ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής
Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και
Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα».

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά και εθελοντικά δίκτυα παγκοσμίως. Η
ανθρωπιστική δράση του Κινήματος, κατά τη διάρκεια των εκατό πενήντα πέντε
(155) χρόνων λειτουργίας του, η οποία επιστεγάστηκε από την απονομή τριών
βραβείων Νόμπελ (1917, 1944 και 1963) εστιάζει στη φροντίδα και τη
συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση με σκοπό την ανακούφιση του
ανθρώπινου πόνου. Το Κίνημα αποτελεί σύμβολο αλτρουιστικής προσφοράς, για τη
βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων με γνώμονα τον σεβασμό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και τη
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC),
με συνολική παρουσία και δραστηριότητα σε εκατό ογδόντα οκτώ (188) χώρες.
Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην
επανασύνδεση οικογενειών και την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών τους, σε επισκέψεις σε φυλακές και κρατητήρια, καθώς και στην
ιατροδικαστική διαχείριση των σωρών για ταυτοποίηση και ενταφιασμό. Η Διεθνής
Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου συνεργάζεται
με τους Εθνικούς Συλλόγους του Κινήματος με σκοπό την υλοποίηση και προαγωγή
των σκοπών αυτού.
Τόσο η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, όσο και η Διεθνής Ομοσπονδία
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δραστηριοποιούνται
επιτυχώς στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικήςμεταναστευτικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό τη διευκόλυνση της
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άσκησης των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών των δύο Αντιπροσωπειών στην
Ελλάδα, προτείνεται με το παρόν σχέδιο νόμου η παροχή προνομίων και ασυλιών
στις Αντιπροσωπείες στην Ελλάδα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο αποτελείται από τα άρθρα 1 έως
και 9.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο
αποτελείται από τα άρθρα 10 έως και 12.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» το οποίο αποτελείται από τα άρθρα
13 έως και 17.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου δίδονται οι απαραίτητοι ορισμοί των εννοιών.
Στο άρθρο 2 προσδίδεται νομική προσωπικότητα εσωτερικού δικαίου στις δύο
Αντιπροσωπίες και καθορίζεται η ικανότητά τους να καταρτίζουν συμβάσεις να
αποκτούν και να διαθέτουν κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και να ενάγουν
και να ενάγονται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
Με το άρθρο 3 κατοχυρώνονται τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας των χώρων των
Αντιπροσωπειών.
Με το άρθρο 4 κατοχυρώνεται το απαραβίαστο των αρχείων των δύο
Αντιπροσωπειών.
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Στο άρθρο 5 θεσπίζονται οικονομικές διευκολύνσεις στις δύο Αντιπροσωπείες στην
Ελλάδα, ήτοι να κατέχουν χρηματικά ποσά ή άλλες αξίες και να προβαίνουν στην
ελεύθερη μεταβίβασή τους.
Με το άρθρο 6 κατοχυρώνεται η εξαίρεση των δύο Αντιπροσωπειών στην Ελλάδα,
καθώς και της περιουσίας τους από την επιβολή των άμεσων φόρων.
Στο άρθρο 7 θεσπίζεται απαλλαγή από ΦΠΑ στις συναλλαγές που πραγματοποιούν
οι δύο Αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, αυστηρά απαραίτητες για την ενάσκηση των
επισήμων καθηκόντων τους και η τιμή των συναλλαγών αυτών υπερβαίνει τα
διακόσια πενήντα ευρώ (250€), χωρίς ΦΠΑ.
Με το άρθρο 8 ορίζεται ότι οι Αντιπροσωπείες εξαιρούνται από όλους τους
δασμούς, τέλη και φόρους σε ότι αφορά στα αγαθά, τα οποία εισάγονται στην
Ελλάδα για επίσημη χρήση από πλευράς τους.
Στο άρθρο 9 κατοχυρώνεται η ελευθερία επικοινωνίας και το απαραβίαστο της
επίσημης αλληλογραφίας των δύο Αντιπροσωπειών.
Με το άρθρο 10 θεσπίζεται η υποχρέωση των δύο Αντιπροσωπειών να
ανακοινώνουν στα αρμόδια Υπουργεία της Ελλάδας τα ονόματα, τις ιδιότητες και
τις κατηγορίες των μελών του προσωπικού τους.
Στο άρθρο 11 κατοχυρώνονται τα προνόμια και οι ασυλίες των μελών του
προσωπικού των δύο Αντιπροσωπειών, ήτοι η απαγόρευση εξέτασης, δίωξης και
αγωγής για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς
και απαλλαγή από φόρο στις αποδοχές τους και στις λοιπές απολαβές τους,
συναλλαγματικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε περιόδους
διεθνούς κρίσης και δικαίωμα ατελούς εισαγωγής οικοσκευής.
Με το άρθρο 12 θεσπίζονται οι απαραίτητοι περιορισμοί στα προνόμια και τις
ασυλίες του προηγούμενου άρθρου και καθορίζεται η διαδικασία άρσης των
προνομίων και ασυλιών αυτών.
Στο άρθρο 13 ορίζεται η υποχρέωση των Αντιπροσωπειών να συνεργάζονται με τις
αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής απονομής της
δικαιοσύνης και την εξασφάλιση της τήρησης των αστυνομικών κανονισμών.
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Με το άρθρο 14 καθορίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών να εκδίδει
στα μέλη του προσωπικού των δύο Αντιπροσωπειών και στα συγκατοικούντα μέλη
της οικογένειάς τους, ειδικό δελτίο ταυτότητας.
Στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς
προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα ελληνικά
δικαστήρια.
Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.
Με το άρθρο 17 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

AΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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