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Επισπεύδον Υπουργείο: ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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Διεθνών Συμβάσεων, τηλ. 210 3683662, enyds@mfa.gr 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 Χ 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 
 
 

                                                 
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
«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» 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

Κυρώνεται η Συμφωνία 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, που υπογράφηκε στο 

Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της 

Ελλάδας και της Γαλλίας, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου 

Προέδρου της Δημοκρατίας. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

Η 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, που υπογράφηκε 

στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, με νόμο, κατά την παρ. 2 του άρθρου 27 και 

την παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, επιβάλλεται από την παρ. 2 του άρθρου 

36 του Συντάγματος. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

Η υπό κύρωση συμφωνία αφορά στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας 

καθώς και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθώς πρόκειται για συμφωνία η 

οποία στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας σε διμερές 

επίπεδο, ήτοι μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ    ΟΧΙ    

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής

Η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη διεθνών 

συμφωνιών γίνεται με τυπικό νόμο κατά τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 1 του άρθρου 28 και στην παρ. 2 του άρθρου 36 

του Συντάγματος. 
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απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

 

 ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 
 
 
 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
 
 

 
 

 
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

 i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 
 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 

 iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 
                                                                                    
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 
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ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Με την υπό κύρωση συμφωνία ενισχύεται και 

αναβαθμίζεται η συνεργασία των δύο μερών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με 

στόχο την αμοιβαία διαφύλαξη και προστασία 

της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών, 

καθώς και την προώθηση της ασφάλειας και 

ευημερίας σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος 

όπως ιδίως η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση 

Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια.  

Ειδικότερα, εγκαθιδρύεται στρατηγική 

εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα 

και την ασφάλεια, η οποία εκφράζει τη 

διάθεση για εμβάθυνση της διμερούς τους 

συνεργασίας και κοινή δράση σε ευρύ φάσμα 

πεδίων, που καλύπτουν τομείς της εξωτερικής 

πολιτικής, της στρατιωτικής συνεργασίας 

καθώς και της συνεργασίας στους τομείς των 

εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και 

ασφάλειας.  

Περαιτέρω, τα δύο μέρη δεσμεύονται, σε 

περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί 

ένοπλη επίθεση, να παρέχουν το ένα στο άλλο 

βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα 

μέσα, συμπεριλαμβανομένης, εάν παραστεί 

ανάγκη, της χρήσης ένοπλης βίας, 

συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και 

εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα 

με τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών.  

                    
9. 

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται 
δείκτες στην Ανάλυση. 

 

                                                 
7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

 
i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

 
 
 

 
ii)  Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εξηγήστε:  

 
 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 πρώτο Προβλέπεται ότι κυρώνεται και έχει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 28 

του Συντάγματος η Συμφωνία 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, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 28 

Σεπτεμβρίου 2021. 
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 1 Προβλέπονται τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών σε θέματα 

άμυνας και ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στον πολιτικό 

τομέα, στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της αμυντικής 

βιομηχανίας, εντός του πλαισίου των αμοιβαίων δεσμεύσεων που 

έχουν αναλάβει και λαμβάνοντας υπόψη τα στενά συνδεόμενα μεταξύ 

τους συμφέροντα ασφάλειας που δημιουργεί και για τα δύο κράτη η 

εξέλιξη του διεθνούς και περιφερειακού περιβάλλοντος ασφάλειας και 

άμυνας, ιδίως σε περίπτωση κρίσης, αύξησης των εντάσεων ή ένοπλης 

επίθεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. 

 2 Προβλέπεται η παροχή αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής μεταξύ των 

μερών, με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους,  και 

εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστωθεί 

από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της 

επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών. 

 3 Ορίζεται ότι τα μέρη έχουν την κύρια ευθύνη για την άμυνα και 

ασφάλειά τους, και, παρόλο που ο Οργανισμός της Συνθήκης Βορείου 

Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας, 

εκφράζεται η κοινή βούληση των Μερών για περαιτέρω ενίσχυση της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε., η οποία πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει την προοδευτική διαμόρφωση μίας πολιτικής 

άμυνας της Ε.Ε..  

 4 Προβλέπονται διαβουλεύσεις μεταξύ των  Υπουργών Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών των δύο κρατών, σε τακτική βάση, όταν καθίσταται 

αναγκαίο, ιδίως ενόψει των εξελίξεων της στρατηγικής κατάστασης σε 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 5 Προβλέπεται η διεξαγωγή ετήσιων στρατηγικών διαλόγων μεταξύ των 

πολιτικών Διευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων, οι οποίοι θα 

λαμβάνουν χώρα πέραν των συναντήσεων των Επιτελείων, των 

επιτροπών εξοπλιστικών προγραμμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων 

τεχνικών επιτροπών οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες. 

 6 Ορίζεται ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών καλύπτουν τα θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων το παγκόσμιο στρατηγικό 

περιβάλλον, τα περιφερειακά ζητήματα, την ενίσχυση των ικανοτήτων 

των Ευρωπαίων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διάδοση των 

όπλων μαζικής καταστροφής, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τις 

ενεργειακές προκλήσεις, τη μετανάστευση, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις 

υβριδικές απειλές, την παραπληροφόρηση, τις ρηξικέλευθες 

τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη.  

 7 Ορίζεται ότι θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μερών και στην εναρμόνιση των θέσεων για κρίσιμα 

ζητήματα σχετικά με αμυντικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε., όπως η 

ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων της Μόνιμης Διαρθρωμένης 
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Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τακτικές διαβουλεύσεις 

μεταξύ των αντίστοιχων Διευθύνσεων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών των μερών, καθώς και μεταξύ των Μονίμων 

Αντιπροσωπειών και των Στρατιωτικών τους Εκπροσώπων στην Ε.Ε., για 

θέματα σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, με σκοπό 

την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε. και την κυριαρχία της 

Ευρώπης. 

 8 Προβλέπονται τακτικές διαβουλεύσεις για θέματα ΝΑΤΟ, με σκοπό την 

ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ και της Συμμαχίας 

συνολικά. 

 9 Προβλέπεται η σύσταση Διευθύνουσας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, 

που αποτελείται από αρμόδιους ανώτερους αξιωματούχους των δύο 

μερών και η οποία θα συγκαλείται σε ετήσια βάση, εναλλάξ σε Αθήνα 

και Παρίσι, προκειμένου να διεξάγει μία συνολική επισκόπηση της 

συνεργασίας τους και της αμυντικής τους σχέσης, με στόχο να 

εξευρεθούν νέα πεδία και μέσα περαιτέρω εμβάθυνσης.  

 10 Προβλέπεται η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των μερών σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η σύμπραξη για την ενίσχυση 

του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται, 

δε, διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών, σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τον 

καθορισμό κοινών θέσεων σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που 

επηρεάζουν τα κοινά τους συμφέροντα και την από κοινού δράση.  

 11 Ορίζεται το αντικείμενο των διαβουλεύσεων, σε επίπεδο Υπουργών 

Εξωτερικών, αναφορικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι 

σχέσεις με τις κυριότερες περιφερειακές δυνάμεις, ιδίως στη Μεσόγειο, 

τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τα Βαλκάνια, η πολυμέρεια, η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς επίσης και της διάδοσης των 

όπλων μαζικής καταστροφής, ο έλεγχος των εξοπλισμών, οι 

μεταναστευτικές ροές, η θαλάσσια ασφάλεια, οι υβριδικές απειλές και 

προκλήσεις, οι  ρηξικέλευθες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. 

 12 

 

Ενισχύεται η ανταλλαγή σε διμερές επίπεδο αναλύσεων επί 

ενεργειακών θεμάτων στη Μεσόγειο, που αποτελούν σημαντική 

παράμετρο για τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ παράλληλα ορίζεται 

ότι θα δίνεται έμφαση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.  

 13 

 

Προβλέπεται η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων 

Εξωτερικών των μερών, σε επίπεδο διπλωματικών και προξενικών 

αρχών, αλλά και μεταξύ των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, 

στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., καθώς και μεταξύ των αρχών του κάθε κράτους 

που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό σε θέματα ευρωπαϊκής 

πολιτικής.     

 14 

 

Προβλέπεται η στενή, εντός του πλαισίου του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών, συνεργασία μεταξύ των μερών σε όλους τους οργανισμούς και 

τα όργανα του ΟΗΕ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα μέρη θα συντονίζουν τις 
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θέσεις τους, συμβαδίζοντας με τις θέσεις και τα συμφέροντα της Ε.Ε., 

θα εργάζονται από κοινού για την προώθηση των θέσεων και 

δεσμεύσεων της Ε.Ε. σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές 

και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 

διασφαλίζουν ότι η Ε.Ε. υιοθετεί μια ομοιόμορφη στάση στους 

αρμόδιους οργανισμούς και όργανα του ΟΗΕ.  

 15 Προβλέπονται η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των μερών σε 

θέματα άμυνας, καθώς και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε όλα τα 

επίπεδα, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης σε σημαντικές 

αποφάσεις που επηρεάζουν τα κοινά αμυντικά συμφέροντά τους και 

την κοινή δράση τους. 

 16 Ορίζεται το αντικείμενο των διαβουλεύσεων, σε επίπεδο Υπουργών 

Άμυνας, αναφορικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 

διμερής αμυντική συνεργασία, η αμυντικοτεχνική συνεργασία, η 

περιφερειακή αμυντική συνεργασία, οι αμυντικές πρωτοβουλίες, η 

θαλάσσια ασφάλεια, οι υβριδικές απειλές και προκλήσεις, οι κυβερνο-

απειλές, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη 

δυνατοτήτων, οι ρηξικέλευθες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. 

 17 Προβλέπεται ο στόχος της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των 

μερών που αφορά στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής κουλτούρας 

και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων 

Δυνάμεών τους προς αμοιβαίο όφελος των δύο μερών. 

 18 Απαριθμούνται ενδεικτικά οι μορφές στρατιωτικής συνεργασίας 

μεταξύ των μερών και προβλέπεται η δυνατότητα να συμφωνηθούν και 

άλλες δραστηριότητες στη βάση του κοινού τους συμφέροντος. 

 19 Προβλέπεται η εκ των προτέρων ενημέρωση μεταξύ των μερών για 

διάφορες αμυντικές πρωτοβουλίες, με στόχο την αξιολόγηση της 

δυνατότητας συμμετοχής από το άλλο μέρος.  

 20 Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής αμοιβαίων διευκολύνσεων μεταξύ 

των αρμοδίων αρχών των μερών σχετικά με την πρόσβαση στις 

αντίστοιχες εκπαιδεύσεις κατάρτισής τους. 

 21 Προβλέπεται η δυνατότητα προώθησης και θέσπισης δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης, στην ελληνική και γαλλική γλώσσα αντίστοιχα. 

 22 Προβλέπεται μεταξύ των μερών η διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και κοινών αναλύσεων για γεωγραφικές περιοχές 

ενδιαφέροντος, καθώς και για ζητήματα που θα προσδιορίζουν από 

κοινού. 

 23 Προβλέπονται ετήσιες συναντήσεις μεταξύ των διακλαδικών 

Επιτελείων των μερών, με σκοπό τον συντονισμό της εφαρμογής της 

επιχειρησιακής και διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την 

ασφάλεια, καθώς και την εκπόνηση του στρατιωτικού μέρους του 

ετήσιου σχεδίου αμυντικής συνεργασίας. Περαιτέρω προβλέπονται 

συναντήσεις των Επιτελείων των Κλάδων, προκειμένου να 
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τροφοδοτούν το ετήσιο σχέδιο συνεργασίας και να εφαρμόζουν, στο 

αντίστοιχο επίπεδό τους, τις κοινές αποφάσεις σε διακλαδικό επίπεδο. 

 24 Προβλέπεται η συνεργασία των μερών στον τομέα των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων τους, καθώς και στον τομέα 

των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας, με σκοπό κυρίως τη βελτίωση 

των αμυντικών τους ικανοτήτων, την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών και την ενίσχυση της 

τυποποίησης και διαλειτουργικότητας του αμυντικού τους εξοπλισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται, δε, ότι, μη θιγομένων των υφισταμένων 

διμερών συμφωνιών σχετικά με τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα 

των εξοπλισμών, τα μέρη εξετάζουν κατά προτεραιότητα κάθε 

ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση, που στοχεύει στην κάλυψη των 

ελλείψεων στις δυνατότητες που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

 25 Προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης μίας βιομηχανικής εταιρικής 

σχέσης μεταξύ ελληνικών και γαλλικών αμυντικών εταιρειών. Επιπλέον, 

επιδιώκεται, εντός του πλαισίου συνεργασίας της Ε.Ε. στην άμυνα και 

την ασφάλεια, και σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, η εξεύρεση 

λύσεων για την προώθηση της βιομηχανικής εταιρικής σχέσης μεταξύ 

ελληνικών και γαλλικών εταιρειών, κάθε φορά που αναζητούν 

εξοπλισμούς ή πραγματοποιούν κοινά έργα.  

 26 Προβλέπεται η σύγκληση, σε ετήσια βάση, εναλλάξ σε Ελλάδα και 

Γαλλία, επιτροπής εξοπλισμών για την παρακολούθηση των 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν τα δύο μέρη.   

 27 Ορίζονται ως προεδρεύοντες της επιτροπής εξοπλισμών του άρθρου 26 

ένας εκπρόσωπος από το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και ένας 

εκπρόσωπος από το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. 

 28 Ορίζονται ως τρόπος επίλυσης των διαφορών, σχετικά με την ερμηνεία 

ή την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας, οι διαβουλεύσεις και οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών. 

 29 Προβλέπεται ότι η εφαρμογή της υπό κύρωση συμφωνίας δεν 

συνεπάγεται καταρχήν για καθένα από τα μέρη ιδιαίτερες δαπάνες που 

υπερβαίνουν τις τακτικές λειτουργικές δαπάνες. 

 30 Προβλέπεται η υποχρέωση των μερών να εφαρμόζουν τις διατάξεις της 

υπό κύρωση συμφωνίας στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών τους 

και των ευρωπαϊκών δεσμεύσεών τους.  

 31 Τίθενται οι προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση 

συμφωνίας, καθώς και η διάρκεια της συμφωνίας και η δυνατότητα 

ανανέωσης της. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης 

και καταγγελίας της συμφωνίας, υπό τους όρους και σύμφωνα με τη 

διαδικασία που θεσπίζει το παρόν άρθρο.  

 δεύτερο Προβλέπεται  η θέση σε ισχύ  του νόμου από τη δημοσίευσή του και της 

συμφωνίας από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του 

άρθρου  31 αυτής. 
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ΕNOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
          

Άλλο           

ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών           

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών           

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων           

Άλλο Χ          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Με την υπό κύρωση συμφωνία ενισχύεται και αναβαθμίζεται η συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, με στόχο την αμοιβαία διαφύλαξη και προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας 
και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών, καθώς και την προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας σε 
περιοχές κοινού ενδιαφέροντος όπως ιδίως η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα 
Βαλκάνια.  
Συγκεκριμένα, εγκαθιδρύεται στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, η 
οποία εκφράζει τη διάθεση για εμβάθυνση της διμερούς τους συνεργασίας και κοινή δράση σε ευρύ φάσμα 
πεδίων, που καλύπτουν τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και της 
συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας.  
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19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία           

Υποδομή / 
εξοπλισμός           

Προσλήψεις / 
κινητικότητα           

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένω
ν 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 
 

 
 
 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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ΕNOTHTA Ε:  Έκθεση νομιμότητας  
 

22. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

παρ. 2 του άρθρου 27 του Συντάγματος 

παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος 

παρ. 2 του άρθρου 36 του Συντάγματος 

 

23. Ενωσιακό δίκαιο  

  

      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

Άρθρο 42 της Συνθήκης της Ε.Ε. 

  

      
      

Κανονισμός 

 

  

      
      

Οδηγία 

 

       
 
      

Απόφαση 

 

24. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 

Διεθνείς συμβάσεις 

 
- Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
 
- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS 1982),  
- Συνθήκη Βορείου Ατλαντικού που υπογράφηκε στην 
Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 (ΝΑΤΟ), 
- Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Συνθήκης 
του Βορείου Ατλαντικού επί του Νομικού Καθεστώτος 
των Δυνάμεων αυτών», που υπογράφηκε στο Λονδίνο 
στις 19 Ιουνίου 1951 (NATO SOFA). 
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25. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  

      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

26. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

36



 Αθήνα,  1 Οκτωβρίου  2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
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