων και
δίδεται η ευκαιρία στη χώρα µας, όχι µόνο να συνδράµει
τη Γεωργία, αλλά και να προβάλει τις δικές της προτε-
ραιότητες σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Στο άρθρο 3 του Μνηµονίου αναλύεται το πλαίσιο ε-

ντός του οποίου θα πραγµατοποιείται η διµερής συνερ-
γασία, ήτοι µέσω τακτικών συναντήσεων σε υπηρεσιακό
επίπεδο µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών, µε σκοπό
την προετοιµασία ετησίων προγραµµάτων δράσης, την
παρακολούθηση των υφισταµένων δράσεων, τον προ-
γραµµατισµό δράσεων του εποµένου έτους και την επί-
λυση τυχόν προβληµάτων.  Τα Μέρη διατηρούν, πάντως,
τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις συναντήσεις
και εργασίες τους, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προ-
κύπτουν, προκειµένου να αποφεύγεται η διοργάνωση τυ-
πικών, γραφειοκρατικού περιεχοµένου, συναντήσεων
και ο προγραµµατισµός να είναι ανάλογος των αναγκών.
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο άρθρο 4, που αφορά

τη χρηµατοδότηση των δράσεων. Η δυνατότητα χρηµα-
τοδότησης από τα διατιθέµενα από την Ε.Ε. Χρηµατοδο-
τικά Μέσα προϋποθέτει την υπαγωγή των διµερώς εκπο-
νουµένων προγραµµάτων σε αυτά, στο πλαίσιο των πο-
λιτικών που αφορούν τη Γεωργία. Η δυνατότητα αυτή
διασφαλίζει, περαιτέρω, τη συνοχή των προγραµµάτων
και ευνοεί την ευελιξία ως προς τη χρηµατοδότηση. Κρί-
θηκε, ωστόσο, σκόπιµο να παρέχεται, συµπληρωµατικά,
η δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης προγραµµά-
των, τα οποία θα εξυπηρετούν, βεβαίως, το γενικό στό-
χο, αλλά δεν θα υπάγονται υποχρεωτικά ή ταυτόχρονα
στον κοινοτικό προγραµµατισµό. Για την ειδικότερη αυτή
κατηγορία των προγραµµάτων προβλέπεται η δυνατότη-



τα, χωρίς τούτο να είναι δεσµευτικό, χρηµατοδότησης
και από τους εθνικούς προϋπολογισµούς των Μερών, ε-
φόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Το Μνηµόνιο τροποποιείται µε αµοιβαία συναίνεση

των Μερών (άρθρο 5) και ισχύει επ’ αόριστον, εφ’ όσον
κάποιο από τα Μέρη δεν το καταγγείλει (άρθρο 6).
Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η σύ-

ναψη του Μνηµονίου συνάδει µε τα εθνικά µας συµφέ-
ροντα, διότι παρέχεται αφενός η δυνατότητα ενίσχυσης
της συνεργασίας µας µε τη Γεωργία, την οποία η χώρα
µας διευκολύνει, ώστε να εναρµονίσει τους θεσµούς της
µε τα πρότυπα της Ε.Ε. και αφετέρου υπογραµµίζεται η
θετική συµβολή της χώρας µας στην προώθηση της ΕΠΓ
και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ειδικότερα, ενώ
προφανής είναι η προώθηση της σταθερότητας στην πε-
ριοχή. Η ελληνική πλευρά, µε το συγκεκριµένο Μνηµό-
νιο, αποκτά ένα χρήσιµο εργαλείο στις σχέσεις της µε τη
Γεωργία, µε την περαιτέρω εµπέδωση σχέσεων εµπιστο-
σύνης και τη δηµιουργία επιβοηθητικών δυνατοτήτων
για την ανάπτυξη και των διµερών οικονοµικών σχέσεων,
περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης των εµπορικών σχέ-
σεων και των επενδύσεων ελληνικών επιχειρήσεων.
Συγχρόνως, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον µας για
τις εξελίξεις στη Γεωργία, στην οποία εξακολουθούν να
διαβιούν ελληνικής καταγωγής πολίτες και στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Καυκάσου γενικότερα, και αποτελεί απτή
απόδειξη του ελληνικού ενδιαφέροντος στην προώθηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοµείς, όπως της πολιτι-
κής και οικονοµικής συνεργασίας, δικαιοσύνης και εσω-
τερικών υποθέσεων, εκπαίδευσης, πολιτισµού µε τη Γε-
ωργία.
Θέτοντες τα ανωτέρω υπ’ όψιν της Βουλής των Ελλή-

νων και λαµβάνοντας, συµπληρωµατικά, υπ’ όψιν τόσο
το άριστο επίπεδο των διµερών σχέσεων της Ελλάδας
µε τη Γεωργία, όσο και την ενεργό συµµετοχή της χώρας
µας στην ΕΠΓ, εισηγούµεθα την κύρωση του «Μνηµονί-
ου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας
για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση».

Αθήνα,  29 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χρ. Βερναρδάκης Ν. Ξυδάκης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υ-
πουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της
Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε-
ταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγι-
ση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που υπογρά-
φηκε στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεµβρίου 2013, το κείµε-
νο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο

Το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του κυρούµενου Μνη-
µονίου κατά το άρθρο 5 αυτού θα τεθεί σε ισχύ σύµφωνα
µε τους όρους του άρθρου 6 του Μνηµονίου

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη-
µονίου Συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση
των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.  

Αθήνα,  29 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χρ. Βερναρδάκης Ν. Ξυδάκης

Αριθµ. 109/9/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του  Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύ-
ρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωρ-
γίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Α. Με το υπόψη νοµοσχέδιο, προτείνεται η κύρωση
του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας, το οποίο έχει υ-
πογραφεί στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεµβρίου 2013, σχε-
τικά µε την ανάπτυξη της αµοιβαίας συνεργασίας των
Μερών και άλλων δηµοσίων οργανισµών και οργάνων
αυτών, για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (Ε.Ε.), µε την ανταλλαγή εµπειρίας, εξειδίκευ-
σης και τεχνογνωσίας στην εφαρµογή των πολιτικών της
Ε.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται, σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, δαπάνη στο βαθ-
µό που δεν θα καλύπτεται µε χρηµατοδότηση της Ε.Ε.,
από την υλοποίηση των προγραµµάτων συνεργασίας,
στο πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου, κατά το µέρος
που αφορά στη χώρα µας και συγκεκριµένα από:

α)  την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµά-
των, τη διεξαγωγή σεµιναρίων, κοινών σπουδών και ε-
ρευνών και την αποστολή εµπειρογνωµόνων,
β) τη συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων σε τακτικές

συναντήσεις για την κατάρτιση κοινών ετήσιων χρονο-
διαγραµµάτων και την εφαρµογή των  προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων της συνεργασίας και την ως εκ τούτου
αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης αυτών (ηµερήσια
αποζηµίωση, εισιτήρια, έξοδα διαµονής κ.λπ.). 

(άρθρα 2 και 3, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-

νότα (αριθµός συµµετεχόντων, διάρκεια, συχνότητες µε-
τακινήσεων κ.λπ.) και από το εύρος της συνεργασίας
των Μερών.

Αθήνα, 11 Μαρτίου  2016

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργα-
σίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
δαπάνη από την υλοποίηση των προγραµµάτων συνερ-
γασίας, στο πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου, κατά
το µέρος που αφορά στη χώρα µας και συγκεκριµένα α-
πό:
α)  την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµά-

των, τη διεξαγωγή σεµιναρίων, κοινών σπουδών και ε-
ρευνών και την αποστολή εµπειρογνωµόνων,
β) τη συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων σε τακτικές

συναντήσεις για την κατάρτιση κοινών ετήσιων χρονο-
διαγραµµάτων και την εφαρµογή των  προγραµµάτων και
δραστηριοτήτων της συνεργασίας και την ως εκ τούτου
αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης αυτών (ηµερήσια
αποζηµίωση, εισιτήρια, έξοδα διαµονής κ.λπ.). 

(άρθρα 2 και 3, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4)
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατι-

κά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, διάρκεια, συχνό-
τητες µετακινήσεων κ.λπ.) και από το εύρος της συνερ-
γασίας των Μερών, στο βαθµό που δεν θα καλύπτεται µε
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αντιµετω-
πίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Εξωτερικών.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. Ξυδάκης 
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