
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργα-
σίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία
(2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική
γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η νοµοθετική
κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισµού Γαλλο-
φωνίας  που υπογράφηκε στο Ερεβάν τη 10η Οκτωβρίου
2015, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας  για τη
Γαλλοφωνία για τα έτη 2015-2018.
Σκοπός του προγράµµατος είναι:  α) η αύξηση του α-

ριθµού των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης που συ-
νεργάζονται µε διεθνείς οργανισµούς και διεθνείς ενώ-
σεις, τα οποία θα µπορούν να χειρίζονται µε τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο τη γαλλική γλώσσα, β) η βελτίωση του
επιπέδου της γνώσης της γαλλικής γλώσσας των στελε-
χών της δηµόσιας διοίκησης τουλάχιστον σε επίπεδο B2,
γ) η προώθηση γαλλικών προγραµµάτων ιδίως σε ό,τι α-
φορά στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και  τη Δι-
πλωµατική Ακαδηµία. 
Ειδικότερα, µε το Μνηµόνιο που υποβάλλεται προς κύ-

ρωση µε το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται ότι:
α) Αντικείµενο του Εθνικού προγράµµατος Γαλλοφω-

νίας 2015-2018 είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των δι-
πλωµατών και στελεχών της δηµόσιας διοίκησης στη
γαλλική γλώσσα. Το πρόγραµµα υποβάλλεται σε ετήσια
αξιολόγηση κατά την οποία µπορούν να αναπροσαρµο-

στούν τόσο τα µαθήµατα όσο και οι προϋπολογισµοί του
εν λόγω προγράµµατος (άρθρο 1).
β) Τα Συµβαλλόµενα Μέλη δεσµεύονται για i) την ενί-

σχυση του πλουραλισµού στο πλαίσιο της Δηµόσιας Δι-
οίκησης και ii) το σεβασµό στις αρχές της πολυγλωσσίας
και πολυπολιτισµικότητας στο διεθνές γίγνεσθαι (άρθρο
2).
γ) Συνιστάται συντονιστική επιτροπή που θα έχει ως α-

ντικείµενο την επιλογή των εθνικών προγραµµάτων Γαλ-
λοφωνίας, την έγκριση του περιεχοµένου του προγράµ-
µατος µε βάση τους στόχους του καθώς και την αξιολό-
γησή του σχετικά µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (άρ-
θρο 3).
δ) Κάθε κράτος - µέλος του προγράµµατος ορίζει έναν

Εθνικό Συντονιστή ο οποίος αναλαµβάνει να εφαρµόσει
τους όρους του µνηµονίου και συνεργάζεται µε τα ε-
µπλεκόµενα µέλη για την διασφάλιση της επιτυχίας του
προγράµµατος.  
Ο Εθνικός Συντονιστής συµµετέχει στη συντονιστική

επιτροπή για τον συντονισµό και την υλοποίηση του προ-
γράµµατος. 
Η συντονιστική επιτροπή συνεδριάζει µε τους υπευθύ-

νους επιµόρφωσης για τη συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων, οργανώνει σεµινάρια και προσδιορίζει τα ετή-
σια πλάνα του προγράµµατος συµφώνα µε τις ανάγκες
και τους στόχους του προγράµµατος. 
Στο πρόγραµµα προβλέπεται και η συµµετοχή Τεχνι-

κού Συντονιστή ο οποίος προέρχεται από το αντίστοιχο
ίδρυµα επιµόρφωσης (άρθρο 4).
ε) Η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος καλύπτεται α-

πό τον OIF  σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους
σε ποσοστό 25% (άρθρο 5).



στ) Ο Διεθνής Οργανισµός Γαλλοφωνίας σε συνεργα-
σία µε το κράτος - µέλος είναι υπεύθυνοι για την αξιολό-
γηση του προγράµµατος καθώς και για τα αποτελέσµατα
της δράσης (άρθρο 6).
ζ) Η ισχύς του προγράµµατος ανατρέχει στην ηµερο-

µηνία υπογραφής του Μνηµονίου Συνεργασίας
(10.10.2015) και λήγει στις 31.12.2018 (άρθρο 7).
Το Μνηµόνιο Συνεργασίας θεωρείται συµφέρον για τη

χώρα µας διότι µεγάλος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων
θα επωφεληθεί από τις επιµέρους προβλεπόµενες δρά-
σεις µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός δικτύου γαλ-
λόφωνων στελεχών µε ενεργή δράση στα διεθνή και ευ-
ρωπαικά fora. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ευκλ. Τσκαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Όλ. Γεροβασίλη

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την
Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαί-
σιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσσα στις διε-
θνείς σχέσεις»

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας σχε-
τικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-
2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσ-
σα στις διεθνείς σχέσεις». Το παρόν Μνηµόνιο υπογρά-
φηκε στο Ερεβάν, στις 10 Οκτωβρίου 2015, το κείµενο
του οποίου, σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε
µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο

Σε εκτέλεση του άρθρου 4 του κυρούµενου Μνηµονί-
ου, ως Εθνικός Συντονιστής ορίζεται ο προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού του Υ-
πουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ως Τεχνικός
Συντονιστής ορίζεται το Τµήµα Ανάπτυξης και Αξιοποίη-
σης Ανθρώπινου Δυναµικού της Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Άρθρο τρίτο

Για την υποβοήθηση του έργου του Εθνικού και Τεχνι-
κού Συντονιστή όσον αφορά στη χαρτογράφηση των εκ-
παιδευτικών αναγκών στη γαλλική γλώσσα και στην ε-
ξεύρεση κοινών στόχων των επιµορφωτικών δράσεων,
συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή (Comité national de
Pilotage) αποτελούµενη από: α) τον Προϊστάµενο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, β)
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, γ) τον Προϊστάµενο
Τµήµατος Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού της Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, δ) τον Διευθυντή Σπουδών
της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, ε) τον Ακόλουθο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, στ)
τον Διευθυντή Τµήµατος Μαθηµάτων και Σπουδών του
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. 
Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Τµήµατος Ανά-

πτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναµικού της Δη-
µόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. 

Άρθρο τέταρτο

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ορίζονται τα µέλη της Επιτροπής του άρθρου τρίτου
του παρόντος νόµου.

Άρθρο πέµπτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το δε κυρού-
µενο Μνηµόνιο Συνεργασίας εφαρµόζεται προσωρινά α-
πό της υπογραφής του, σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτού,
και οριστικά από την ολοκλήρωση των κειµένων συνταγ-
µατικών διαδικασιών.
Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας, κατά την πρόνοια

του άρθρου 7 αυτού, έχει διάρκεια τετραετή και η ισχύς
αυτού λήγει  στις 31 Δεκεµβρίου 2018. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Κοτζιάς Ευκλ. Τσκαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Όλ. Γεροβασίλη

Αριθµ.  19/1/ 2017

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-
2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική γλώσ-
σα στις διεθνείς σχέσεις»»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, το
ανωτέρω Μνηµόνιο Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί
στο Ερεβάν στις 10 Οκτωβρίου 2015 και αποσκοπεί στην
ενίσχυση των ικανοτήτων των διπλωµατών και των στε-
λεχών της δηµόσιας διοίκησης αναφορικά µε τη χρήση
της γαλλικής γλώσσας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος
της Εθνικής Γαλλόφωνης Πρωτοβουλίας (2015 – 2018),
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλείται σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το ε-
πισπεύδον Υπουργείο, δαπάνη ύψους οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ, για καθένα των οικονοµικών ετών 2017 και
2018, από τη συµµετοχή της χώρας µας στη χρηµατοδό-
τηση του Προγράµµατος Γαλλοφωνίας.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργα-
σίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία
(2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η γαλλική
γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»»

Με το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η νοµοθετική
κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισµού Γαλλο-
φωνίας, που υπογράφηκε στο Ερεβάν την 10η Οκτωβρί-
ου 2015, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη
Γαλλοφωνία για τα έτη 2015-2018.
Σκοπός του προγράµµατος είναι: α) η αύξηση του αριθ-

µού των στελεχών που συνεργάζονται µε διεθνείς οργα-
νισµούς και διεθνείς ενώσεις, τα οποία θα µπορούν να
χειρίζονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γαλλική
γλώσσα, β) η βελτίωση του επιπέδου της γνώσης της
γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, γ) η προ-
ώθηση γαλλικών προγραµµάτων ιδίως σε ό,τι αφορά
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και τη Διπλωµα-
τική Ακαδηµία.
Το Μνηµόνιο Συνεργασίας θεωρείται συµφέρον για τη
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χώρα µας διότι µεγάλος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων
θα επωφεληθεί από τις επιµέρους προβλεπόµενες δρά-
σεις µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός δικτύου γαλ-
λόφωνων στελεχών µε ενεργή δράση στα διεθνή και ευ-
ρωπαϊκά fora.
Από τις διατάξεις της προτεινόµενης κύρωσης µε νόµο

του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας υπολογίζεται ότι
θα προκληθεί για τα έτη 2017-2018 µέγιστη επιβάρυνση
επί του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ ανά έτος. Η εν λόγω επιβάρυνση προκύπτει
από το γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του υποβαλ-
λόµενου σχεδίου νόµου η χρηµατοδότηση του εν λόγω
Προγράµµατος προβλέπεται να καλύπτεται από το Διε-
θνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας σε ποσοστό 75% και από
εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%.

Για το σκοπό αυτόν θα γίνει ισόποση δέσµευση οκτώ
χιλιάδων (8.000) ευρώ στον Κ.Α.Ε. 2616 του Τακτικού
Σκέλους του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης για το οικονοµικό έτος 2017, κα-
θώς και για το επόµενο έτος 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσκαλώτος Όλ. Γεροβασίλη
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