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      Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

  

 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής 

Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για 

τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια». 
 

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλείται, σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από την αντιμετώπιση του 

κόστους συμμετοχής της χώρας μας, κατά το μέρος που της αναλογεί, στις 

διάφορες μορφές συνεργασίας με τη Γαλλία και ιδίως, από: 

   α) την αποστολή εκπροσώπων της χώρας μας σε: i) διαβουλεύσεις σε 

τακτική βάση (σε επίπεδο Υπουργών, αξιωματούχων κ.λπ.) για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας και της εξωτερικής 

πολιτικής, (άρθρα 1, 4, 10, 11, 15, 16) ii) ετήσιους στρατηγικούς διαλόγους 

μεταξύ των πολιτικών Διευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων, πέραν των 

συναντήσεων των Επιτελείων και λοιπών Επιτροπών (εξοπλιστικών 

προγραμμάτων, τεχνικών κ.λπ.), (άρθρο 5) iii) διαβουλεύσεις και 

διαπραγματεύσεις για την επίλυση διαφορών, σε περίπτωση που προκύψουν, 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας, (άρθρο 

28) 
   β) την κάλυψη των εξόδων στο πλαίσιο: i) ανταλλαγής εκπαιδευτών και 

φοιτητών από στρατιωτικά ιδρύματα, Αξιωματικών-Συνδέσμων καθώς και 

επισκέψεων σε στρατιωτικούς και πολιτικούς φορείς αμυντικού 

ενδιαφέροντος, ii) συμμετοχής σε μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης, σεμινάρια, συζητήσεις και συμπόσια, iii) επιχειρησιακής χρήσης 

εγκαταστάσεων θαλασσίων λιμένων και αερολιμένων των Μερών, iv) 

διενέργειας κοινών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και στρατιωτικών ασκήσεων 

καθώς και συνεκπαίδευσης μεταξύ των Ειδικών Δυνάμεων, v) συμμετοχής σε 

κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς 

υποστήριξη κοινών συμφερόντων, vi) συμμετοχής στις αντίστοιχες 

εκπαιδεύσεις κατάρτισης για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων 

Δυνάμεων και την εν γένει προώθηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης κ.λπ., 

(άρθρα 18, 20, 21)  
   γ) τη συμμετοχή Ελλήνων εκπροσώπων στις: i) συνεδριάσεις της 

συνιστώμενης Διευθύνουσας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, (άρθρο 9) ii) 

συναντήσεις των διακλαδικών Επιτελείων (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας / 

Etat-Major des Armees) και των Επιτελείων των Κλάδων, (άρθρο 23) iii) 

συνεδριάσεις της συνιστώμενης επιτροπής εξοπλισμών για την 

παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, στο πλαίσιο της 



 

41 

 

συνεργασίας των Μερών στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών 

άμυνας και ασφάλειας. (άρθρο 26) 

 

Η ανωτέρω δαπάνη (κόστος μετακινήσεων, φιλοξενίας κ.λπ.), η οποία 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτών, 

φοιτητών, αξιωματικών, επισκέψεων, συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων 

και συμποσίων, εκπαιδεύσεων κατάρτισης, κοινών δραστηριοτήτων, 

επιχειρήσεων, ασκήσεων καθώς και διάρκεια αυτών, συνεδριάσεων των 

συνιστώμενων επιτροπών κ.λπ.), θα υλοποιείται στο πλαίσιο των προβλέψεων 

του άρθρου 29 της κυρούμενης Συμφωνίας και θα αντιμετωπίζεται από τις 

πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

      Αθήνα,   1   Οκτωβρίου  2021 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                             ΝΙΚ. ΔΕΝΔΙΑΣ 
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