ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Γενικά επί του νοµοσχεδίου
Την 17η Ιουλίου 2011 υπεγράφη στην Αθήνα µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής Μνηµόνιο Συνεργασίας σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών
περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού που
χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. και Βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ. Χ.
της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Το Μνηµόνιο Συνεργασίας υπεγράφη δυνάµει του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύµβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970
για τα ληπτέα µέτρα για την απαγόρευση και παρεµπόδιση της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της κυριότητος πολιτιστικών αγαθών στην οποία και
οι δύο χώρες είναι Συµβαλλόµενα Μέρη και την οποία ή
Ελλάδα έχει κυρώσει µε τον ν. 1103/1980 (Α΄ 295). Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 9 κάθε Κράτος - Μέλος της
Διεθνούς Συµβάσεως, του οποίου η πολιτιστική κληρονοµιά βρίσκεται σε κίνδυνο εξ αιτίας ορισµένων αρχαιολογικών ή εθνολογικών διαρπαγών µπορεί να κάνει έκκληση προς άλλα Κράτη - Μέλη. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή στις ΗΠΑ το εµπόριο αρχαιοτήτων είναι ανεπτυγµένο η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας επεδίωξε
και υπέγραψε το εν λόγω Μνηµόνιο Συνεργασίας για την
προστασία της πολιτιστικής της κληρονοµιάς.
Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας έχει στόχο την προστασία πολιτιστικών αγαθών, τα οποία είναι προϊόντα
λαθρανασκαφής και παράνοµης εξαγωγής από την Ελλάδα µε προορισµό τις ΗΠΑ. Η εν λόγω προστασία επιτυγχάνεται µε την επιβολή περιορισµών στην εισαγωγή
πολιτιστικών αγαθών ελληνικής προέλευσης στις ΗΠΑ
από τις αµερικανικές τελωνειακές αρχές. Με τον τρόπο
αυτό, επιδιώκεται να αποτραπεί η λεηλασία άγνωστων
αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και κατά συνέπεια η
παράνοµη διακίνηση και εµπορία ελληνικών αρχαιοτήτων στο αµερικανικό έδαφος.
Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι το παρόν Μνηµόνιο είναι προϊόν µακροχρόνιας συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών Ελλάδας και ΗΠΑ σε θέµατα προστασίας
πολιτιστικών αγαθών.
Ειδικότερα, το Μνηµόνιο αποτελείται από Προοίµιο και
τέσσερα (4) άρθρα στα οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στο Προοίµιο αναφέρεται ότι και οι δύο χώρες είναι
Συµβαλλόµενα Μέρη της Σύµβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ του
1970 για τα ληπτέα µέτρα για την απαγόρευση και παρεµπόδιση της παράνοµης, εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη δηλώνουν την επιθυµία τους να µειώσουν τα κίνητρα για τη λεηλασία αναντικατάστατου αρχαιολογικού υλικού της Ελλάδας, που χρονολογείται α-

πό την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή (20.000 π.Χ.) µέχρι
και τον 15ο αιώνα µ. Χ., καθώς και Βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ.
Στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ,
σύµφωνα µε την εσωτερική της νοµοθεσία, θα περιορίσει την εισαγωγή στις ΗΠΑ του αρχαιολογικού και εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού, που αναφέρθηκε στο
Προοίµιο και περιλαµβάνεται σε Κατάλογο µε κατηγορίες των προς προστασία πολιτιστικών αγαθών (αναφέρεται ως Κατάλογος Προσδιορισµού), ο οποίος θα διανεµηθεί από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ στις τελωνειακές
της αρχές.
Επίσης προβλέπεται ότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιστρέφει στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας οποιοδήποτε πολιτιστικό αγαθό, από αυτά που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Προσδιορισµού, το οποίο έχει
κατασχεθεί από τις αρµόδιες αρχές της.
Οι περιορισµοί εισαγωγής θα τεθούν σε ισχύ την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Κατάλογος Προσδιορισµού θα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
των ΗΠΑ από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι οι δύο Κυβερνήσεις θα
προβαίνουν σε δηµοσιοποίηση του παρόντος Μνηµονίου
Συνεργασίας µέσω των διαθέσιµων διαύλων επικοινωνίας, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους υφίσταται.
Προβλέπεται, επίσης, ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής
Δηµοκρατίας θα εξετάσει το θέµα της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των µονάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας για
τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και βελτίωσης των υπαρχουσών ρυθµίσεων για τη χρήση ανιχνευτών µετάλλων. Θα συνεχίσει
να καταβάλλει τις προσπάθειές της για την προστασία
των αρχαιολογικών και εθνολογικών της πόρων µε την
ενισχυµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας της και θα συνεχίσει να επιδιώκει την καταγραφή των συλλογών, καθώς
και τη καταγραφή των εκκλησιών και των συλλογών
τους.
Για να είναι αποτελεσµατικές οι προσπάθειες των ΗΠΑ
για την αποτροπή λεηλασιών στην Ελλάδα µέσω της απαγόρευσης της εισαγωγής των προϊόντων τους, προβλέπεται ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας
θα προσπαθήσει να ενισχύσει τη συνεργασία µε χώρες
της περιοχής της Μεσογείου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής και θα επιδιώξει
αυξηµένη συνεργασία µε χώρες που εισάγουν έργα τέχνης, ώστε να περιορισθούν σε αυτές οι παράνοµες εισαγωγές ελληνικών αρχαιοτήτων στοχεύοντας στην αποτροπή περαιτέρω λεηλασιών.
Επί πλέον, προκειµένου να ενισχυθεί και προωθηθεί η
καταγραφή αρχαιολογικών χώρων, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα ενθαρρύνει πρόσθετες αρχαιολογικές επιφανειακές έρευνες από ελληνικές αρχαιολογικές οµάδες και θα εξετάσει τρόπους αύξησης αδειών
για παρόµοιες έρευνες σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Καθώς αναγνωρίζεται ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής
Δηµοκρατίας επιτρέπει µε βάση την νοµοθεσία της την
ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού για πολιτιστικούς, εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε η πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας να είναι προσιτή στο κοινό,
η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξετάσει τη δυνατότητα αποδοχής αιτηµάτων µακροχρόνιου δανεισµού πέραν των
πέντε ετών µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε την
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ελληνική νοµοθεσία και την µείωση τελών φωτογράφησης από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τους επιµελητές
µουσείων.
Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ προβλέπεται να δηµιουργήσει
κατάλληλη ιστοσελίδα που θα περιέχει συνδέσεις µε ιστοσελίδες ελληνικών µουσείων για ανταλλαγή πληροφοριών και θα καταβάλλει τις βέλτιστες προσπάθειες για
την παροχή τεχνογνωσίας στους τοµείς της διαχείρισης
πολιτιστικών πόρων και της ασφάλειας χώρων.
Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι οι υποχρεώσεις και οι
δραστηριότητες των δύο Κυβερνήσεων θα υπόκεινται
στους νόµους και τους κανονισµούς εκάστης Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης και της διαθεσιµότητας πιστώσεων.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται ως προϋπόθεση η ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών προϋποθέσεων για να τεθεί
σε ισχύ το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας. Ως έναρξη ισχύος ορίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία οι δύο Κυβερνήσεις θα ανταλλάξουν τις σχετικές διπλωµατικές
διακοινώσεις. Προβλέπονται ως διάρκεια ισχύος τα πέντε (5) έτη µε δυνατότητα επανεξέτασης της αποτελεσµατικότητάς του πριν από την λήξη της περιόδου των
πέντε ετών, προκειµένου να παραταθεί.
Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούµεθα την ψήφιση του σχεδίου νόµου.
Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά
µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού
εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα,
στις 17 Ιουλίου 2011, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η τροποποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου IV του Μνηµονίου διέπεται από την ίδια διαδικασία µε την οποία κυρώνεται το παρόν Μνηµόνιο.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου IV παράγραφος 1 αυτού.
Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Αριθµ. 143/4/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε
κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15° αιώνα µ.Χ.
της Ελληνικής Δηµοκρατίας»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προτείνεται
η κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (ΗΠΑ), που
υπεγράφη στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2011, σχετικά µε
την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού, µέχρι και τον 15° αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής
Δηµοκρατίας.
Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ που
ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος το προαναφερόµενο Μνηµόνιο, µε τις διατάξεις του οποίου προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αναλαµβάνεται από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, η υποχρέωση:
α. Περιορισµού της εισαγωγής στο έδαφος τους αρχαιολογικού υλικού της Ελλάδας, που χρονολογείται από την Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδο µέχρι και τον 15°
αιώνα µ.Χ., καθώς και Βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού, που χρονολογείται από τον 4° αιώνα περίπου µέχρι και τον 15° αιώνα µ.Χ. Το ανωτέρω Μνηµόνιο προσδιορίζεται σε κατάλογο που θα διανεµηθεί από
την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
β. Επιστροφής οποιουδήποτε πολιτιστικού αγαθού
στην Ελλάδα, το οποίο περιλαµβάνεται στον προαναφερόµενο κατάλογο και το οποίο έχει κατασχεθεί από τις
αρµόδιες αρχές της.
(άρθρο I του Μνηµονίου Συνεργασίας)
2. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη στο πλαίσιο της προστασίας των παραπάνω πολιτιστικών αγαθών, τα οποία είναι
προϊόντα λαθροανασκαφής και παράνοµης εξαγωγής από την Ελλάδα µε προορισµό τις ΗΠΑ, συµφωνούν στην
εκπλήρωση των ακόλουθων πρωτοβουλιών. Συγκεκριµένα:
α. Η µεν Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα:
- εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των µονάδων της
Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), για τον έλεγχο και την
προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς σε όλη την
επικράτεια,
- συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια,
για την προστασία των αρχαιολογικών και εθνολογικών
της πόρων,
- καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες της Μεσογείου, για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής
και θα επιδιώξει την αυξηµένη συνεργασία µε άλλες χώρες που εισάγουν έργα τέχνης, προκειµένου να αποβούν αποτελεσµατικές οι προσπάθειες των ΗΠΑ, για την
αποτροπή λεηλασιών στην Ελλάδα,
- ενθαρρύνει ελληνικές αρχαιολογικές οµάδες, για τη
διεξαγωγή πρόσθετων επιφανειακών ερευνών, καθώς
και θα εξετάσει τρόπους, για την αύξηση των αδειών που
χορηγούνται σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, προκειµένου να ενισχυθεί και προωθηθεί η καταγραφή αρχαιολογικών χώρων στην Επικράτεια,
- διευρύνει τη χορήγηση αδειών σε ακαδηµαϊκούς και
σε επιµελητές µουσείων από το εξωτερικό, για τη φωτογράφηση υλικού σε ελληνικά µουσεία,
- αναθεωρήσει κανονισµούς µε σκοπό τη µείωση των
τελών για την αναπαραγωγή εικόνων, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστηµονικό πλαίσιο, κ.λπ.
β. Η δε Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα:
- δηµιουργήσει µίια κατάλληλη ιστοσελίδα που θα περιέχει συνδέσεις µε ιστοσελίδες ελληνικών µουσείων,
για την ενθάρρυνση ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ
συγγενών ιδρυµάτων και άλλων ενδιαφερόµενων µερών.
- καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για τη διευκόλυνση παροχής τεχνογνωσίας στους τοµείς της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων και της ασφάλειας χώρων, µέσα στο πλαίσιο υπαρχόντων προγραµµάτων στο δηµόσιο
ή και στον ιδιωτικό τοµέα.
(άρθρο II του Μνηµονίου Συνεργασίας)
3. Ορίζεται ότι:
α. Οι υποχρεώσεις και οι δραστηριότητες των δύο Κυ-
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βερνήσεων, θα υπόκεινται στους νόµους και τους κανονισµούς εκάστης Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης
και της διαθεσιµότητας πιστώσεων.
β. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό κύρωση
Μνηµονίου, τίθεται η ηµεροµηνία κατά την οποία οι δύο
Κυβερνήσεις ανακοινώσουν η µία στην άλλη ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις σχετικές εσωτερικές προϋποθέσεις. Το εν λόγω Μνηµόνιο θα παραµείνει σε ισχύ για
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών, µε δυνατότητα παράτασης.
(άρθρα III και IV του Μνηµονίου Συνεργασίας)
Β. Με το άρθρο δεύτερο αναφέρεται η διαδικασία στην
οποία υπόκεινται οι οριζόµενες τροποποιήσεις του Μνηµονίου.
Γ. Με το άρθρο τρίτο, σε συνδυασµό µε το άρθρο IV
του υπό κύρωση Μνηµονίου, ορίζεται ο χρόνος έναρξης
ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόµου.
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά
αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από την διεξαγωγή πρόσθετων αρχαιολογικών ερευνών από ελληνικές αρχαιολογικές οµάδες, µε σκοπό την καταγραφή άγνωστων αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια.
(άρθρο II παρ. 6 του Μνηµονίου Συνεργασίας)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα ενίσχυσης των µονάδων της ΕΛ.ΑΣ., αναφορικά µε τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς σ’ όλη την επικράτεια.
(άρθρα II παρ. 2 του Μνηµονίου Συνεργασίας)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από
την τυχόν µείωση των τελών αναπαραγωγής εικόνων
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστηµονικό πλαίσιο.
(άρθρο II παρ. 7 του Μνηµονίου Συνεργασίας)
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15° αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από την διεξαγωγή πρόσθετων αρχαιολογικών ερευνών από ελληνικές αρχαιολογικές οµάδες, µε σκοπό την καταγραφή άγνωστων αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια, (άρθρο II παρ. 6 του Μνηµονίου Συνεργασίας)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα ενίσχυσης των µονάδων της ΕΛ.ΑΣ., αναφορικά µε τον έλεγχο και την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς σ’ όλη την επικράτεια, (άρθρα II παρ. 2 του Μνηµονίου Συνεργασίας)
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα, θα καλυφθούν από πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
κατά περίπτωση.
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από
την τυχόν µείωση των τελών αναπαραγωγής εικόνων,
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστηµονικό πλαίσιο, (άρθρο II παρ. 7 του
Μνηµονίου Συνεργασίας)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2011
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