ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1403/ ΦΕΚ Α΄169/ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983
Κύξσζε πκθσλίαο ακπληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
ηεο Ακεξηθήο κεηά ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ησλ δύν επηζηνιώλ απηήο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Κπξνύκελ θαη εθδίδνκελ ηνλ θαησηέξσ ππό ηεο Βνπιήο ςεθηζζέληα λόκνλ:
Άξζξν πξώην. Κπξώλεηαη θαη έρεη ηελ ηζρύ πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 παξ. 1
ηνπ πληάγκαηνο ε πκθσλία ακπληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο κεηά ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ησλ δύν επηζηνιώλ
απηήο πνπ ππνγξάθηεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1983.
Σν θείκελν ηεο πκθσλίαο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ζε πξσηόηππν ζηελ
Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα θαη ησλ επηζηνιώλ ζηελ Αγγιηθή θαη ζε
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή έρνπλ σο εμήο:
ΤΜΦΧΝΗΑ Ακπληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
ηεο Ακεξηθήο.
Άξζξν I.
Σα Μέξε απνζθνπνύλ, κε ηε πκθσλία απηή, λα αλαδηακνξθώζνπλ
ηελ ακπληηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ζπλεξγαζία, κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο
δηκεξείο ηνπο δηεπζεηήζεηο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, ζύκθσλα κε ηηο
αξρέο ακνηβαίνπ νθέινπο θαη

πιήξνπο ζεβαζκνύ ηεο θπξηαξρίαο,

αλεμαξηεζίαο θαη ησλ ζπκθεξόλησλ θάζε κίαο ρώξαο.
Άξζξν II.
1. Γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο πκθσλίαο απηήο, ε
Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ λα δηαηεξεί θαη ιεηηνπξγεί ζηξαηησηηθέο θαη βνεζεηηθέο

-2-

Δπθνιίεο ζηελ Διιάδα (εθεμήο αλαθεξόκελεο σο νη «Δπθνιίεο») θαη λα
δηεμάγεη απνζηνιέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζ' απηέο ηηο Δπθνιίεο γηα ακπληηθνύο
ζθνπνύο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο απηήο. Οη Δπθνιίεο,
απνζηνιέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζα είλαη εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο πκθσλίαο απηήο.
2.

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύξηνπ εμνπιηζκνύ,

νπιηζκνύ θαη ππξνκαρηθώλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο Δπθνιίεο ζα γίλεηαη
πξνο ηηο Διιεληθέο Αξρέο ζύκθσλα κε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο.
Οπνηαδήπνηε επέθηαζε, αιιαγή, εθζπγρξνληζκόο ή αληηθαηάζηαζή ηνπο,
πνπ ζα κεηαβάιεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλόηεηεο ησλ Δπθνιηώλ απηώλ, ζα
ππόθεηηαη ζε πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο.
3.

Οη απνζηνιέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηηξέπνληαη από ηε

πκθσλία απηή θαη ην Παξάξηεκα ηεο, πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή
ηερληθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηηο Δπθνιίεο. Σέηνηεο ηερληθέο ιεηηνπξγίεο θαη
ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο ζα επαλδξώλνληαη κε πξνζσπηθό ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ.
Άξζξν III.
1.

Σν θαζεζηώο ησλ δπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ησλ

κειώλ ησλ δπλάκεσλ απηώλ, ησλ κειώλ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
εμαξησκέλσλ πξνζώπσλ, ζα δηέπεηαη από ηε «πκθσλία κεηαμύ ησλ Μεξώλ
ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ πκθώλνπ πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ησλ δπλάκεώλ ησλ»
θαη ζπλαθείο δηκεξείο δηεπζεηήζεηο κεηαμύ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο.
2.

Σα κέιε ησλ δπλάκεσλ, ηα κέιε ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ

θαη ηα εμαξηώκελα πξόζσπα ζα αλαγλσξίδνληαη όηη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα απηή
κόλν κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπο ζηηο Διιεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο ζα
εθδίδνπλ εηδηθά δειηία ηαπηόηεηαο πνπ ζα ππνγξάθνληαη από ηηο αξκόδηεο
Διιεληθέο Αξρέο.
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Άξζξν IV.
1.

Ζ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα ηνπνζεηεί

ειιεληθό πξνζσπηθό ζε θάζε κία από ηηο Δπθνιίεο. Ο αλώηεξνο Έιιελαο
αμησκαηνύρνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε κία από ηηο Δπθνιίεο ζα θαιείηαη
«ν Έιιελαο Αληηπξόζσπνο». Ο Έιιελαο Αληηπξόζσπνο ζα αζθεί δηνίθεζε
θαη έιεγρν ζην ειιεληθό πξνζσπηθό θαη ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από απηό ζε θάζε Δπθνιία. Ο Έιιελαο
Αληηπξόζσπνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ην ζύλδεζκν θαη ην ζπληνληζκό κε
ηηο αξκόδηεο Διιεληθέο Αξρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ είλαη
ππεύζπλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο
Δπθνιίαο. Ο Έιιελαο Αληηπξόζσπνο ζα είλαη ππεύζπλνο λα αλαθέξεη ζηηο
Διιεληθέο Αξρέο ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο
απηήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπθνιίεο.
2.

Ο Γηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζε θάζε

Δπθνιία ζα αζθεί δηνίθεζε θαη έιεγρν ζηελ Δπθνιία θαη ζην πξνζσπηθό ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ πνπ ηνπνζεηείηαη ζ’ απηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ηνπ πιηθνύ ηνπο θαη ησλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από
απηό θαη ζα κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπο.
3.

Ο Έιιελαο Αληηπξόζσπνο θαη ν Γηνηθεηήο ησλ Γπλάκεσλ ησλ

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα αλαθέξνληαη, νπόηε ρξεηάδεηαη, δηα κέζνπ ησλ
αληηζηνίρσλ αξρώλ ηνπο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή πνπ ζπληζηάηαη δπλάκεη ηνπ
Άξζξνπ VI ηεο πκθσλίαο θαη ζα ππνβάιινπλ ηπρόλ εξσηήζεηο ή δηαθνξέο
ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ή άιισλ
δηεπζεηήζεσλ ζηε Μηθηή Δπηηξνπή.
Άξζξν V.
1.

Με ηελ εμαίξεζε ησλ εζληθώλ γξαθείσλ θξππηνγξαθηθώλ

θσδίθσλ, ν Έιιελαο Αληηπξόζσπνο ζα έρεη πξόζβαζε ζ' όιεο ηηο πεξηνρέο
ησλ Δπθνιηώλ εθηόο από ηηο δηαβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, όπνπ δηεμάγνληαη
ηερληθέο ιεηηνπξγίεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη
όπνπ ε πξόζβαζε ζα γίλεηαη ζε κε ηαθηή βάζε θαη ζύκθσλα κε
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ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο.
2.

Ζ ηνπνζεζία ησλ εζληθώλ θξππηνγξαθηθώλ γξαθείσλ θαη ησλ

δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ ζα πξνζδηνξηζζεί από ηα δύν Μέξε, θαη
νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα αιιαγή ζα ζπκθσλείηαη ακνηβαία.
Άξζξν VI.
πληζηάηαη Μηθηή Δπηηξνπή πνπ ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα επηιύεη, εάλ
είλαη δπλαηόλ, νπνηνδήπνηε δήηεκα ή δηαθνξά πνπ κπνξεί λα αλαθύπηεη
ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο. Γηα νπνηνδήπνηε
ζέκα πνπ δελ ζα επηιύεηαη ζα επηιακβάλνληαη νη δύν Κπβεξλήζεηο.
Άξζξν VII.
1.

Κακία δηάηαμε απηήο ηεο πκθσλίαο δελ αίξεη ην εγγελέο

δηθαίσκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ην
Γηεζλέο Γίθαην, λα ιακβάλεη ακέζσο όια ηα θαηάιιεια πεξηνξηζηηθά κέηξα
πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαζθάιηζε δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο εζληθήο ηεο
αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
2.

ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ππάξρεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, νη
αξκόδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα έιζνπλ
ακέζσο ζε επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηα κέηξα απηά. Ζ επηθνηλσλία απηή δελ
ζα αίξεη ην δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.
Άξζξν VIII.
ύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο απηήο θαη ζπλεπείο κε ηηο
ζπληαγκαηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα βνεζήζνπλ ζηνλ
εθζπγρξνληζκό θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ ειιεληθώλ ακπληηθώλ δπλαηνηήησλ
κε ηελ παξνρή ακπληηθήο ππνζηήξημεο ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο. Ζ ππνζηήξημε απηή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα θαζνδεγείηαη
επίζεο από ηελ αξρή, πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ακεξηθαληθό λόκν, ε νπνία
πξνλνεί ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο ζηελ πεξηνρή.
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Άξζξν IX.
1.

Οη

Κπβεξλήζεηο

ηεο

Διιεληθήο

Γεκνθξαηίαο

θαη

ησλ

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα αλαδεηήζνπλ δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
ηνκείο ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο, παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο θαηάιιεινπ
ακπληηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη ζηε ζρεηηθή δηνηθεηηθή κέξηκλα. Σα δύν κέξε
αλαιακβάλνπλ λα ελζαξξύλνπλ θνηλέο επελδύζεηο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο
θαη

λα

θαηαβάιινπλ

ηδηαίηεξε

πξνζνρή

ζηελ

πξνώζεζε

λέσλ

πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο πξνκήζεηαο ακπληηθνύ πιηθνύ.
2.

Γηα ην ζθνπό απηόλ, ε Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ

ζα βνεζήζεη ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζε ακνηβαία
ζπκθσλεκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ηεο
έξεπλαο,

αλάπηπμεο,

παξαγσγήο,

ζπληήξεζεο,

επηζθεπήο

θαη

εθζπγρξνληζκνύ ακπληηθνύ πιηθνύ θαη εμνπιηζκνύ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη ζα πξνσζήζεη λέα
πξνγξάκκαηα ακπληηθήο παξαγσγήο θαη ην εκπόξην ακπληηθνύ πιηθνύ θαη
πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο.
3.

Οη δύν Κπβεξλήζεηο έρνπλ πξόζεζε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ

ακνηβαία ξνή ακπληηθώλ πξνκεζεηώλ γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο κε
ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε καθξνπξόζεζκα δίθαηεο ηζνξξνπίαο ζηηο αληαιιαγέο
ηνπο.
4.

Οη Κπβεξλήζεηο ζα επηηξέπνπλ ηελ πώιεζε ακπληηθνύ πιηθνύ

πνπ ζα παξάγεηαη κε θαζεζηώο θαηαζθεπαζηηθήο άδεηαο, ζπκθσληώλ
ζπκπαξαγσγήο θαη / ή θνηλώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζύκκαρεο
ρώξεο

ή

ζε

ελδεδεηγκέλεο

ηξίηεο

ρώξεο,

κε

ηελ

επηθύιαμε

ηεο

πξνεγνύκελεο γξαπηήο ζπκθσλίαο από ηελ Κπβέξλεζε πνπ δηαζέηεη ηα
ακπληηθά πιηθά ή ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο.
5.

Ζ απόθηεζε εηδώλ ακπληηθνύ πιηθνύ πνπ αλαπηύρζεθε ή

θαηαζθεπάζηεθε από έλα από ηα Μέξε ζα γίλεηαη κε ηνπο πην νηθνλνκηθνύο
όξνπο θαη ζα βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζε
ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο ακπληηθήο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο.
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6.

Σα Μέξε ζα εηνηκάζνπλ έγθαηξα κία ζπκθσλία-πιαίζην γηα λα

δηεπθνιύλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ Άξζξνπ απηνύ.
Άξζξν Υ.
Οη δύν Κπβεξλήζεηο, έρνληαο ππόςε ηε ζρέζε κεηαμύ ακπληηθήο
ηθαλόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηαζεξόηεηαο, ζα θαηαβάινπλ
κέγηζηε πξνζπάζεηα γηα λα αλαπηύμνπλ ζρέζεηο νηθνλνκηθήο, βηνκεραληθήο,
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν. ρσξώλ πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ακνηβαία ζπκθσλεκέλε ηερληθή βνήζεηα ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ θαη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, άιιεο κνξθέο βνήζεηαο.
Άξζξν XI.
1.

Οη δηαδηθαζηηθέο δηεπζεηήζεηο θαη νη δηεπζεηήζεηο εθαξκνγήο

πνπ πξνβιέπνληαη από ηε πκθσλία απηή, θαζώο θαη ηπρόλ άιιεο
δηεπζεηήζεηο πνπ ηα Μέξε ζεσξνύλ αλαγθαίεο γηα ηνπο ζθνπνύο θαη
νπσζδήπνηε ζπλεπείο κε απηή ηε πκθσλία, ζα δηεπζεηνύληαη από ηα Μέξε
δηα κέζνπ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο, όπσο αξκόδεη.
2.

Όινη νη όξνη νη ζρεηηθνί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Δπθνιηώλ,

πνπ πεξηέρνληαη ζε δηεπζεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο
ζε ηζρύ ηεο πκθσλίαο απηήο, ζηελ έθηαζε πνπ απηνί είλαη ζπλεπείο κε απηή
ηε πκθσλία θαη ην Παξάξηεκα ηεο, ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηξνπνπνίεζεο ή ηεξκαηηζκνύ ηνπο κε ζπκθσλία, δηα κέζνπ ηεο Μηθηήο
Δπηηξνπήο, όπσο αξκόδεη. Πξνεγνύκελεο δηκεξείο δηεπζεηήζεηο ζρεηηθά κε
ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο απηήο ζα ππνβιεζνύλ κε πξσηνβνπιία
νπνηνπδήπνηε Μέξνπο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή γηα επαλεμέηαζε θαη ακνηβαία
θξίζε.
Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλεμέηαζεο απηήο ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε έλα
ρξόλν από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο ηεο πκθσλίαο. Δάλ είλαη
αλαγθαίν, ε πεξίνδνο απηή κπνξεί λα παξαηαζεί από ηα Μέξε.
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Άξζξν XII.
1.

Ζ πκθσλία απηή ζα ηεζεί ζε ηζρύ όρη αξγόηεξα από ηηο 31

Γεθεκβξίνπ 1983 κε αληαιιαγή δηαθνηλώζεσλ κεηαμύ ησλ Μεξώλ, ζηηο
νπνίεο ζα αλαθέξεηαη όηη νη αληίζηνηρεο ζπληαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπο
έρνπλ εθπιεξσζεί. Ζ πκθσλία απηή ηεξκαηίδεηαη κεηά πέληε ρξόληα κε
γξαπηή πξνεηδνπνίεζε από θάζε Μέξνο πνπ δνζεί πέληε κήλεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ ζα επέιζεη ν ηεξκαηηζκόο ηεο.
2.

Ζ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα έρεη κία πεξίνδν

δεθαεπηά κελώλ πνπ ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα επέιζεη ν
ηεξκαηηζκόο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη, κέζα ζηελ πεξίνδν απηή, ηελ
απνρώξεζε από ηελ Διιάδα ηνπ πξνζσπηθνύ, ηεο θηλεηήο ηδηνθηεζίαο θαη
ηνπ πιηθνύ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Όινη νη όξνη πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ
πκθσλία απηή ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο.
Τπνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ηελ 8ε εκέξα ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 1983,
ζε δύν αληίηππα, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα θαη ηα δύν δε θείκελα
είλαη εμ ίζνπ απζεληηθά.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ε εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο Ακπληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο
κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο.
Α'. 'Αξζξo I ηεο πκθσλίαο.
Σν παξάξηεκα απηό είλαη ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ XI ηεο πκθσλίαο
Ακπληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (εθεμήο αλαθεξόκελε σο ε
πκθσλία) θαη ζα ηεζεί θαη παξακείλεη ζε ηζρύ ηαπηόρξνλα κε ηε πκθσλία.
Β'. 'Αξζξo II ηεο πκθσλίαο.
1. ε ζπλέπεηα κε ηνπο ζθνπνύο ηεο πκθσλίαο θαη ζύκθσλα κε ην
άξζξo II απηήο, επηηξέπεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ λα
δηαηεξεί θαη λα ιεηηνπξγεί ηηο ζηξαηησηηθέο θαη βνεζεηηθέο επθνιίεο πνπ
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ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
βάζεη ησλ δηεπζεηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη, παξαθάησ:
α.
πνπ

απνηειείηαη

Πιέγκα ηαζκνύ Ναπηηθώλ Δπηθνηλσληώλ Νέαο Μάθξεο
από:

ην

Γηνηθεηήξην,

ην

πιέγκα

δξαζηεξηνηήησλ

ππνζηήξημεο θαη επηρεηξήζεσλ ζηε Νέα Μάθξε, ην ζηαζκό εθπνκπήο θαη
αλακεηάδνζεο κηθξνθπκάησλ ζην Κάησ νύιη θαη επθνιίεο ύδξεπζεο ζην
Μαξαζώλα.
β.

Πιέγκα ηαζκνύ Δπηθνηλσληώλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο πνπ

απνηειείηαη από: ην Γηνηθεηήξην, ην πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο
θαη επηρεηξήζεσλ ζηηο Γνύξλεο, ην ζηαζκό εθπνκπήο ζην Υάλη Κνθθίλε θαη
ηηο εγθαηαζηάζεηο πδξνδόηεζεο ζηα Μάιηα.
γ.
από

ην

Αεξνπνξηθή Βάζε νύδαο, ζηελ Κξήηε πνπ απνηειείηαη

Γηνηθεηήξην,

ην

πιέγκα

δξαζηεξηνηήησλ

ππνζηήξημεο

θαη

επηρεηξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζπάζκαηνο επηθνηλσληώλ
Ναπηηθνύ).
δ.

Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ Διιεληθνύ, πνπ απνηειείηαη από:

ην Γηνηθεηήξην, ην πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο θαη επηρεηξήζεσλ
ζηε Βάζε Διιεληθνύ ηηο εθπαηδεπηηθέο επθνιίεο ζηε Βάξε θαη ζηε Γιπθάδα
θαη ηνλ παηδηθό ζηαζκό ζηα νύξκελα γηα ηα εμαξηώκελα πξόζσπα,
επθνιίεο θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο αγαζώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ζηε Γιπθάδα θαη ζην Καζηξί, γξαθεία δηνίθεζεο ζηελ
Αξγπξνύπνιε, απνζήθεο θαη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ζην Αηγάιεσ πξαηήξην
θαη απνζήθε ηξνθίκσλ ζην Νέν Κόζκν, απνζήθεο θαη ςπθηηθνί ρώξνη ζηνλ
Πεηξαηά θαη γξαθέα Γηνίθεζεο ζηε Γιπθάδα γξαθείν ζπκβάζεσλ ζηελ
Αξγπξνύπνιε θαη ηεξκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο ζηξαηησηηθώλ κεηαθνξώλ ζηνλ
Πεηξαηά.
ε.

Κνκβηθνί ηαζκνί Δπηθνηλσληώλ πνπ απνηεινύληαη από:

ηηο επθνιίεο ηνπ όξνπο Παηέξαο, ηνπ όξνπο Πάξλεζα, ηνπ όξνπο Υνξηηάηε,
ηνπ όξνπο Δδεξί θαη ηεο Λεπθάδαο.
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2. ύκθσλα κε ην άξζξν II ηεο πκθσλίαο, επηηξέπεηαη ζηελ
Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ λα δηεμάγεη ζηηο επθνιίεο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ ηηο απνζηνιέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζήκεξα
δηεμάγνληαη βάζεη ησλ ππαξρνπζώλ δηεπζεηήζεσλ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη
παξαθάησ:
α.

Πιέγκα

ηαζκνύ

Ναπηηθώλ

Δπηθνηλσληώλ

Νέαο

Μάθξεο.
Δπηθνηλσλίεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο
θύζεο, πξσηεπόλησο γηα ηηο δπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.
Γξαζηεξηόηεηεο

ππνζηήξημεο

δηνηθεηηθήο

θύζεο,

επηθνηλσλίεο (εληόο θαη εθηόο ζηαζκνύ) θαη δξαζηεξηόηεηεο δηνηθεηηθήο
κέξηκλαο.
β.

Πιέγκα ηαζκνύ Δπηθνηλσληώλ Ζξαθιείνπ.
Δπηθνηλσλίεο θαη επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάιπζε θαη

δηαβίβαζε ζηνηρείσλ.
Γξαζηεξηόηεηεο

ππνζηήξημεο

δηνηθεηηθήο

θύζεο,

επηθνηλσλίεο (εληόο θαη εθηόο ηνπ ζηαζκνύ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ θαη Σειεόξαζεο ησλ
Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη δξαζηεξηόηεηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.
γ.

Αεξνπνξηθή Βάζε νύδαο.
Λεηηνπξγίεο πηήζεσλ, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ

αεξνζθαθώλ Ναπηηθήο πλεξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
Λεηηνπξγίεο πηήζεσλ, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ
απνζηνιώλ απ' αέξνο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζαλ ελαιιαθηηθνύ γηα
ηα αεξνζθάθε ησλ αεξνπιαλνθόξσλ.
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Δλαπνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε πξνηνπνζεηνπκέλσλ απνζεκάησλ λαξθώλ.
Δλαπνζήθεπζε

θαη

ζπληήξεζε

ζπκβαηηθώλ

ππξνκαρηθώλ.
Δπηθνηλσλίεο.
Γξαζηεξηόηεηεο

δηνηθεηηθήο

θαη

εθνδηαζηηθήο

ππνζηήξημεο.
δ.

Πιέγκα Αεξνπνξηθήο Βάζεο Διιεληθνύ.
Λεηηνπξγίεο

αεξνκεηαθνξώλ

θαη

πηήζεσλ,

εθνδηαζηηθή

ζπληήξεζε

ππνζηήξημε

θαη

ππνζηήξημε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ζπλαθώλ ηεξκαηηθώλ επθνιηώλ.
ηάζκεπζε,

ιεηηνπξγίεο

πηήζεσλ,

ζπληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε ησλ αεξνζθαθώλ ζπλδέζκσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
Λεηηνπξγίεο πηήζεσλ, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ
αεξνζθαθώλ αλαγλώξηζεο θαη εθηέιεζε επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζην
έδαθνο.
Δπηθνηλσλίεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ Ραδηνθώλνπ θαη Σειεόξαζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
Γηνηθεηηθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε.
ε.

Κνκβηθνί ηαζκνί Δπηθνηλσληώλ.
Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηαβαηηθώλ επηθνηλσληώλ

εδάθνπο- εδάθνπο θαη εδάθνπο-αέξνο.
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε επηθνηλσληώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ αλακεηάδνζεο ζην Δδεξί) θαη
ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.
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3.

Οη

πηεηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηηο

ζηξαηησηηθέο θαη ηηο βνεζεηηθέο επθνιίεο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ
Σερληθή Γηεπζέηεζε ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 1977.
Γ'. Άξζξν III ηεο πκθσλίαο.
1. Οη δηεπζεηήζεηο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ δπλάκεσλ κεηαμύ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηεο Διιάδαο ζα εθαξκόδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν
θαη πλεύκα κε ηηο δηεπζεηήζεηο απηέο πνπ γεληθά εθαξκόδνληαη από ηα
Κξάηε- Μέιε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πλζήθεο.
2.

ρεηηθά κε ηελ άζθεζε πνηληθήο δηθαηνδνζίαο:
α. Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία αλαγλσξίδεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία

ηεο άζθεζεο πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ από ηηο ζηξαηησηηθέο

αξρέο ησλ

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηα κέιε ησλ δπλάκεσλ ηνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ
έρεη έλαο ηέηνηνο έιεγρνο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο εηνηκόηεηα. Οη αξκόδηεο
ειιεληθέο αξρέο γηα ην ιόγν απηό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ VII
παξάγξαθνο 3(γ) ηεο πκθσλίαο γηα ην Καζεζηώο ησλ Γπλάκεσλ ηνπ
NATO, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηέο ζεσξνύλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
γη΄απηέο, ζύκθσλα κε ην θπξηαξρηθό δηαθξηηηθό ηνπο δηθαίσκα, ζα εμεηάδνπλ
ηαρέσο θαη επλντθά ηελ παξαίηεζε ηνπο από ηελ πνηληθή δηθαηνδνζία κεηά
από αίηεζε ησλ δπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
β. Αηηήζεηο ησλ αξρώλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ γηα παξαίηεζε ηεο Διιάδαο από ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο ηεο δηθαηνδνζίαο ζα
εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
1)

Ζ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία 30

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη ζηξαηησηηθέο αξρέο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα έρνπλ ιάβεη γλώζε ηεο έλαξμεο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο, θαηά ελόο θαηεγνξνπκέλνπ, ζηε Μηθηή Δπηηξνπή πνπ έρεη
ζπζηαζεί βάζεη ηνπ Άξζξνπ VI ηεο πκθσλίαο.
2)

Ζ αίηεζε ζα εμεηάδεηαη από ηε Μηθηή Δπηηξνπή,

ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ αξκόδηα ειιεληθή αξρή ζε 15 εκέξεο
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από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
3)

Ζ αξκόδηα ειιεληθή αξρή ζα ιακβάλεη απόθαζε

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ζε 30 εκέξεο από ηε ιήςε ηεο.
4)

Δάλ νη ειιεληθέο αξρέο δελ παξαηηεζνύλ από ηε

δηθαηνδνζία ηνπο, ζηελ ππόζεζε ζα δίλεηαη πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε ώζηε
ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία λα πεξαηώλεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζύκθσλα κε
ην Άξζξν VII παξάγξαθνο 9 (α) ηεο πκθσλίαο πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ησλ
δπλάκεσλ ησλ θξαηώλ ηνπ NATO.
3.

ρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ησλ κειώλ ησλ δπλάκεσλ ησλ

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
α.

Οη δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνύ λόκνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε

ηελ πξνδηθαζηηθή θξάηεζε ή πνπ απαηηνύλ ηελ πξνθπιάθηζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζα πιεξνύληαη κέρξη ηελ πεξάησζε όιεο ηεο δηθαζηηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηελ έθδνζε βεβαησκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ ησλ ζηξαηησηηθώλ
αξρώλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, πνπ ζα βεβαηώλεη ηελ παξνπζία ηνπ
κέινπο ηεο δύλακεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο
ειιεληθήο δηθαζηηθήο αξρήο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, όπνπ απαηηείηαη ε
παξνπζία ηνπ αηόκνπ απηνύ.
β.

Όηαλ κέινο ηεο δύλακεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ έρεη

θαηαδηθαζζεί από ειιεληθό δηθαζηήξην θαη ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε
πεξηιακβάλεη θπιάθηζε ρσξίο αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα, νη ζηξαηησηηθέο
αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα αλαιακβάλνπλ ηελ θξάηεζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ Διιάδα κέρξη ην ηέινο όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ έθεζεο.
4.

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ:
α. Ο όξνο «πνιηηηθό πξνζσπηθό», όπσο θαζνξίδεηαη ζην

Άξζξν I παξ. 1 (β) ηεο πκθσλίαο γηα ην θαζεζηώο ησλ δπλάκεσλ ηνπ
NATO, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εμαξηώκελα πξόζσπα, ζα
πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ππαιιήινπο κε ειιεληθνύ θαη κε εκπνξηθνύ
νξγαληζκνύ, πνπ είλαη ππήθννη ή έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζηηο
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Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νη νπνίνη, κε ζθνπό απνθιεηζηηθά ηελ ζπκβνιή ζηελ
επεκεξία, ην εζηθό ή ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ηεο δύλακεο, ζπλνδεύνπλ
ηηο δπλάκεηο απηέο ζηελ Διιάδα, όπσο θαη πξόζσπα κε ειιεληθήο
ππεθνόηεηαο πνπ πξνζιακβάλνληαη από εξγνιάβνπο ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ γηα ην πξνζσπηθό ζην
νπνίν ζα πξνζδίδεηαη ε ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα είθνζη πέληε (25)
άηνκα επηπιένλ από ηνλ αξηζκό εθείλσλ πνπ ππάξρνπλ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1983
ρσξίο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
Σν πξνζσπηθό απηό δελ ζεσξείηαη όηη έρεη ηελ ηδηόηεηα πνιηηηθνύ
πξνζσπηθνύ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Άξζξνπ VIII ηεο πκθσλίαο γηα ην
θαζεζηώο ησλ δπλάκεσλ ηνπ NATO.
β.

Άδεηεο παξακνλήο ή άδεηεο εξγαζίαο δελ ζα απαηηνύλ-

ηαη γηα ηελ πξόζιεςε κειώλ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζρέζε κε ηηο
Δπθνιίεο.
5.

ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό:
α.

Γηα θάζε επθνιία ή δξαζηεξηόηεηα ησλ δπλάκεσλ ησλ

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζα θαηαξηηζζνύλ δύν θαηάινγνη ζέζεσλ, έλαο γηα ην
ειιεληθό πξνζσπηθό θαη ν άιινο γηα ην πξνζσπηθό ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε
θάζε θαηεγνξία ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1983. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή, πέξα ηνπ ηξία
ηνηο εθαηό ζηελ αλαινγία ησλ ζέζεσλ ησλ θαηαινγώλ απηώλ ζα
ζπκθσλείηαη ακνηβαία από ηηο δύν Κπβεξλήζεηο.
β.

ύκθσλα

κε

ην

Άξζξν

ΗΥ

παξάγξαθνο 4

ηεο

πκθσλίαο γηα ην θαζεζηώο ησλ δπλάκεσλ ηνπ NATO, νη δηαηάμεηο ηεο
ειιεληθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο θαη
εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηηο απνδνρέο, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο θαη
ηνπο όξνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο εθαξκόδνληαη ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα, ζα ηεξνύληαη σο πξνο ηνπο Έιιελεο ππεθόνπο πνπ
απαζρνινύληαη ζηελ Διιάδα από ηηο δπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
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6.

ρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο θνξνινγηθέο απαιιαγέο:

ρεηηθά κε ην Άξζξν Υ ηεο πκθσλίαο γηα ην θαζεζηώο ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν I παξάγξαθνο 2 ηεο ίδηαο
πκθσλίαο, ηα κέιε ηεο δύλακεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηνπ
πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ απαιιάζζνληαη νπνηνπδήπνηε θόξνπ ή όκνηαο
επηβάξπλζεο

ζηελ

Διιάδα

επί

ηεο

ηδηνθηεζίαο,

θαηνρήο,

ρξήζεο,

κεηαβίβαζεο κεηαμύ ηνπο ελ δσή ή κε αηηία ζαλάηνπ γηα ηα είδε
εκπξάγκαηεο

θηλεηήο

πεξηνπζίαο

πνπ

εηζήγαγαλ

ζηελ

Διιάδα

ή

απνθηήζεθαλ εθεί γηα πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε. Έλα απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο
κέινπο ηεο δπλάκεσο ή ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ζα εμαηξείηαη από ηα
ειιεληθά ηέιε θπθινθνξίαο, εηζθνξέο γηα ηελ έθδνζε αξηζκνύ θπθινθνξίαο
ή άδεηαο θαη από παξόκνηεο επηβαξύλζεηο.
7.

ρεηηθά κε ηηο εξγνιαβηθέο εηαηξείεο:

.

Οη δπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ
ζπκβάζεηο κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή γηα ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ ζηελ Διιάδα. ύκθσλα κε ηνπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο
ηνπο, νη δπλάκεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη
απεπζείαο από νπνηαδήπνηε πεγή, ελ ηνύηνηο ζα ρξεζηκνπνηνύλ ειιεληθέο
εξγνιαβηθέο εηαηξίεο ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό γηα ηελ εθηέιεζε
θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ.
8.

ύκθσλα κε ην Άξζξν XI ηεο πκθσλίαο, ηα Μέξε πξνηίζεληαη

λα ζπλάςνπλ κηα ελνπνηεκέλε ηερληθή δηεπζέηεζε, ε νπνία ζα ελζσκαηώλεη
ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ Παξάξηεκα θαη ζα
εθζπγρξνλίδεη ηηο πξνεγνύκελεο πκθσλίεο θαη πξαθηηθή πνπ αθνξά ζην
θαζεζηώο ησλ δπλάκεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηελ Διιάδα.
Γ'. Άξζξν IV ηεο πκθσλίαο. Οη επζύλεο ησλ αξκόδησλ Διιεληθώλ Αξρώλ
γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο επθνιίαο, πνπ
ξεηά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν IV (1) ηεο πκθσλίαο, ζα εθπιεξώλνληαη
ζύκθσλα κε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη επζύλεο ζπλδέζκνπ θαη
ζπληνληζκνύ ηνπ Έιιελα Αληηπξνζώπνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνύ ζα πεξη-
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ιακβάλνπλ ην ζύλδεζκν θαη ζπληνληζκό κε ηηο αξρέο ηεισλείσλ, δεκόζηαο
ηάμεο, εξγαζίαο, ππεξεζίαο αιινδαπώλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δ'. Άξζξν V ηεο πκθσλίαο. Οη ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ
θαηά πεξίπησζε εμνπζηνδόηεζε από αλώηεξεο Διιεληθέο Αξρέο, ηαπηόηεηα
θαη αλάινγε άδεηα δηαβάζκηζεο αζθάιεηαο ηνπ άηνκνπ, θαηάιιειε
πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απνθηώληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξόζβαζεο θαη πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε.
Σ'. Άξζξν VI ηεο πκθσλίαο
1.

Καη ηα δύν Μέξε ζα νξίζνπλ ζηξαηησηηθνύο θα: δηπισκαηηθνύο

αληηπξνζώπνπο ζηε Μηθηή Δπηηξνπή.
2.

Δπηπιένλ από νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα πνπ κπνξνύλ λα

ζπκθσλεζνύλ ακνηβαία, ε Μηθηή Δπηηξνπή ζα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο από
ηνπο Έιιελεο Αληηπξνζώπνπο θαη ηνπο Γηνηθεηέο ησλ δπλάκεσλ ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηηο Δπθνιίεο. Θα επηιακβάλεηαη εξσηεκάησλ ή
δηαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή πνπ νη αμησκαηνύρνη απηνί
κπνξεί λα ππνβάινπλ θαη ζα απνζηέιιεη ζηνπο αμησκαηνύρνπο απηνύο
ζπκθσλεκέλεο

νδεγίεο

δηα

κέζνπ

ηεο

αληίζηνηρεο

ειιεληθήο

θαη

ακεξηθαληθήο αιύζνπ δηνηθήζεσο.
Ε.' Άξζξν IX ηεο πκθσλίαο. Ζ καθξνπξόζεζκε δίθαηε ηζνξξνπία ζηελ
ακνηβαία ξνή ακπληηθώλ πξνκεζεηώλ γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ησλ δύν Κπβεξλήζεσλ, ρνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, ζα ιακβάλεη ππόςε ην
ζρεηηθό ηερλνινγηθό επίπεδν ησλ πξνκεζεηώλ απηώλ θαη ζα είλαη ζπλεπήο
κε ηελ εζληθή ηνπο πνιηηηθή.
Τπνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ηελ 8ε εκέξα ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 1983, ζε
δύν αληίηππα, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα, θαη ηα δύν δε θείκελα
είλαη εμίζνπ απζεληηθά.
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EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Αζήλα, 8 επηεκβξίνπ 1983
Κύξηε Τθππνπξγέ,
Έρσ ηελ ηηκή λα αλαθεξζώ ζηε πκθσλία Ακπληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο
πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Κπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο πνπ ππεγξάθε
ζήκεξα, θαη εηδηθόηεξα ζην Άξζξν VΗΗΗ, όπσο επίζεο θαη ζην Νόκν γηα Ξέλε
Βνήζεηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηνπ 1961 όπσο ηξνπνπνηήζεθε (Σκήκα
620 C (b) (4) ).
Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, επηζπκώ λα επηβεβαηώζσ ην αίηεκα ηεο
Κπβέξλεζεο κνπ πξνο ην Κνγθξέζζν γηα ην πνζό ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ (500.000.000 δνι.) κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ειιεληθώλ
ελόπισλ δπλάκεσλ κε Πηζηώζεηο Ξέλσλ ηξαηησηηθώλ Πσιήζεσλ (FMS)
γηα κία πεξίνδν 12 κελώλ πνπ ζα αξρίδεη από 1εο Οθησβξίνπ 1983 θαη λα
ζαο πιεξνθνξήζσ όηη ε Κπβέξλεζε κνπ αλέθεξε ζήκεξα ζην Κνγθξέζζν
όηη νη δύν Κπβεξλήζεηο καο θαηέιεμαλ ζε κία πκθσλία Ακπληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα ζέζσ ππόςε ζαο όηη πξόζεζε
ηεο Κπβέξλεζήο κνπ είλαη ε δηάζεζε απηήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο κε όξνπο
ηδηαίηεξα επλντθνύο γηα ηελ Διιάδα.
Γερζείηε, Κύξηε Yθππνπξγέ, ηελ αλαλέσζε ηεο δηαβεβαίσζεο ηεο πςειήο
κνπ ππόιεςεο.
Άιαλ Μπεξιίλη Δπηηεηξακκέλνο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
Αζήλα, 8 επηεκβξίνπ 1983
Κύξηε Δπηηεηξακκέλε,
Έρσ ηελ ηηκή λα επηβεβαηώζσ ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο ζαο κε ηελ ίδηα
εκεξνκελία,

ζρεηηθά

κε

ηε

πκθσλία

Ακπληηθήο

θαη

Οηθνλνκηθήο

πλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε ζήκεξα θαη πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ακπληηθήο
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ππνζηήξημεο από ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ πξνο ηελ
Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
Έρσ επηπξόζζεηα ηελ ηηκή λα ζαο πιεξνθνξήζσ όηη ε Κπβέξλεζή
κνπ ιακβάλεη ππόςε ην πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο ζαο θαη ζεσξεί όηη απηό
απνηειεί βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν καο Κπβεξλήζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ακπληηθήο ππνζηήξημεο.
Γερζείηε, Κύξηε Δπηηεηξακκέλε, ηελ αλαλέσζε ηεο δηαβεβαίσζεο ηεο
πςειήο κνπ ππόιεςεο.
Άξζξν δεύηεξν.Ζ ηζρύο ηνπ λόκνπ απηνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Παξαγγέιινκελ λα δεκνζηεπζεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην θείκελν ηνπ παξόληνο θαη λα εθηειεζζή σο
λόκνο ηνπ Κξάηνπο.
Γηα ηελ Κπβέξλεζε
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
ΓΗΑΝΝΖ Π. ΚΑΦΖ
Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ

Γηα ηελ Κπβέξλεζε
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ
ηεο Ακεξηθήο
ΑΛΑΝ ΜΠΔΡΛΗΝΣ
Δπηηεηξακκέλνο

