ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 1670/ΦΔΚ Α΄/206/29 ΓΔΚEΜΒΡΙΟΤ 1986
Κύξσζε ζπκθσλίαο ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο

Διιεληθήο

Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθόινπζν λόκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
Άξζξν πξώην. Κπξώλεηαη θαη έρεη ηελ ηζρύ πνπ νξίδεη ην άξζξν 28
παξ. I ηνπ πληάγκαηνο ε ζπκθσλία ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο πνπ ππνγξάθηεθε
ζηε Μαδξίηε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1985, ηεο νπνίαο ην θείκελν ζε πξσηόηππν
ζηελ Διιεληθή γιώζζα, έρεη σο εμήο:
ΤΜΦΩΝΗΑ ΑΜΤΝΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΖ ΗΠΑΝΗΑ
Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο: Έρνληαο ππόςε
ηηο θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, πνπ απνξξένπλ από ηελ
πξνζήισζε ηνπο ζε θνηλά ηδεώδε, θνηλέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο
θαη παξαδόζεηο θαη ηεο γεηηληάζεσο ηνπο ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή.
Δπηζπκώληαο λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηνπο θηιηθνύο ηνπο δεζκνύο κε ηε
ζπλεξγαζία ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπο.
Δπηδεηώληαο λα ζπζθίμνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο ζρέζεο ηνπο απηέο,
κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηνλ ακπληηθό ηνκέα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζηηο ακνηβαίεο πξνκήζεηεο θαη ζηε ζπκπαξαγσγή
πνιεκηθνύ πιηθνύ.
Πεπεηζκέλεο όηη ε ζπλεξγαζία απηή ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο
εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα ζηε Μεζόγεην.
πκθώλεζαλ ηα αθόινπζα:
Άξζξν 1.

Σα δπν ζπκβαιιόκελα κέξε απνζθνπνύλ ζηελ αλάπηπμε

επξείαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεώλ ησλ, ηόζν ζηα γεληθά
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ζηξαηησηηθά ζέκαηα, όζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμνπιηζκώλ θαη ηεο
ζπκπαξαγσγήο πνιεκηθνύ πιηθνύ.
Άξζξν 2.

Ζ ζπλεξγαζία ζην ζηξαηησηηθό ηνκέα ζα πεξηιακβάλεη

ηελ αληαιιαγή απόςεσλ επί ζεκάησλ πνπ ζα θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ
ζηξαηησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ηελ νξγάλσζε ησλ Δλόπισλ
Γπλάκεώλ, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή, ηελ επηζηεκνληθή ζηξαηησηηθή έξεπλα
θαη ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε λέσλ δνγκάησλ θαη κέζσλ ζπγρξόλνπ πνιέκνπ,
θαζώο θαη ζηελ παξνπζία παξαηεξεηώλ θαηά ηε δηεμαγσγή εζληθώλ
αζθήζεσλ, έπεηηα από ζρεηηθή πξόζθιεζε.
Θα πξνγξακκαηίδεηαη ε εθηέιεζε θνηλώλ αζθήζεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή
θαη ησλ ηξηώλ θιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ησλ δύν ρσξώλ, θαζώο θαη ε
νξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα άηνκα, επηηξνπέο ή ζρνιέο
δηαθόξσλ επηπέδσλ.
Άξζξν 3.

Οη κνλάδεο, ηα πνιεκηθά ζθάθε θαη ηα ζηξαηησηηθά αε-

ξνζθάθε ηεο θάζε ρώξαο, πνπ κεηαθηλνύληαη ζην έδαθνο ηνπ εηέξνπ κέξνπο
γηα λα κεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνύ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπκθσλείηαη κέζα ζην
πιαίζην ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ρξήζε
ζηξαηνπέδσλ, βάζεσλ, ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ ηεο άιιεο ρώξαο, όπσο νη
αξκόδηεο αξρέο ηεο ηειεπηαίαο απηήο θαζνξίδνπλ, ηεξώληαο ηνπο δηεζλείο
λόκνπο θαη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο θηινμελνύζαο ρώξαο.
Σα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ακνηβαία
βνήζεηα ηερληθή ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηεγνξίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα
δεηεζεί από νπνηαδήπνηε από ηα δύν κέξε γηα ηηο κεηαθηλνύκελεο κνλάδεο
θαη/ή δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ηόζν ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο όζν θαη ζε
πεξίπησζε βιάβεο , θαη / ή αηπρεκάησλ πάληνηε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο
λόκνπο θαη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία.
Σν πξνζσπηθό ηνπ θάζε κέξνπο πνπ εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο
παξνύζαο ζπκθσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ άιιε ρώξα,
ζα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο αζηπλνκηθέο θαη ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο.
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Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε ρξήζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηηο κνλάδεο ηνπ εηέξνπ κέξνπο ζηηο
νπνίεο αλαθέξεηαη ην παξόλ άξζξν ζ' απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηαίηεξσλ
ζπκθσληώλ.
Άξζξν 4.

Σα δύν κέξε ζα ελζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε ζηελήο

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θέληξσλ εξεπλώλ ηνπο θαη ησλ ακπληηθώλ
βηνκεραληώλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ θαη ηνπο
αθόινπζνπο ηνκείο:
Σελ αλάπηπμε θνηλώλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ έξεπλα, ηελ θαηαζθεπή,
ηελ παξαγσγή, ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (αληαιιαθηηθά,
εθπαίδεπζε θιπ.) ησλ ακπληηθώλ πιηθώλ θαη νπιηθώλ ζπζηεκάησλ.
Σελ παξνρή ακνηβαίαο βνήζεηαο γηα ηελ αληαιιαγή ηερληθώλ,
ηερλνινγηθώλ θαη βηνκεραληθώλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο κνξθήο
βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβηβάζεσο
κεζόδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζηελ θάζε ρώξα ακπληηθνύ πιηθνύ πνπ παξάγεηαη
ζηελ άιιε, ππό όξνπο πνπ ζα ζπκθσλνύληαη θαηά πεξίπησζε.
Σε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ, ηνπ ηερληθνύ θαη βηνκεραληθνύ
ηνπο δπλακηθνύ, γηα ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ακπληηθώλ
πιηθώλ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ, ηόζν ησλ ίδησλ απηώλ ρσξώλ, όζν θαη
εμαγσγώλ, πνπ ζ' απνηεινύλ αληηθείκελν ηδηαίηεξσλ ζπκθσληώλ.
Σνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θάζε κέξνπο,
γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη βειηηώζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή
πξαγκαηνπνηεζεί από ην άιιν κέξνο.
Σε δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο ησλ ηδηαίηεξσλ πειαηώλ ηνπ θάζε κέξνπο,
κε ζθνπό ηε ζπκπαξαγσγή πιηθνύ πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ην άιιν κέξνο.
Σελ εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο πνιηηηθέο
θαη ζηξαηησηηθέο ηερληθέο ζρνιέο ησλ δύν ρσξώλ.
Σα δύν κέξε ζα δηαβνπιεύνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κειέηε θαη
αλάπηπμε λέσλ όπισλ θαη πιηθώλ γηα ρξήζε από ηηο Έλνπιέο ηνπο Γπλάκεηο.
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Σν θάζε κέξνο ζα επηδηώθεη ηελ πξνκήζεηα ακπληηθώλ πιηθώλ, πνπ ζα έρνπλ
αλαπηπρζεί θαη παξαρζεί από ην άιιν κέξνο.
Σα δύν κέξε ζα ελεκεξώζνπλ ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπο, γηα ηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο θαη ζα εθδώζνπλ ηηο θαηάιιειεο
νδεγίεο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Με όκνην ηξόπν ζα
ελζαξξύλνπλ ηε ζύλαςε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ ηνπο γηα
ππεξγνιαβίεο,

ζπκςεθηζκνύο,

άδεηεο

βηνκεραληθήο

θαηαζθεπήο

θαη

κεηαβίβαζεο ηερλνινγίαο θαη κεζόδσλ γηα ηε ζπκπαξαγσγή ακπληηθώλ
πιηθώλ πνπ ζ' αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε κέξνπο, κε πιηθά πνπ
παξάγνληαη από εηαηξείεο ηνπ άιινπ κέξνπο.
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο ν όξνο «επηρείξεζεο ζεκαίλεη
ηηο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξείεο, πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ
θάζε κέξνπο.
Οη ηηκέο ησλ ακπληηθώλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ, πνπ ζα πξνζθέξνληαη
από ην έλα κέξνο ζην άιιν, ζα ππνινγίδνληαη επί ηεο πιένλ επλντθόηεξεο
βάζεσο πνπ επηηξέπεηαη από ηε λνκνζεζία θάζε ρώξαο θαη δε ζα
πεξηιακβάλεη δηθαηώκαηα έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο, θαζώο θαη
έμνδα ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ησλ ζπζθεπώλ.
Ζ θαζνξηδόκελε κε ηελ παξνύζα ζπκθσλία ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
δύν ρσξώλ ζα επηδησρζεί λα

είλαη ηζόξξνπε από πιεπξάο ηζνδπγίνπ

ακπληηθώλ πιεξσκώλ.
Άξζξν 5.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο ηα δύν κέξε

ζπκθσλνύλ γηα ηε ζύζηαζε κηαο κηθηήο επηηξνπήο επί ζεκάησλ άκπλαο.
Ζ κηθηή απηή επηηξνπή ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ηεο
ζπκθσλίαο. Θα παξαθνινπζεί ηελ νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ,
ζα εμεηάδεη θάζε αλαθπόκελν πξόβιεκα θαη ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ
επίιπζε ηνπ. Θα κειεηά κεζόδνπο πξνώζεζεο ησλ ζθνπώλ θαη επηδηώμεσλ
ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο θαη ππνβάιιεη ζε ακθόηεξα ηα κέξε ηα
ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο.
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Άξζξν 6.

Ζ κηθηή επηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κία θνξά ην

ρξόλν, ζα πξνεδξεύεηαη από ηνπο ππνπξγνύο άκπλαο ησλ δύν κεξώλ, νη
νπνίνη κπνξεί λα αληηπξνζσπεύνληαη.
Άξζξν 7.
1.

Δληόο ηεο κηθηήο επηηξνπήο ζπληζηώληαη δύν επηηξνπέο :
Ζ ζηξαηησηηθή επηηξνπή, πνπ ζα πξνεδξεύεηαη από

ειιεληθήο πιεπξάο από ηνλ Αξρεγό ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη από ηζπαληθήο πιεπξάο
από ηνλ αξρεγό ηνπ Δπηηειείνπ Άκπλαο, πνπ κπνξεί λ' αληηπξνζσπεύνληαη. Ζ
επηηξνπή απηή ζα επηβιέπεη ην ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ δύν επηηειείσλ, γηα
ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ παξνύζα ζπκθσλία ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηδία
από ηα άξζξα 2 θαη 3 απηήο.
2.

Σελ επηηξνπή ακπληηθήο, ηερλνινγηθήο θαη βηνκεραληθήο

ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα πξνεδξεύεηαη από ειιεληθήο πιεπξάο από ην Γεληθό
Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πνιεκηθήο Βηνκεραλίαο θαη από ηζπαληθήο πιεπξάο από
ην Γεληθό Γ/ληή Δμνπιηζκνύ θαη Τιηθώλ, πνπ κπνξεί λ' αληηπξνζσπεύνληαη. Ζ
Δπηηξνπή απηή ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο ζπκθσλίαο θαη ηδία ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 4.
Σα δύν κέξε ζα νξίδνπλ ζηε κηθηή επηηξνπή όζνπο αληηπξνζώπνπο θαη
ζπκβνύινπο θξίλνπλ αλαγθαίν θαη θαηά ηηο ζπζθέςεηο ηεο κηθηήο επηηξνπήο
ζα πξνζθαινύλ όζνπο άιινπο απαηηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα πξνο ζπδήηεζε
ζέκαηα.
Ζ κηθηή επηηξνπή ζα ππνβνεζείηαη επί κνλίκνπ βάζεσο από έλαλ
έιιελα γξακκαηέα θαη από έλαλ ηζπαλό γξακκαηέα, πνπ ζα δηνξηζηνύλ από
ην θάζε κέξνο θαη ζα ελεξγνύλ ζαλ ζύλδεζκνη κεηαμύ ησλ δύν Τπνπξγείσλ
Δζληθήο Άκπλαο.
Άξζξν 8.

Οη εηδηθνί ηνκείο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λ' απνηειέζνπλ

αληηθείκελα εηδηθώλ ζπκθσληώλ, κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ ή ηερληθώλ ξπζκίζεσλ
κεηαμύ ησλ θνξέσλ ησλ αληίζηνηρσλ ππνπξγείσλ.
Άξζξν 9.

Γηα θάζε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε πιηθά ή

πάζεο θύζεο έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από δξαζηεξηόηεηεο ζπλδεόκελεο
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κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο, ηα δύν κέξε ζα εθαξκόδνπλ ηνλ
ίδην βαζκό αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο.
Άξζξν 10.

Δάλ ε ζπλεξγαζία ζπκπεξηιάβεη ηε ζπκκέηνρε θαη ηξίησλ

ρσξώλ, ηα δύν κέξε ζα πξνβνύλ ζηηο αλαγθαίεο δηαπξαγκαηεύζεηο, ώζηε ε
ζπκκεηνρή ηνπο λα ιάβεη ρώξα ππό ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο
θαη ζύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη λνκνζεζία θάζε ρώξαο.
Άξζξν 11.

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο νξίδεζαη γηα δέθα

(10) ρξόληα θαη ζα ηεζεί ζε ηζρύ όηαλ ην θάζε κέξνο γλσζηνπνηήζεη ζην άιιν,
όηη εθπιεξώζεθαλ νη εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ
επηθύξσζή ηεο.
Άξζξν 12.

Κάζε κέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη εγγξάθσο ηε ζπκθσ-

λία, νπόηε ζα ιήγεη ε ηζρύο ηεο κέζα ζε έμη (6) κήλεο, από ηεο
γλσζηνπνηήζεσο ηεο θαηαγγειίαο ζην άιιν κέξνο.
Αλ δελ δηαηππσζεί έγγξαθε θαηαγγειία ηεο ζπκθσλίαο από θάπνην
από ηα κέξε, έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο αξρηθήο δεθαεηνύο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο, απηή ζα ζεσξείηαη όηη εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ζε
δηαδνρηθέο δηεηείο (2) πεξηόδνπο.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζπκθσλίαο ηα δύν κέξε δα πξνβνύλ ζε
άκεζεο

δηαβνπιεύζεηο,

γηα

ηνλ

θαιύηεξν

δπλαηό

δηαθαλνληζκό

ησλ

εθθξεκνύλησλ πξνβιεκάησλ.
Οη εηδηθέο ζπκθσλίεο πνπ ζα έρνπλ ππνγξαθεί κε βάζε ηελ παξνύζα
ζπκθσλία κεηαμύ είηε θξαηηθώλ νξγαληζκώλ είηε ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, κε ή
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξώλ, ζα εμαθνινπζήζνπλ ηζρύνπζεο κέρξηο
νινθιήξσζήο ηνπο. .
Δθδίδεηαη ζηε Μαδξίηε ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ 1985 ζε δύν αληίηππα, ην
έλα ζηελ ειιεληθή θαη, ην άιιν ζηελ ηζπαληθή γιώζζα, ηα δε δύν θείκελα είλαη
εμ ίζνπ απζεληηθά.
Άξζξν δεύηεξν. Σα πξσηόθνιια-πξαθηηθά, πνπ θαηαξηίδνληαη από ηε
κηθηή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, εγθξίλνληαη κε
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θνηλή πξάμε ησλ αξκόδησλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγώλ.
Άξζξν ηξίην. Ζ ηζρύο ηνπ λόκνπ απηνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηεο ζπκθσλίαο πνπ θπξώλεηαη θαηά ηα
πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 11 απηήο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λόκνπ ηνπ Κξάηνπο.
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