ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ
ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ
ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ
Αθήνα, 8 Ιουλίου 1990
Πξννίκην
αλ έθθξαζε ηεο θνηλήο επηζπκίαο ηνπο γηα κηα βειηησκέλε ακπληηθή
ζρέζε, ε Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κπβέξλεζε ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζπλάπηνπλ λέα ζπκθσλία ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο, ε
νπνία δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο:
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επαλαβεβαηψλνπλ ηελ πξνζήισζή
ηνπο ζηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη, ζην
πιαίζην απηφ, ζηελ άζθεζε ηνπ εγγελνχο δηθαηψκαηφο ηνπο αηνκηθήο θαη
ζπιινγηθήο άκπλαο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 51 ηνπ Υάξηε.
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επαλαβεβαηψλνπλ φηη νη ζρέζεηο
ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο βαζίδνληαη ζε θνηλή αθνζίσζε ζηηο αξρέο ηεο
ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηθαηνζχλεο
θαη ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ.
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαγλψξηζε εθ
κέξνπο ηνπο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζην πεδίν ηεο άκπλαο,
φπσο θαη ζε φια ηα άιια πεδία, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ ακνηβαίνπ νθέινπο
θαη ηνπ πιήξνπο ζεβαζκνχ ηεο θπξίαξρεο ηζφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ρσξψλ.
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηβεβαηψλνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηνπο
πξνο ην Γηεζλέο Γίθαην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πθηζηακέλσλ δηεζλψλ
ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή, θαη ηελ απφθαζή ηνπο λα
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηηο δηκεξείο θαη
πνιπκεξείο δηεπζεηήζεηο ζηηο νπνίεο θαη νη δχν είλαη πκβαιιφκελα Μέξε,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ θαη ηεο Σειηθήο Πξάμεο
ηνπ Διζίλθη.
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Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δηαθεξχζζνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο
ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ δέζκεπζή ηνπο λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο
απνρήο απφ ελέξγεηεο νη νπνίεο απεηινχλ ηελ εηξήλε επαλαιακβάλνπλ ηελ
ζηαζεξή απφθαζή ηνπο λα πεξηθξνπξνχλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ακνηβαίσο
ηελ αζθάιεηα, ηελ θπξηαξρία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα
ησλ αληηζηνίρσλ ρσξψλ ηνπο θαηά ελεξγεηψλ νη νπνίεο απεηινχλ ηελ εηξήλε,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλνπιεο επίζεζεο ή ηεο απεηιήο επίζεζεο θαη
επηβεβαηψλνπλ ηελ απφθαζή ηνπο λα αληηηαρζνχλ ελεξγά θαη αλεπηθχιαθηα
ζε θάζε ηέηνηα απφπεηξα ή ελέξγεηα θαη ηελ δέζκεπζή ηνπο λα θαηαβάιινπλ
ηηο θαηάιιειεο κείδνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα απνηξέςνπλ ηέηνηα πνξεία
δξάζεο.
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο επηβεβαηψλνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο
ζηελ αξρή φηη νη δηεζλείο δηαθνξέο ζα επηιχνληαη κε εηξεληθά κέζα θαη ηελ
ζπλερή ζηαζεξή απφθαζή ηνπο λα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ ηαρεία θαη δίθαηε
επίιπζε ησλ πθηζηακέλσλ ζηελ πεξηνρή δηεζλψλ δηαθνξψλ, πνπ ελδηαθέξνπλ
εηδηθφηεξα εθάηεξν απφ ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζηε πκθσλία απηή, κε
εηξεληθά κέζα ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ
Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Η Διιάο θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο βεβαηψλνπλ φηη ε πκθσλία απηή
είλαη ζχκθσλε πξνο ηα αληίζηνηρα πληάγκαηα ή άιινπο λφκνπο ηνπο, πξνο
ηα θνηλά ακπληηθά ζπκθέξνληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο, πξνο ηα αληίζηνηρα
εζληθά ζπκθέξνληα θαη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηά ηνπο θαη φηη επηπιένλ ηίπνηε
ζηε πκθσλία απηή δελ απνζθνπεί λα βιάςεη ηηο ζρέζεηο εθαηέξνπ ησλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ κε νπνηαδήπνηε ηξίηε ρψξα.
Καη, ζπκθσλνχλ ηα αθφινπζα:
Άξζξν 1.
1.

Η

Κπβέξλεζε

ηεο

Διιεληθήο

Γεκνθξαηίαο

επηηξέπεη

ζηελ

Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα δηαηεξεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζηελ
Διιάδα ζηξαηησηηθέο θαη βνεζεηηθέο Δπθνιίεο θαζψο θαη κε ζπλνξεχνπζεο
βνεζεηηθέο Δπθνιίεο (εθεμήο αλαθεξφκελεο φιεο σο «νη Δπθνιίεο»), θαζψο
θαη λα δηεμάγεη ζηηο Δπθνιίεο απηέο απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα
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ζθνπνχο άκπλαο θαη ππνζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο
απηήο. Οη Δπθνιίεο, απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα είλαη εθείλεο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο πκθσλίαο απηήο.
2.

Η ηαπηφηεο ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπιηζκνχ θαη ησλ

ππξνκαρηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο επθνιίεο ζα πηζηνπνηεζεί θαη ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πξν ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηεο
παξνχζαο πκθσλίαο.
3.

Οπνηαδήπνηε

επέθηαζε,

αιιαγή,

εθζπγρξνληζκφο

ή

αληηθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπιηζκνχ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ, ή
ησλ επθνιηψλ πνπ ζα κεηαβάιιεη ηελ δηακφξθσζε (απνηχπσκα) ή ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ Δπθνιηψλ απηψλ, ζα ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε
έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο πκθσλίαο απηήο.
4.

Οη απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ

πκθσλία απηή θαη πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκά ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ
δηεμαγσγή ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηηο Δπθνιίεο. Σέηνηεο ηερληθέο ιεηηνπξγίεο
θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
πκθσλίαο απηήο θαη ζα επαλδξψλνληαη κε πξνζσπηθφ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ.
Άξζξν 2.
1.

Σν θαζεζηψο ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ησλ

κειψλ ησλ δπλάκεσλ απηψλ, ησλ κειψλ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ, ζα δηέπεηαη απφ ηελ «πκθσλία κεηαμχ ησλ
πκβαιινκέλσλ

Μεξψλ

ηνπ

Βνξεηναηιαληηθνχ

πκθψλνπ

πεξί

ηνπ

Καζεζηψηνο ησλ Γπλάκεψλ ηνπο» θαη ηηο ζπλαθείο δηκεξείο δηεπζεηήζεηο
κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ.
2.

Σα κέιε ηεο δπλάκεσο, ηα κέιε ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη

ηα εμαξηψκελα πξφζσπα ζα αλαγλσξίδεηαη φηη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα απηή κφλνλ
κεηά ηελ επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο πξνο ηηο Διιεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο ζα
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εθδίδνπλ εηδηθά δειηία ηαπηφηεηαο ππνγεγξακκέλα απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο
Αξρέο. Οη Αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα βνεζνχλ ηηο Διιεληθέο Αξρέο
ζηελ ηήξεζε ελεκεξσκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ησλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ
πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
3.

Μεηά

ηε

θαηάξγεζε

ηνπ

Πιέγκαηνο

ηαζκνχ

Ναπηηθψλ

Δπηθνηλσληψλ Νέαο Μάθξεο, ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ θαη ησλ
Κνκβηθψλ ηαζκψλ Δπηθνηλσληψλ, ν αξηζκφο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ
ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Διιάδα ζα κεησζεί ζεκαληηθά.
4. Δληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα ζπλαληεζνχλ γηα λα εμεηάζνπλ ηηο
πθηζηάκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκθσλίεο ηεο «πκθσλίαο κεηαμχ ησλ
πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ πεξί ηνπ Καζεζηψηνο ησλ Γπλάκεψλ ηνπο». Δάλ, κεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε, εθάηεξν
ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ θξίλεη φηη νη δηκεξείο ζπκθσλίεο πξέπεη λα
ελνπνηεζνχλ θαη εθζπγρξνληζζνχλ, ηα πκβαιιφκελα Μέξε ζα αληαιιάμνπλ
ζρέδηα θεηκέλσλ κηαο λέαο ζπλνιηθήο Σερληθήο πκθσλίαο εληφο ηξηάληα
εκεξψλ θαη ζα ζπλαληψληαη ζηε ζπλέρεηα ηαθηηθά, βάζεη ζπκθσλεκέλνπ
πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ
εληφο πεξηφδνπ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ.
Άξζξν 3.
1.

Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα ηνπνζεηεί ειιεληθφ

πξνζσπηθφ ζε θάζε κία απφ ηηο Δπθνιίεο. Ο αλψηεξνο Έιιελαο
αμησκαηνχρνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε κία απφ ηηο Δπθνιίεο, ζα θαιείηαη
ν «Έιιελαο Αληηπξφζσπνο». Ο Έιιελαο Αληηπξφζσπνο ζα αζθεί δηνίθεζε
θαη έιεγρν ζην ειιεληθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ, ζε θάζε Δπθνιία. Ο Έιιελαο
Αληηπξφζσπνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζχλδεζκν θαη ηνλ ζπληνληζκφ κε
ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ είλαη
ππεχζπλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο
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Δπθνιίαο. Ο Έιιελαο Αληηπξφζσπνο ζα είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη ζηηο
Διιεληθέο Αξρέο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο
απηήο ζρεηηθά κε ηηο Δπθνιίεο, ζε αλαγλψξηζε ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ.
2.

Ο Γηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε θάζε

Δπθνιία, ζα αζθεί δηνίθεζε θαη έιεγρν ζηελ Δπθνιία θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζ' απηή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πιηθνχ ηνπ θαη ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
απηφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπο.
3.

Η ζεκαία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δχλαηαη λα αλαξηάηαη εληφο

ησλ Δπθνιηψλ θαη ζα θπκαηίδεη καδί κε ηελ ειιεληθή ζεκαία. Οη δχν ζεκαίεο
ζα είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο θαη ζα αλαξηψληαη ζην ίδην χςνο ζε νκνηφκνξθνπο
ηζηνχο ηνπνζεηεκέλνπο ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ.
4.

Οη επηγξαθέο εθηφο ησλ Δπθνιηψλ ζα είλαη γξακκέλεο ζηα

ειιεληθά. Δπηγξαθέο εληφο ησλ Δπθνιηψλ ζε πεξηνρέο θνηλήο ρξήζεσο ζα είλαη γξακκέλεο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά φπσο έρεη ζπκθσλεζεί.
5.

Ο Έιιελαο Αληηπξφζσπνο θαη ν Γηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ησλ

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε θάζε Δπθνιία ζα ζπλεξγάδνληαη ζηελά πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο απηήο. Θα ζπλαληψληαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εβδνκαδηαίσο πξνο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ψζηε λα
ηεξνχλ ελήκεξεο ηηο Κπβεξλήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε εμειίμεηο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο απηήο
ζρεηηθά κε ηηο Δπθνιίεο.
6.

Ο Έιιελαο Αληηπξφζσπνο θαη ν Γηνηθεηήο ησλ δπλάκεσλ ησλ

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα αλαθέξνληαη, φπνηε ρξεηάδεηαη, δηά κέζνπ ησλ
αληηζηνίρσλ Αξρψλ ηνπο, ζηε Μηθηή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπληζηάηαη κε ην
άξζξν 5 ηεο πκθσλίαο απηήο, θαη νκνίσο ζα ππνβάιινπλ ζηε Μηθηή
Δπηηξνπή ηπρφλ δεηήκαηα ή δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο απηήο ή άιισλ ζπλαθψλ δηεπζεηήζεσλ πνπ δελ ζα
κπνξνχλ λα επηιχζνπλ νη ίδηνη.
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Άξζξν 4.
1. χκθσλα πξνο ηα ειιεληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα, ν Έιιελαο
Αληηπξφζσπνο ζα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ Δπθνιηψλ, κε
εμαίξεζε

ησλ

εηδηθά

θαζνξηζκέλσλ

πεξηνρψλ

δηελέξγεηαο

εζληθήο

θξππηνγξαθηθήο (θψδηθα) εξγαζίαο. Η πξφζβαζε ηνπ Έιιελα Αληηπξνζψπνπ
ζε δηαβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη ηερληθέο ιεηηνπξγίεο θαη
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζα γίλεηαη ζε κε ηαθηή βάζε
θαη ζχκθσλα κε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο.
2.

Η ηνπνζεζία ησλ εζληθψλ θξππηνγξαθηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ

δηαβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, ζα πξνζδηνξηζζεί ζχκθσλα κε ζπκθσλεκέλεο
δηαδηθαζίεο, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε πκθσλία απηή ζα ηεζεί ζε ηζρχ.
Οπνηαδήπνηε κεηέπεηηα αιιαγή ζα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ.
Άξζξν 5.
1.

Μία κφληκε Μηθηή Δπηηξνπή ζα ρεηξίδεηαη θαη ζα πξνζπαζεί λα

επηιχεη δεηήκαηα ή δηαθνξέο πνπ ηπρφλ ζα αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο απηήο.
2.

Σα πκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ λα εξγάδνληαη ψζηε λα

εμαζθαιίδεηαη φηη ε Μηθηή Δπηηξνπή ζα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ηαρέσο
ηα ζέκαηα πνπ ζα εγείξνληαη ελψπηφλ ηεο. Η Μηθηή Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ελελήληα εκέξεο.
Κάζε ζέκα πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή θαη δελ ζα
επηιχεηαη εληφο εμήληα εκεξψλ, ζα απνηειεί αληηθείκελν ρεηξηζκνχ απφ ηηο δχν
Κπβεξλήζεηο κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ δηπισκαηηθψλ νδψλ.
Άξζξν 6.

Σα κέξε ζα ζπζηήζνπλ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Τςεινχ

Δπηπέδνπ ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη θαη' έηνο γηα λα πξνβαίλεη ζε κία ζπλνιηθή
εμέηαζε ηεο ακπληηθήο ζρέζεο ηνπο. Η Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ
θαηάιιεινπο αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο ησλ δχν Κπβεξλήζεσλ. Οη εηήζηεο
απηέο ζπλεδξηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εθ πεξηηξνπήο ζηελ Οπάζηγθησλ
θαη ηελ Αζήλα.
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Άξζξν 7.

1. Κάζε πκβαιιφκελν Μέξνο δχλαηαη λα δεηήζεη

επίζεκεο δηαβνπιεχζεηο, εθφζνλ κία δηαθνξά ε νπνία ζα έρεη πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία, εθαξκνγή ή ζπκκφξθσζε εθαηέξνπ ησλ Μεξψλ πξνο
ηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο απηήο ή ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο δελ επηιπζεί κε ηα
κέζα πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 5 θαη 6.
2.

Οη δηαβνπιεχζεηο ζα αξρίδνπλ ακέζσο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε

ησλ δηαβνπιεχζεσλ απηψλ ηα Μέξε δχλαληαη, κε ακνηβαία έγγξαθε ζπκθσλία, λα ηξνπνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο πκθσλίαο απηήο ή ηνπ
Παξαξηήκαηφο ηεο. Δθφζνλ ηα Μέξε δελ δπλεζνχλ λα επηιχζνπλ ηηο
δηαθνξέο ηνπο κεηά πεξίνδν 12 κελψλ, θάζε Μέξνο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε
πκθσλία θαη ην Παξάξηεκά ηεο κεηά έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο πεξί ηεξκαηηζκνχ ζην έηεξν Μέξνο.
Άξζξν 8.
1.

Κακκία δηάηαμε ηεο πκθσλίαο απηήο δελ αίξεη ην εγγελέο

δηθαίσκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην
Γηεζλέο Γίθαην, λα ιακβάλεη ακέζσο φια ηα θαηάιιεια πεξηνξηζηηθά κέηξα
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο εζληθήο
αζθάιεηάο ηεο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
2.

ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ππάξρεη κία ηέηνηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, νη
αξκφδηεο Αξρέο ηεο Διιάδνο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα έξζνπλ
ακέζσο ζε επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηα κέηξα απηά. Η επηθνηλσλία απηή δελ ζα
αίξεη ην δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.
Άξζξν 9.
1.

χκθσλα κε ηελ θνηλή επηζπκία ησλ Μεξψλ λα βειηηψζνπλ ηελ

ακπληηθή ζρέζε ηνπο κε ηζφξξνπεο, ακνηβαίεο ζπλεηζθνξέο ζηελ θνηλή άκπλά
ηνπο,

ε

Κπβέξλεζε

ησλ

Ηλσκέλσλ

Πνιηηεηψλ,

ζπλεπήο

πξνο

ηηο

ζπληαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο, ζα ρνξεγήζεη ακπληηθή ππνζηήξημε πξνο ηελ
Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα λα βνεζήζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ
θαη ηελ επαχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Η
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ππνζηήξημε απηή ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα θαζνδεγείηαη επίζεο απφ ηελ
αξρή ε νπνία πεξηέρεηαη ζην λφκν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ πξνλνεί ηελ
δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή.
2.

Καηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ακπληηθήο απηήο ππνζηήξημεο νη Ηλσκέ-

λεο Πνιηηείεο ζα ιάβνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ηελ επηζπκία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
φπσο ε ππνζηήξημε απηή ρνξεγεζεί ππφ ηνπο επλντθφηεξνπο θαηά ην δπλαηφλ
φξνπο. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα ιάβνπλ επίζεο ππφςε ηνπο ηνλ ακπληηθφ
ξφιν ηεο Διιάδνο ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο
Διιάδνο ζηελ δηκεξή ακπληηθή ζρέζε κε ηελ ρνξήγεζε αδείαο ζηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο λα ιεηηνπξγνχλ ζηξαηησηηθέο Δπθνιίεο ζηελ Διιάδα.
3.

Σα Μέξε ζηελ πκθσλία απηή ζα ζπληνλίδνληαη ζηελά ψζηε λα

κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ακπληηθήο ππνζηήξημεο ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ πξνο ην πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ. Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα ηεξεί ελήκεξε ηελ
Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ θπιηφκελνπ
πεληαεηνχο αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ ακπληηθή βνήζεηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Η
Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα εμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη
ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηαζέζηκεο
ακεξηθαληθήο ακπληηθήο βνεζείαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ζηφρνη ησλ
Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα
ππνβάιιεη αθνινχζσο ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Τςεινχ Δπηπέδνπ, πνπ ζπλεζηήζε απφ ην άξζξν
6 ηεο πκθσλίαο απηήο, θαη νη πξνηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηα Μέξε.
Οη εηήζηεο πξνηάζεηο γηα ακπληηθή βνήζεηα ηεο Κπβέξλεζεο ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ πξνο ηo Κνγθξέζζν ζα βαζίδνληαη ζηηο ακνηβαία ζπκθσλεκέλεο
εηζεγήζεηο νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο.
΄Αξζξν 10.
1. Οη Κπβεξλήζεηο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο,
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ηεο αλάπηπμεο, παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο θαηάιιεινπ ακπληηθνχ πιηθνχ
θαζψο θαη ζηε ζπλαθή δηνηθεηηθή κέξηκλα. Σα δχν κέξε αλαιακβάλνπλ λα
ελζαξξχλνπλ θνηλέο επελδχζεηο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαη λα θαηαβάιινπλ
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη
ακνηβαίαο πξνκήζεηαο ακπληηθνχ πιηθνχ. Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο γηα ηνπο
ζθνπνχο

ηνπ

άξζξνπ

απηνχ

βξίζθνληαη

ζηελ

πκθσλία

Ακπληηθήο

Βηνκεραληθήο πλεξγαζίαο ηνπ 1986. Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα Μέξε
ζα ζπλαληψληαη γηα λα ζπδεηνχλ ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζην πιαίζην ηεο
αλσηέξσ πκθσλίαο θαη λα εμεηάδνπλ δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
2.

Οη δχν Κπβεξλήζεηο, έρνληαο ππφςε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ

ακπληηθήο ηθαλφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηαζεξφηεηαο, ζα
θαηαβάιινπλ κέγηζηεο πξνζπάζεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο νηθνλνκηθήο,
βηνκεραληθήο, επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ακνηβαία ζπκθσλεκέλε ηερληθή βνήζεηα ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, άιιεο κνξθέο βνήζεηαο.
Άξζξν 11.
1.

Οη δηαδηθαζηηθέο δηεπζεηήζεηο θαη νη δηεπζεηήζεηο εθαξκνγήο πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ηελ πκθσλία απηή, θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο δηεπζεηήζεηο
πνπ ηα Μέξε ζεσξνχλ αλαγθαίεο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη, νπσζδήπνηε,
ζπλεπείο κε ηελ πκθσλία απηή, ζα εμεηάδνληαη απφ ηα Μέξε δηά κέζνπ ηεο
Μηθηήο Δπηηξνπήο, φπσο αξκφδεη.
2.

Όινη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε

Δπθνιηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε δηεπζεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο πκθσλίαο απηήο, ζηελ έθηαζε πνπ απηνί είλαη
ζπλεπείο κε ηελ πκθσλία απηή θαη ην Παξάξηεκά ηεο, ζα ζπλερίζνπλ λα
ηζρχνπλ κέρξη ηξνπνπνίεζεο ή ηεξκαηηζκνχ ηνπο κε πκθσλία δηά κέζνπ ηεο
Μηθηήο Δπηηξνπήο, φπσο αξκφδεη. Πξνεγνχκελεο δηκεξείο δηεπζεηήζεηο
ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο απηήο ζα ππνβιεζνχλ κε
πξσηνβνπιία εθαηέξνπ ησλ Μεξψλ ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή γηα επαλεμέηαζε θαη
ακνηβαία θξίζε.
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Άξζξν 12.
1.

Η πκθσλία απηή ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ

νπνία ηα Μέξε ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αληαιιαγή δηαθνηλψζεσλ ζηηο νπνίεο
ζα βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη αληίζηνηρεο ζπληαγκαηηθέο απαηηήζεηο
ηνπο θαη ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα κία πεξίνδν νθηψ εηψλ. Σα κέξε δχλαληαη
λα ζπκθσλήζνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ηεο γηα έλα ρξφλν, κε αληαιιαγή
δηαθνηλψζεσλ έμε κήλεο πξν ηεο ιήμεο ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ ηεο πκθσλίαο
απηήο θαη, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ ηνχην, θάζε επνκέλνπ έηνπο.
2.

Η Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα έρεη κία πεξίνδν

δέθα επηά κελψλ πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ
απηήο ηεο πκθσλίαο ή ηεο νπνηαζδήπνηε ακνηβαίαο ζπκθσλεκέλεο
παξάηαζεο ηεο πκθσλίαο απηήο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζα ζηελ
πεξίνδν απηή ηελ απνρψξεζε απφ ηελ Διιάδα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο θηλεηήο
ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ πιηθνχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη εθεί
βάζεη ηεο πκθσλίαο απηήο. Όιεο νη δηαηάμεηο θαη νη φξνη πνπ ζεζπίδνληαη κε
ηε πκθσλία απηή ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε
πεξηφδνπ παξάηαζεο ή απνρψξεζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ νη ππνγεγξακκέλνη, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηηο αληίζηνηρεο Κπβεξλήζεηο ηνπο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα
πκθσλία.
Έγηλε ζηελ Αζήλα, ηελ νγδφε εκέξα ηνπ κελφο Ινπιίνπ 1990, ζε δχν
αληίηππα, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη ακθφηεξα ηα θείκελα είλαη
εμίζνπ απζεληηθά
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Δ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΣΗ

ΜΔΣΑΞΤ

ΤΜΦΩΝΙΑ
ΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ

ΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΣΗ

ΑΜΤΝΣΙΚΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ
ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ
Α. Γεληθά
Σν Παξάξηεκα απηφ, πνπ ζπλήθζε ζε εθηέιεζε ηεο πκθσλίαο
Ακνηβαίαο Ακπληηθήο πλεξγαζίαο ηελ νπνία ζπλήςαλ ε Κπβέξλεζε ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο
Ακεξηθήο, ζηηο 8 Ινπιίνπ 1990, απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πκθσλίαο
απηήο θαη ζα ηεζεί θαη ζα παξακείλεη ζε ηζρχ ηαπηφρξνλα κε ηελ πκθσλία
απηή. .
Β.

Άξζξν 1 ηεο πκθσλίαο

1. ε ζπλέπεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο απηήο θαη ζχκθσλα κε
ην άξζξν 1 απηήο, επηηξέπεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα
δηαηεξεί θαη λα ιεηηνπξγεί ηηο ζηξαηησηηθέο θαη βνεζεηηθέο Δπθνιίεο φπσο
απηέο πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ:
α.

Πιέγκα ηαζκνχ Δπηθνηλσληψλ Ηξαθιείνπ Κξήηεο πνπ

απνηειείηαη απφ: ην Γηνηθεηήξην, ην πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο θαη
επηρεηξήζεσλ ζηηο Γνχξλεο, ην ζηαζκφ εθπνκπήο ζην Υάλη Κνθθίλε θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο πδξνδφηεζεο ζηα Μάιιηα.
β.
απφ:

ην

Αεξνπνξηθή βάζε νχδαο, ζηελ Κξήηε, πνπ απνηειείηαη

Γηνηθεηήξην,

ην

πιέγκα

δξαζηεξηνηήησλ

ππνζηήξημεο

θαη

επηρεηξήζεσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζπάζκαηνο επηθνηλσληψλ ηνπ
Ναπηηθνχ).
γ.

Κνκβηθνί ηαζκνί Δπηθνηλσληψλ πνπ απνηεινχληαη απφ:

ηηο Δπθνιίεο ηνπ φξνπο Παηέξαο, ηνπ φξνπο Πάξλεζα, ηνπ φξνπο Δδεξί θαη ηεο
λήζνπ Λεπθάδαο.
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(α) ε ζπλέπεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο απηήο θαη

2.

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 απηήο, επηηξέπεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ηηο ζηξαηησηηθέο θαη επθνιίεο ζηελ
Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ Διιεληθνχ κέρξη ηελ 30ή Ινπλίνπ 1991, εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ε Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε ζα θαηαξγήζεη ηηο Δπθνιίεο απηέο
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζή ηεο. Οη επηηξεπφκελεο Δπθνιίεο είλαη εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ,
φπσο πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ:
Σν Γηνηθεηήξην, ην πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε Διιεληθνχ, νη εμαξηψκελεο εθπαηδεπηηθέο
επθνιίεο ζηε Βάζε θαη ηε Γιπθάδα θαη ν παηδηθφο ζηαζκφο ζηα νχξκελα, νη
επθνιίεο

θαηαζηεκάησλ

πσιήζεσο

αγαζψλ,

πεξηιακβαλνκέλνπ

ελφο

παξαξηήκαηνο ζην Καβνχξη, ηα γξαθεία δηνίθεζεο ζηελ Αξγπξνχπνιε θαη ε
απνζήθε θαη αλνηθηνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηνλ Αζπξφππξγν, νη επθνιίεο
πξαηεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηαζηήκαηνο πξαηεξίνπ ζηνλ Νέν Κφζκν, νη
απνζήθεο θαη ςπθηηθνί ρψξνη ζηνλ Πεηξαηά θαη ηα γξαθεία δηνίθεζεο ζηελ
Γιπθάδα, ην γξαθείν αλαβάζεσλ ζηελ Αξγπξνχπνιε θαη νη ηεξκαηηθέο
δηεπθνιχλζεηο ζηξαηησηηθψλ κεηαθνξψλ ζηνλ Πεηξαηά.
(β)

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ

Διιεληθνχ, επηηξέπεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ απφ ηελ
Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο λα δηαηεξεί ζηελ πεξηνρή ησλ
Αζελψλ, γξαθεία ηα νπνία ζα παξέρνπλ ζπλερηδφκελε ζπκβαζηαθή,
κεηαθνξηθή, απνζεθεπηηθή, λνκηθή, ηαρπδξνκηθή, αλαθξηηηθή θαη άιιε
ππνζηήξημε ζηηο ελαπνκέλνπζεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ 30ή Ινπλίνπ 1991, νη επηηξεπφκελεο απηέο
δξαζηεξηφηεηεο ζα ππαρζνχλ θαηαιιήισο δηνηθεηηθά είηε ζηελ Δπθνιία ηνπ
Ηξαθιείνπ είηε ζηελ Δπθνιία ηεο νχδαο θαη ζα απνηεινχλ ηκήκα ηεο
Δπθνιίαο απηήο. Η ηνπνζεζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πεξηιακβάλεη
ζήκεξα εθείλεο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ θαη άιιεο νη νπνίεο ζα
εγθαηαζηαζνχλ φπσο ζπκθσλεζεί ακνηβαία:
Γξαθείν ζπκβάζεσλ ζηελ Αξγπξνχπνιε, απνζήθε θαη αλνηθηνί απνζεθεπηηθνί

ρψξνη

ζηνλ

Αζπξφππξγν,

δηεπθνιχλζεηο

ζηξαηησηηθψλ
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κεηαθνξψλ ζηνλ Πεηξαηά.
3.

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πκθσλία απηή ηεζεί ζε ηζρχ

πξηλ απφ ηελ 30ή επηεκβξίνπ 1990, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε
Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα νινθιεξψζεη ηελ απνρψξεζή ηεο
απφ ην πιέγκα ηαζκνχ Ναπηηθψλ Δπηθνηλσληψλ Νέαο Μάθξεο, ε Κπβέξλεζε
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα δηεμάγεη απνζηνιέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ζηε Νέα Μάθξε, φπσο νξίδεηαη ζηε πκθσλία Ακπληηθήο θαη
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ηνπ 1983, κέρξη ηελ 30ή επηεκβξίνπ 1990.
4.

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ θαη

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελνηθηαζκέλσλ εκπνξηθψλ θπθισκάησλ απαξαηηήησλ
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε
Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα θιείζεη ηνπο Κνκβηθνχο ηαζκνχο
Δπηθνηλσληψλ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.1. (γ).
5.

ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ επηηξέπεηαη λα

δηεμάγεη ζηηο Δπθνιίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.1. αλσηέξσ,
ηηο απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαζνξίδνληαη θαησηέξσ:
α.

Πιέγκα ηαζκνχ Δπηθνηλσληψλ Ηξαθιείνπ

Δπηθνηλσλίεο

θαη

επηζηεκνληθή

έξεπλα

θαη

αλάιπζε

θαη

δηαβίβαζε ζηνηρείσλ.
Γξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο δηνηθεηηθήο θχζεο, επηθνηλσλίεο
(εληφο θαη εθηφο ηνπ

ζηαζκνχ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ

Ραδηνθψλνπ θαη Σειεφξαζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο
δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Σν ηειενπηηθφ ζήκα ζα είλαη θσδηθνπνηεκέλν γηα ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ.

.
Σν πιέγκα ηαζκνχ Δπηθνηλσληψλ Ηξαθιείνπ ζα ρξεζηκνπνηεί

ηηο ζπρλφηεηεο εθείλεο νη νπνίεο ζα ρνξεγνχληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο δηεζλείο ηειεπηθνηλσληαθέο
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δηαδηθαζίεο. Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζα δηαζέζεη επαξθείο
ζπρλφηεηεο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Πιέγκαηνο ηαζκνχ Δπηθνηλσληψλ
Ηξαθιείνπ.Οπνηαδήπνηε

αιιαγή

ησλ

ζπρλνηήησλ

ζα

ππφθεηηαη

ζε

πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
β.

Αεξνπνξηθή Βάζε νχδαο

Λεηηνπξγίεο

πηήζεσλ,

ζπληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε

ησλ

αεξνζθαθψλ λαπηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αεξνζθαθψλ αλαγλψξηζεο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη πεξηνξηζκέλε εθηέιεζε επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ
ζην έδαθνο.
Λεηηνπξγίεο
αεξνκεηαθνξψλ

θαη

πηήζεσλ,

ζπληήξεζε

εθνδηαζηηθή

ππνζηήξημε,

θαη

ππνζηήξημε

πεξηιακβαλνκέλσλ

αεξνζθαθψλ αλεθνδηαζκνχ.
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζαλ ελαιιαθηηθνχ γηα ηα
αεξνζθάθε ησλ αεξνπιαλνθφξσλ πεξηνξηδφκελε, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο,
ζε 15 κέξεο κεληαίσο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ
επηζήκσλ Διιεληθψλ ενξηψλ θαη ησλ αββαηνθχξηαθσλ.
Δλαπνζήθεπζε,

ζπληήξεζε

θαη

ζπλαξκνιφγεζε

πξνηνπνζεηνπκέλσλ απνζεκάησλ λαξθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Έθηνπ
ηφινπ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
Δλαπνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ζπκβαηηθψλ ππξνκαρηθψλ.
Δπηθνηλσλίεο (εληφο θαη εθηφο ζηαζκνχ) πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Τπεξεζηψλ Ραδηνθψλνπ θαη Σειεφξαζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Η
Αεξνπνξηθή Βάζε νχδαο ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπρλφηεηεο εθείλεο πνπ ζα
δηαηεζνχλ απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηηο
πάγηεο δηεζλείο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο. Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο ζα δηαζέζεη επαξθείο ζπρλφηεηεο γηα ηελ απνζηνιή ηεο
Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηεο νχδαο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο ζπρλφηεηεο ζα
ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο. Σν ηειενπηηθφ ζήκα ζα είλαη θσδηθνπνηεκέλν γηα ηελ
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απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ.
Γξαζηεξηφηεηεο δηνηθεηηθήο θαη εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο.
Οη

αλσηέξσ

πεξηγξαθφκελεο

απνζηνιέο

αεξνζθαθψλ

αλαγλψξηζεο, ε δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη ε
ιεηηνπξγία πηήζεσλ, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε αεξνζθαθψλ αλεθνδηαζκνχ
ζα δηεμάγνληαη ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηεο νχδαο ζαλ ζπλέπεηα ηνπ
ηεξκαηηζκνχ ησλ αληηζηνίρσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηνπ
Διιεληθνχ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Αεξνπνξηθήο
Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Β.2 (α) ηνπ
Παξαξηήκαηνο.
γ.

Κνκβηθνί ηαζκνί Δπηθνηλσληψλ

Λεηηνπξγία
επηθνηλσληψλ

θαη

θαη

ζπληήξεζε

επηθνηλσλίεο

ηξνπνζθαηξηθψλ

αλακεηαδφζεσο

ζπζηεκάησλ

εδάθνπο-αέξνο

απνηεινχκελεο απφ θπθιψκαηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ.
Γηνηθεηηθή

ππνζηήξημε,

ππνζηήξημε

επηθνηλσληψλ

(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ αλακεηαδφζεσο ζην Δδεξί) θαη
ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.
6.

Μέρξη ηελ θαηάξγεζε ησλ Δπθνιηψλ ηεο ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε

ηνπ Διιεληθνχ έσο ηηο 30 Ινπλίνπ 1991, επηηξέπεηαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα δηεμάγεη απφ ηελ Δπθνιία απηή ηηο αθφινπζεο
απνζηνιέο θαη δξαζηεξηφηεηεο:
Λεηηνπξγίεο

πηήζεσλ,

ζπληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε

αεξνκεηαθνξψλ θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαθψλ
ηεξκαηηθψλ επθνιηψλ.
ηάζκεπζε, ιεηηνπξγίεο πηήζεσλ, ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε
ησλ αεξνζθαθψλ ζπλδέζκσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
Λεηηνπξγίεο

πηήζεσλ,

ζπληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε

ησλ
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αεξνζθαθψλ αλαγλψξηζεο θαη εθηέιεζε επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζην
έδαθνο.
Δπηθνηλσλίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Ραδηνθψλνπ
θαη (θαισδηαθήο) Σειεφξαζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Σν πιέγκα ηεο
Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπρλφηεηεο εθείλεο
πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα
κε ηηο πάγηεο δηεζλείο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο. Η Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο ζα δηαζέζεη επαξθείο ζπρλφηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
πιέγκαηνο ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο
ζπρλφηεηεο ζα ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
Γηνηθεηηθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε.
7.

(α) Οη πηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπθνιίεο

ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Γηεπζέηεζε ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 1977.
Οη πηήζεηο ησλ αεξνζθαθψλ αλαγλψξηζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
Β.5 (β) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ ζα δηεμάγνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ
εγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ κέρξη ηελ 20ή Γεθεκβξίνπ 1988. Σα εγθεθξηκέλα απηά
επίπεδα γηα ηα αεξνζθάθε αλαγλψξηζεο ζα ζπκπνζνχληαη επί ηξηκεληαίαο
βάζεσο

ψζηε

λα

παξέρεηαη

δπλαηφηεηα

επηρεηξεζηαθήο

επειημίαο,

πεξηιακβαλνκέλσλ πνιιαπιψλ εκεξεζίσλ πηήζεσλ. Καηά ηελ ελάζθεζε ηεο
επειημίαο απηήο, νη δπλάκεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα ζπληνλίδνληαη ζηελά
κε ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία
ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηεο νχδαο. Αηηήζεηο γηα πηήζεηο πέξαλ ησλ
αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ εγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ, ζα εμεηάδνληαη κε θάζε
πξνζνρή απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
(β)

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ

Διιεληθνχ θαη ηελ κεηαθνξά νξηζκέλσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ
Αεξνπνξηθή Βάζε νχδαο, ηα Μέξε πξνβιέπνπλ φηη ε θαλνληθή πηεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζα κεησζεί πεξίπνπ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ.
8.

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο πκθσλίαο

απηήο ν φξνο «θχξηνο εμνπιηζκφο» θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
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ΓΔΝΙΚΟ ΟΡΙΜΟ «Κχξηνο εμνπιηζκφο»: έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ νινθιεξσκέλν αληηθείκελν, ρσξίο ην νπνίν νη επηρεηξεζηαθέο
απνζηνιέο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζπκθσλία απηή, δελ ζα κπνξνχζαλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ ν νξηζκφο «θχξηνο» δελ πεξηιακβάλεη
αληηθείκελα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη ππνζηήξημεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο,
φπσο ηακεηαθέο κεραλέο, εμνπιηζκνχο γξαθείσλ, γξαθνκεραλέο, αλαιψζηκα
πιηθά, νρήκαηα θιπ. Σα είδε απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 1,
παξάγξαθνο 2 θαη 3 ηεο πκθσλίαο απηήο.
Ο θχξηνο εμνπιηζκφο είλαη επαξθψο ζεκαληηθφο ψζηε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1, παξάγξαθνο 3 ηεο πκθσλίαο απηήο, νπνηαδήπνηε «επέθηαζε,
αιιαγή, εθζπγρξνληζκφο ή αληηθαηάζηαζε» ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ («ΔΑΔΑ»),
πνπ κεηαβάιιεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ Δπθνιηψλ, ζα ππφθεηηαη ζε
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Καηά
ζπλέπεηα, ε «ΔΑΔΑ» ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ κεηαβάιιεη ηηο επηρεηξεζηαθέο
ηθαλφηεηεο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ: χκθσλα κε ην
άξζξν 1, παξάγξαθνο 2 ηεο πκθσλίαο απηήο ν θαηάινγνο ηνπ θπξίσο
εμνπιηζκνχ «ζα πηζηνπνηεζεί θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πξν ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηεο πκθσλίαο απηήο». ηε
ζπλέρεηα

νη

Ακεξηθαλνί

Γηνηθεηέο

ζα

ρνξεγνχλ

ζηνπο

Έιιελεο

Αληηπξνζψπνπο γηα πιεξνθφξεζή ηνπο, ελεκεξσκέλν εηήζην θαηάινγν πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ηελ «ΔΑΔΑ» ηνπ θπξίσο εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο δελ κεηέβαιε,
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Δπθνιίαο. χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 3 ηεο πκθσλίαο απηήο, νη
«ΔΑΔΑ» πνπ κεηέβαιαλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ζα έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ
απαξαίηεηε έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Ο εηήζηνο
ελεκεξσκέλνο θαηάινγνο ζα θαιχπηεη επίζεο εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζα
κεηαθέξεηαη απφ κία Δπθνιία ζε άιιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Κνηλέο
επηζεσξήζεηο απφ ηνλ Έιιελα Αληηπξφζσπν θαη ηνλ Ακεξηθαλφ Γηνηθεηή ζα
δηεπζεηνχληαη κε ακνηβαία ζπκθσλία, φπσο ζα απαηηείηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πκθσλίαο απηήο.
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:

Οπνηεδήπνηε

είλαη

ηνχην

δπλαηφ,

ν

θχξηνο

εμνπιηζκφο ζα θαηαγξάθεηαη σο ζχζηεκα, απνηεινχκελν απφ ζπζηαηηθά
κέξε θαη ηκήκαηα ζρεηηδφκελα κε κία επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία (γηα
παξάδεηγκα, «ξαδηνζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ...(αξηζκφο) δέθηεο, ... εληζρπηέο, θαη... θεξαίεο»). Δθφζνλ ηέηνηα πεξηγξαθή δελ είλαη δπλαηή ή ρξήζηκε,
ε θαηαγξαθή ζα γίλεηαη θαηά αηνκηθφ αληηθείκελν εμνπιηζκνχ.
Πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφο ηαπηφηεηνο ζα γίλεηαη, νπνηεδήπνηε ηνχην
είλαη δπλαηφ, κε ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Αξηζκφ Απνζέκαηνο (ΟΑΑ). Όηαλ δελ
ππάξρνπλ ΟΑΑ, ν πξνζδηνξηζκφο ηαπηφηεηνο ζα γίλεηαη κε ην φλνκα θαη ην
είδνο ηνπ ηχπνπ.
Οη θξππηνγξαθηθέο ζπζθεπέο δελ ζα θαηαγξάθνληαη.
Σα φπια θαη ππξνκαρηθά ζα θαηαγξάθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο, θαη ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηήζηνπο ελεκεξσκέλνπο θαηαιφγνπο.
9.

χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 3 ηεο πκθσλίαο απηήο,

θαη' έηνο ή φπσο ζα απαηηείηαη, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα ππνβάιινπλ πξνο
έγθξηζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κέζσ ηεο Μηθηήο
Δπηηξνπήο, έλα θπιηφκελν πεληαεηέο πξνηεηλφκελν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα,
γηα ζρέδηα πνπ ζα κεηαβάιινπλ ηελ δηακφξθσζε (απνηχπσκα) ή ηηο
επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ Δπθνιηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν
πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο,
φπσο ζα είλαη αλαγθαίν, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα
ζρέδηα. Οη Διιεληθέο Αξρέο ζα γλσζηνπνηνχλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηηο
απνθάζεηο ηνπο γηα φια ηα ζρέδηα εληφο ελελήληα εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο.
Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα παξέρνπλ ζηηο Διιεληθέο Αξρέο έγθαηξε
γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ γηα φια ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα.
Γ.

Άξζξν 2 ηεο πκθσλίαο

1.

Οη δηεπζεηήζεηο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ δπλάκεσλ, κεηαμχ ηεο

Διιάδνο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν
θαη πλεχκα κε ην νπνίν εθαξκφδνληαη γεληθά ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο απφ ηα
Κξάηε-Μέιε ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ πκθψλνπ.
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2.

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

ηεο άζθεζεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ζηα κέιε ησλ δπλάκεψλ ηνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη έλαο
ηέηνηνο έιεγρνο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο εηνηκφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη
αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ VII.
παξάγξαθν 3 (γ) ηεο πκθσλίαο γηα ην θαζεζηψο ησλ Γπλάκεσλ ηνπ NATO,
εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξνχλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γη' απηέο,
ζχκθσλα κε ην θπξηαξρηθφ δηαθξηηηθφ ηνπο δηθαίσκα, ζα εμεηάδνπλ ηαρέσο θαη
επλντθά ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ ηελ πνηληθή δηθαηνδνζία κεηά απφ αίηεζε
ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
β.

Αηηήζεηο ησλ Αξρψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα

παξαίηεζε ηεο Διιάδνο απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο ηεο δηθαηνδνζίαο, ζα
εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
(1)

Η αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη εληφο πεξηφδνπ ηξηάληα

(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη ζηξαηησηηθέο αξρέο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο έλαξμεο ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο θαηά ελφο θαηεγνξνπκέλνπ, ζηε Μηθηή Δπηηξνπή πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 5 ηεο πκθσλίαο απηήο.
(2)

Η αίηεζε ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ Μηθηή Δπηηξνπή, ε

νπνία ζα ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ αξκφδηα Διιεληθή Αξρή εληφο (15)
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
(3)

Η αξκφδηα Διιεληθή Αξρή ζα ιακβάλεη απφθαζε

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο.
(4)

Δάλ νη Διιεληθέο Αξρέο δελ παξαηηεζνχλ απφ ηελ

δηθαηνδνζία ηνπο, ζα δίλεηαη ζηελ ππφζεζε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε ψζηε ε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία λα πεξαηψλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν VII, παξάγξαθν 9 (α) ηεο πκθσλίαο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ
δπλάκεσλ ηνπ NATO.
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3.

ρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ησλ κειψλ ησλ δπλάκεσλ ησλ

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ:
α.
ηελ πξνδηθαζηηθή

Οη δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε
θξάηεζε

ή

πνπ

απαηηνχλ ηελ πξνθπιάθηζε

ηνπ

θαηεγνξνπκέλνπ ζα πιεξνχληαη κέρξη ηελ πεξάησζε φιεο ηεο δηθαζηηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηελ έθδνζε δεφλησο βεβαησκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ησλ
ζηξαηησηηθψλ Αξρψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ ζα βεβαηψλεη ηελ
παξνπζία ηνπ κέινπο ηεο δχλακεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ελψπηνλ ηεο
αξκφδηαο ειιεληθήο δηθαζηηθήο Αξρήο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί
ηελ παξνπζία ηνπ αηφκνπ απηνχ.
β.

Όηαλ κέινο ηεο δχλακεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έρεη

θαηαδηθαζηεί απφ ειιεληθφ δηθαζηήξην θαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
πεξηιακβάλεη θπιάθηζε ρσξίο αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, νη ζηξαηησηηθέο
Αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζα αλαιακβάλνπλ ηελ θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ Διιάδα, κέρξη ην ηέινο ησλ δηαδηθαζηψλ έθεζεο.
4.

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ:
α.

Ο φξνο «πνιηηηθφ πξνζσπηθφ», φπσο θαζνξίδεηαη ζην

άξζξν I, παξάγξαθν 1(β) ηεο πκθσλίαο γηα ην θαζεζηψο ησλ δπλάκεσλ ηνπ
ΝΑΣΟ,

πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εμαξηψκελα πξφζσπα, ζα

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ππαιιήινπο κε ειιεληθνχ θαη κε εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ νη νπνίνη είλαη ππήθννη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ή έρνπλ ηελ
ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νη νπνίνη, κε ζθνπφ
απνθιεηζηηθά ηελ ζπκβνιή ζηελ επεκεξία, ην εζηθφ ή ηελ εθπαίδεπζε ησλ
κειψλ ηεο δχλακεο, ζπλνδεχνπλ ηηο δπλάκεηο απηέο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη
πξφζσπα κε ειιεληθήο ππεθνφηεηαο πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ εξγνιάβνπο
ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ νη νπνίνη άκεζα εμππεξεηνχλ ηηο δπλάκεηο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ γηα ην πξνζσπηθφ
ζην νπνίν ζα πξνζδίδεηαη ε ηδηφηεο ησλ κειψλ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, δελ ζα ππεξβαίλεη εθείλνλ πνπ είρε
θαζνξηζζεί κέρξη ηελ 1ε Ινπλίνπ 1990, ρσξίο ηελ ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο
Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Σν πξνζσπηθφ απηφ δελ ζα
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ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
άξζξνπ VIII ηεο πκθσλίαο γηα ην θαζεζηψο ησλ δπλάκεσλ ηνπ NATO.
β.

Άδεηεο παξακνλήο ή άδεηεο εξγαζίαο δελ ζα απαηηνχληαη

γηα ηελ πξφζιεςε κειψλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο Δπθνιίεο.
5.

ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ:
α.

Γηα θάζε επθνιία ή δξαζηεξηφηεηα ζα θαηαξηηζζνχλ δχν

θαηάινγνη ζέζεσλ, έλαο γηα ην ειιεληθφ πξνζσπηθφ θαη ν άιινο γηα ην
πξνζσπηθφ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
ζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε θαηεγνξία ηελ 1ε Ινπλίνπ 1990.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή πέξαλ ηνπ ηξία ηνηο εθαηφλ ζηελ αλαινγία ησλ
ζέζεσλ ησλ θαηαιφγσλ απηψλ ζα ζπκθσλείηαη ακνηβαία απφ ηηο δχν
Κπβεξλήζεηο, κε ηελ εμαίξεζε φηη ε κεηαθνξά ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην
Πιέγκα ηαζκνχ Δπηθνηλσληψλ Ηξαθιείνπ ή ηελ Αεξνπνξηθή Βάζε ηεο
νχδαο, φπσο ζα ήζειε θξηζεί θαηάιιεια, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαηάξγεζεο
ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Πιέγκαηνο ηαζκνχ Ναπηηθψλ
Δπηθνηλσληψλ Νέαο Μάθξεο, επηηξέπεηαη κέρξη ηελ 30ή Ινπλίνπ 1991, ζαλ κία
αλαπξνζαξκνγή ησλ δχν θαηαιφγσλ πξνζσπηθνχ.
β.

χκθσλα κε ην άξζξν IX, παξάγξαθνο 4 ηεο πκθσλίαο γηα ην

θαζεζηψο ησλ δπλάκεσλ ηνπ NATO, νη δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηηο
απνδνρέο, ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο εθαξκφδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα ηεξνχληαη σο
πξνο ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ Διιάδα απφ ηηο
δπλάκεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
6.

ρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο θνξνινγηθέο απαιιαγέο:

ρεηηθά κε ην άξζξν Υ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 2 ηεο
πκθσλίαο γηα ην θαζεζηψο ησλ δπλάκεσλ ηνπ NATO, ηα κέιε ηεο δχλακεο
ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ απαιιάζζνληαη
νπνηνπδήπνηε θφξνπ ή φκνηαο επηβάξπλζεο ζηελ Διιάδα επί ηεο ηδηνθηεζίαο,
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θαηνρήο, ρξήζεο, κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνπο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ, γηα ηα
είδε εκπξάγκαηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο πνπ εηζήγαγαλ ζηελ Διιάδα ή
απέθηεζαλ εθεί γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε. Έλα απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο
κέινπο ηεο δπλάκεσο ή ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα εμαηξείηαη απφ ηα
ειιεληθά ηέιε θπθινθνξίαο, εηζθνξέο γηα ηελ έθδνζε αξηζκνχ θπθινθνξίαο ή
αδείαο θαη απφ παξφκνηεο επηβαξχλζεηο.
7.

ρεηηθά κε ηηο εξγνιαβηθέο εηαηξείεο:

Οη δπλάκεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ
ζπκβάζεηο κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο
ηνπο, νη δπλάκεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη απ'
επζείαο απφ νπνηαδήπνηε πεγή. Δλ ηνχηνηο, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ειιεληθέο
εξγνιαβηθέο εηαηξείεο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ γηα

ηελ εθηέιεζε

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ.
Γ.

Άξζξν 3 ηεο πκθσλίαο

Οη επζχλεο ησλ αξκνδίσλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο Δπθνιίαο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο πκθσλίαο απηήο ζα εθπιεξψλνληαη ζχκθσλα
κε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη επζχλεο ζπλδέζκνπ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ
Έιιελα Αληηπξνζψπνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ
ζχλδεζκν θαη ζπληνληζκφ κε ηηο Αξρέο ηεισλείσλ, δεκφζηαο ηάμεο, εξγαζίαο,
ππεξεζίαο αιινδαπψλ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δ.

Άξζξν 4 ηεο πκθσλίαο

1.

Οη

ζπκθσλεκέλεο

δηαδηθαζίεο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ απηνχ, ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε
εμνπζηνδφηεζε απφ αλψηεξεο Διιεληθέο Αξρέο, πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο
θαη αλάινγε άδεηα δηαβάζκηζεο αζθαιείαο ηνπ αηφκνπ, θαηάιιειε πξνζηαζία
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφζβαζεο θαη
εηθνζηηεηξάσξε πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε.
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2.

Οη

ζπκθσλεκέλεο

δηαδηθαζίεο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ απηνχ ζα ζπλίζηαληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ηαπηφηεηνο, απφ ηνλ Γηνηθεηή ησλ δπλάκεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο
θάζε επθνιίαο, πξνο ηνλ Έιιελα Αληηπξφζσπν ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαηά
θηίξην, αίζνπζα θαη θαηεγνξία (π.ρ. θξππηνγξαθηθή πεξηνρή ή δηαβαζκηζκέλε
πεξηνρή).
Σ.

Άξζξν 5 ηεο πκθσλίαο

1.

Καη ηα δχν Μέξε ζα νξίζνπλ ζηξαηησηηθνχο θαη δηπισκαηηθνχο

αληηπξνζψπνπο ζηελ Μηθηή Δπηηξνπή.
2.

Δπηπξφζζεηα ζε νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα

ζπκθσλεζνχλ ακνηβαία, ε Μηθηή Δπηηξνπή ζα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ
ηνπο Έιιελεο Αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο Γηνηθεηέο ησλ δπλάκεσλ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο Δπθνιίεο, ζα επηιακβάλεηαη δεηεκάησλ ή δηαθνξψλ
ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή εθαξκνγή πνπ νη αμησκαηνχρνη απηνί κπνξεί λα
ππνβάινπλ θαη ζα απνζηέιιεη ζηνπο αμησκαηνχρνπο απηνχο ζπκθσλεκέλεο
νδεγίεο δηά κέζνπ ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο θαη ακεξηθαληθήο ηεξαξρηθήο
δηνίθεζεο.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη ππνγεγξακκέλνη, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη
απφ ηηο αληίζηνηρεο Κπβεξλήζεηο ηνπο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα πκθσλία.
Έγηλε ζηελ Αζήλα, ηελ νγδφε εκέξα ηνπ Ινπιίνπ 1990, ζε δχν αληίηππα, ζηελ
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη ακθφηεξα ηα θείκελα είλαη εμίζνπ απζεληηθά.

