
στο σχέδιο νόμου ·Κύρωοη Συμρωνκκ Αμοιβαίας Αμυντικής 
Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημόκρο- 
τίος και των Ηνωμένων Παλπειών της Αμερικής μετά των Παραρ
τημάτων και των δύο επιστολών αυτής· και τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις και προσθήκες στο ν. 419/1076 ·Οργανισμός του 
Υπουργείου Εξωτερικών·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 8 Ιουλίου 1990 υπογράφηκε στην Αθήνο η .Συμφωνία Α- 
μοιβίΒας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής*.

Η Συμφωνία αυτή αποτελεί κατά κύριο λόγο την έκφραση της 
κοινής επιθυμίας των συμβαλλόμενων Μερών γτα μία βελτιωμέ
νη αμυντική σχέση, ειδικΟτερίΓδε, σε ό.τι αφορό την Ελλάδα, σκο
ποί της Συμφωνίας είναι η πλήρης διασφάλιση των εθνικών μας 
συμφερόντων, η απόλυτη κατοχύρωσή της κυριαρχίας μας και των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η επαύξηση της αμυντικής μας 
ικανότητας. _ — -

Η Συμφωνία απαρτίζεται στο ούνολόΎης από,το κύριο σώμα της 
Συμφωνίας, που περιλαμβάνει εκτενές προοίμιο και δώδεκα άρ
θρα. από Παράρτημα, από συνοδευτική επιστολή των Ηνωμένων 
Πολιτειών για την αμυντική βοήθεια και αντίστοιχη ελληνική α
πάντηση και, τέλος, από ανταλλαγή διακοινώσεων για τον εκσυγ
χρονισμό.

Το Προοίμιο περιέχει τις βασικές πολιτικές αρχές οι οποίες θα 
διέπουν την ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση.

Ειδικότερα:
Στη δεύτερη παράγραφό του περιέχεται ευθεία αναφορά στο 

φυσικό και εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και το σχετικό 
με αυτό άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στην πέμπτη παράγραφο επαναβεβαιώνεται ο σεβασμός προς 
τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες ειδικού ενδιαφέροντος για την 
περιοχή μας καθώς και των συνθηκών εκείνων στις οποίες η Ελ
λάς και οι Η.Π.Α. είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, με ιδιαίτερη μνεία 
της Τελικής Πράξεως του Ελσίνκι που, ως γνωστό, προβλέπει με
ταξύ άλλων και το απαραβίαστο των συνόρων στην Ευρώπη. Τέ
λος, επαναβεβαιώνεται στην παράγραφο αυτή η εφαρμογή των 
πολυμερών διευθετήσεων, όπως είναι οι Νατοϊκές ρυθμίσεις που 
συχνά τίθενται υπό αμφισβήτηση εις βάρος της Ελλάδος.

Στην έκτη παράγραφο διακηρύσσεται η σταθερή απόφαση πε- 
ρίφρουρήσεως και προστασίας της ασφάλειας, κυριαρχίας, ανε
ξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Ελλάδας έναντι 
cvOnApw εττιθέσεως ή απειλής προσφυγής σ' αυτήν. Εξ άλλου, α
ναλαμβάνεται δέσμευση για την κατά τρόπο ενεργό και ανεπιφύ
λακτο αντίδραση κατά τέτοιων επιθετικών πράξεων και η καταβολή 
μειζόνων προσπαθειών προς αποτροπή τους.

Στην έβδομη παράγραφο περιέχεται επαναβεβαίωση της αφο- 
σιώσεως στην αρχή της ειρηνικής επιλύσεως των διεθνών διαφο
ρών, περιλαμβανόμενης και της ταχείας, δίκαιης και σύμφωνης 
ύε τις αρχές του ΟΗΕ επιλύσεως διαφορών της φύσεως αυτής 
ετην περιοχή που ενδιαφέρει ειδικότερα την Ελλάδα.

Αναφερώμαστε ήδη στα επί μέρους άρθρα της Συμφωνίας που 
αναφέρεται τπα σε δύο μόνο βάσεις αντί των πέντε της DECA 1963, 
καθώς καταργούνται οι βάσεις του Ελληνικού, της Νέας Μάκρης 
και των Κομβικών Σταθμών.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου I, περιγράφεται το αντικείμενο 
της Συμφωνίας και προσδιορίζεται ο σκοπός των δραστηριοτήτων 
που θα αναπτύσσονται στις παρεχόμενες Ευκολίες και που θα εί
ναι αμι^πκές και υποστηρίξεως.

Στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου προ βλέπεται η πιστοποίη
ση και έγκριση του μείζονος εξοπλισμού των βάσεων πριν τεθεί 
σε ισχύ η Συμφωνία

Στην παράγραφο 3 περιέχεται επίσης πρόβλεψη για προηγού- 
μενη έγκριση της Ελληνικής Κυβερνήσεως προκειμένου περί ο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ποιοσδήποτε επεκτασεως, αλλαγής λπ του κυρίου εξοπλισμού, 
του οπλισμού, των πυρομαχικών ή των Ευκολιών.

Η παράγραφος 4 επιβάλλει το συ φωνο των τεχνικών λειτουρ
γιών των συναφών προς απόστολέ·, και δραστηριότητες ίων Ευ
κολιών προς τις διατάξεις της Συμφωνίας.

Στο άρθρο II προβλέπεται περί ιου καθεστώτος των δυνάμεων 
των Ηνωμένων Πολιτειών, των μελών των δυνάμεων αυτών, των 
μελών του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτωμένων προσώ
πων, το οποίο θα διέπεται από την σχετική συμφωνία toWNATC. 
Εν τούτοις, στην παράγραφο 4 του άρθρου προβλέπονται ρητές 
προθεσμίες για διαπραγμάτευση και σύναψη νέας συμφωνίας για 
το καθεστώς αυτό. Εξ άλλου, στην παραγραφο 3 του άρθρου μνη
μονεύεται σαφώς η προβλεπόμενη σημαντική μείωση του αριθμού 
των αμερικανικών δυνάμεων μετά την κατάργηση των βάσεων Ελ
ληνικού. Νέας Μάκρης και Κ,ομβικών Σταθμών.

Το άρθρο III ρυθμίζει επίσης το καθεστώς του προσωπικού κα
θώς και τη διοίκησή του και την εποπτεία επ' αυτού

Στην παράγραφο 1 περιέχεται ρητή αναγνώριση των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσα στις Ευκολίες και κατοχυρώνεται 
το δικαίωμα ελέγχου του Έλληνα Αντιπροσώπου για την ορθή ε
φαρμογή της Συμφωνίας.

Στο άρθρο IV καθιερώνεται το δικαίωμα του Έλληνα Αντιπρο
σώπου να έχει πρόσβαση σε όλες τις περιοχές των Ευκολιών, προ- 
βλέπονται δε ορισμένες εξαιρέσεις καθώς και ο τρόπος ασκήοεως 
του δικαιώματος.

Το άρθρο V προβλέπει περί της Μόνιμης Μικτής Επιτροπής που 
θα επιλαμβάνεται ζητημάτων σχετικών με την ερμηνεία και εφαρ
μογή της Συμφωνίας.

Το άρθρο VI προβλέπει τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Υψηλού Επιπέδου για την περιοδική εξέταση της μεταξύ των δύο 
χωρών αμυντικής σχέσεως.

Το άρθρο VII θεσπίζει συμβατικά υποχρεωτικές διαβουλεύσεις 
για την επίλυση διαφορών που δεν μπόρεσαν να επιλυθούν στα 
πλαίσια των άρθρων V και νι. Το άρθρο VII εισάγει ιδιαίτερα ου
σιαστική καινοτομία, αφού δι' αυτού παρέχεται η δυνατότητα κα
ταγγελίας της Συμφωνίας σε περίπτωση διαφωνίας των Μερών 
και εφ' όσον, μετά τήρηση σχετικής διαδικασίας, δεν επιλυθεί ι
κανοποιητικά η υφιστάμενη διαφορά.

Το άρθρο VIII αντιμετωπίζει την περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
και το εγγενές δικαίωμα της Ελληνικής Κυβερνήσεως να λαμβά
νει τα υπό του Διεθνούς Δικαίου προβλεπόμενα για τις περιστά
σεις αυτές μέτρα Στην παράγραφο 2 του άρθρου διαγράφεται η 
τήρητέα διαδικασία.

Το άρθρο IX ρυθμίζει το θέμα της αμυντικής βοήθειας. Εξαιρε
τικά σημαντικός πρέπει να θεωρηθεί ο καθιερούμενος στην πα
ράγραφο 3 μηχανισμός, μέσω του οποίου οι ετήσιες προτάσεις 
της Αμερικανικής Κυβερνήσεως προς το Κογκρέσσο γιο την πα
ροχή αμυντικής βοήθειας προς την Ελλάδα θα βασίζονται σε κοι
νά σύμφωνημένες εισηγήσεις. Σημαντική, εξ άλλου, είνα και η 
πρόβλεψη εν τέλει της παραγράφου 1 για την ανάγκη διατηρή- 
σεως της ισορροπίας στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή κατά την 
χορήγηση της αμυντικής υποστηρίξεως από πς Η.Π.Α.

Το άρθρο X προβλέπει τη διατήρηση της Συμφωνίας Αμυντικής 
και Βιομηχανικής Συνεργασίας (DICA) του 1986 μεταξύ Ελλάδος 
και Η.Π.Α. και αντιμετωπίζει ενδεχόμενη βελτίωσή της.

Το άρθρο XI περιλαμβάνει προβλέψεις διαχρονικού χαρακτήρα
Τέλος, στο άρθρο XII ρυθμίζονται σημαντικά θέματα, όπως η 

θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (από της ανταλλαγής των εγγράφων 
επικυρώσεως], η διάρκεια της Συμφωνίας (8 έτη), η ενδεχόμενη 
ανανέωσή της, που δεν επέρχεται αυτομάτως αλλά με συμφωνία 
των Μερών (πράγμα που αποτελεί κυρίαρχη πολιτική βούληση της 
κάθε Κυβερνήσεως) και η παροχή προθεσμίας (17 μήνες) για την 
αποχώρηση.

Καθ' όσον τώρα αφορά το Παράρτημα, πρέπει να λεχθεί, κατά 
τρόπο γενικό, ότι το κάθε μέρος αυτού αναφέρεται σε συγκεκρι
μένο άρθρο της Συμφωνίας. Του άρθρου αυτού δε εξειδικεύει και 
συμπληρώνει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, στο μέρος Α' του Παραρτήματος ορίζεται ότι τού-
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το συγχρονίζεται απόλυτα με τη Συμφωνία ως προς τη θέση του 
εν ισχύι και τη διάρκεια της ισχύος tou, καθώς και ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.

Στη Συμφωνία προσαρτώνται μία επιστολή και μία διακοίνωση 
της Αμερικανικής Πλευράς μαζί με τα αντίστοιχα απαντητικά κεί
μενα της Ελληνικής Πλευράς που περιέχουν θετική ανταπόκριση 
στις αμερικανικές προτάσεις.

Με τη συνοδευτική αμερικανική επιστολή προσφέρεται καθ' ο
λοκληρίαν δωρεάν αμυντική βοήθεια, αναλαμβάνεται υποχρέω
ση θετικής εξετάσεως κάθε συναφούς προσθέτου ελληνικού 
αιτήματος, διαγράφεται σημαντικότατο ποσό για τα μη επαναλαμ
βανόμενα έξοδα αμυντικών προμηθειών και τέλος δίδεται υπόσχε
ση για διευκόλυνση αναχρηματοδοτήοεως υφισταμένων δανείων 
με ευνοϊκότερους όρους. ... .

Τέλος, η αμερικανική διακοίνωση περιέχει αίτημα σχετικό με 
τον εκσυγχρονισμό ορισμένου υλικού των βάσεων που είναι πε
παλαιωμένο και άχρηστο.

Στο σχέδιο νόμου δημοσιεύεται το κείμενο της Συμφωνίας σε 
δύο πρωτότυπα, ελληνικό και αγγλικό.

Με σκοπό την κύρωση της Συμφωνίας σας υποβάλλουμε το προ- 
σαρτημένο στην παρούσα έκθεση σχέδιο νόμου για έγκριση.

Με το άρθρο δεύτερο του νομοσχεδίου, η διπλωματική Αντιπρο
σωπεία Τελ-Αβίβ αντικαθίσταται από αντίστοιχη Πρεσβεία με την 
(δια σύνθεση προσωπικού, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.

Η αναγνώριση DE JURE από την Ελλάδα του Κράτους του Ισ
ραήλ καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση της διπλωματικής εκπρο
σώπησης στη χώρα αυτή.

Από τις αρχές του έτους 1985 υποβλήθηκαν παραιτήσεις εξαι- 
ρέτων στελεχών ανωτάτων βαθμών της διπλωματικής ιεραρχίας.

Οι λόγοι που οδήγησαν στις παραιτήσεις αυτές είναι γνωστό 
ότι ανάγονται στον παντελή σχεδόν παραγκωνισμό των διπλω
ματικών αυτών υπαλλήλων από τον υπεύθυνο χειρισμό θεμάτων 
εξαιρετικής εθνικής σημασίας.

Με το άρθρο τρίτο δίδεται ευχέρεια στο Υπουργείο Εξωτερι
κών ν' ανακτήσει πολύτιμη διπλωματική γνώση και πείρα με την 
παροχή δυνατότητας επανόδου στην Υπηρεσία των παραιτηθέ- 
ντων διπλωματών.

Η επάνοδος στην Υπηρεσία θα περιβληθεί τα εχέγγυο αμερό
ληπτης κρίσης, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθεί, μετά από λε
πτομερή εξέταση των λόγων της παραίτησης, μόνο με γνώμη του 
Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 
νόμου 419/1976 κατέδειξε ότι για την καλλίτερη λειτουργία και το 
συντονισμό των διευρυνομένων συνεχώς δραστηριοτήτων του Υ
πουργείου Εξωτερικών είναι αναγκαίε η ύπαρξη δευτέρου ανώ
τατου υπηρεσιακού οργάνου, που θα συντονίζει, μαζί με το Γενικό 
Γραμματέα, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Στην κάλυψη της ανάγκης αυτής αποβλέπει το άρθρο τέταρτο, 
με το οποίο συνιστάται θέση Αναπληρωτή Γ ενικού Γ ραμματέα στο 
Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των διπλωματικών υπαλλήλων 
κατωτέρων βαθμών έχει πολύ διευρυνθεί, με αποτέλεσμα να κα
θίσταται αδύνατη η προαγωγική εξέλιξη από το βαθμό του γραμ
ματέα πρεσβείας Α' τάξης και πάνω, δεδομένου ότι οι θέσεις δεν 
είναι ενιαίες.

Πέραν από τα αυτονόητα προβλήματα που δημιουργεί η επί πολ
λά χρόνια καθήλωση των υπαλλήλων στους ίδιους βαθμούς χω
ρίς προοπτικές προαγωγής, ανέκυψε και η αδυναμία πρόσθετης 
στελέχωσης μεγάλων πρεσβευτικών αρχών με διπλωματικούς υ
παλλήλους ανωτάτων βαθμών λόγω μεταβολής των διεθνών συν
θηκών (Μ.Α. ΝΑΤΟ, Πρεσβείες Άγκυρας, Μόσχας, Παρισίων, 
Λονδίνου, Βελιγραδίου, Τύνιδας), αλλά και διευθύνσεων της Κε
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην άρση των πιο πάνω δυσχερειών και στην καλλίτερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
εν όψει και της μελετώμενης δημιουργίας Γ ενικών Διευθύνσεων 
στο κέντρο καθώς και της τοποθέτησης ανωτάτου διπλωματικού 
υπαλλήλου ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσε

ων Βόρειας Ελλάδας, αποσκοπούν οι διατάξεις των παραγράφων 
Ια. 1β και Ίγ του άρθρου πέμπτου, με τις οποίες ουνιστώνται έξι 
θέσεις πρέσβεων και αυξάνονται οι θέσεις των πληρεξουσίων υ
πουργών Α' - Β τάξης κατά οκτώ και των συμβούλων πρεσβείας 
A' - Β' τάξης κατά δέκα

Τέλος, με την παράγραφο 1 εδ. ε' ο αριθμός των εκ προσωπι
κοτήτων υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό παύει να είναι απε
ριόριστος.

Ο χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στις διεθνείς σχέσεις 
της Χώρας απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα, στοιχεία 
που δεν εξασφαλίζει το άρθρο 71 του ν. 419/1976, όπως ισχύει 
σήμερα.

Οξύτατα προβλήματα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των εμπειρο
γνωμόνων που συντίθεται από 34 θέσεις των κατωτέρω βαθμών 
εμπειρογνωμόνων A' - Β' τάξης (με εισαγωγικό βαθμό του εμπει
ρογνώμονα Β τάξης).

Για την προαγωγή των εμπειρογνωμόνων Α' τάξης στους βαθ
μούς πρεσβευτή συμβούλου Β' και Α' (αντίστοιχων των βαθμών 
πληρεξουσίων υπουργών Β' και Α τάξης) απαιτείται οκταετής και 
τετραετής, αντίστοιχα, παραμονή στο βαθμό αυτό.

Υπό τα δεδομένα αυτά και επειδή οι θέσεις των πιο πάνω κατα
ληκτικών βαθμών είναι, αντίστοιχα, πέντα και δύο, για τους πε
ρισσότερους εμπειρογνώμονες, που σημειωτέον εισέρχονται στον 
κλάδο σε μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχει καμία προοπτική προαγω
γής από το βαθμό του εμπειρογνώμονα Α' και πάνω.

Για τους λόγους αυτούς και λαμβανομένου υπόψη ότι οι εμπει
ρογνώμονες, ανεξάρτητα από το βαθμό τους, εκτελούν τα (δια κα
θήκοντα και εκ του νόμου δεν ασκούν διοίκηση, με τις διατάξεις 
του πιο κάτω άρθρου οι θέσεις των εμπειρογνωμόνων πρεσβευ
τών συμβούλων Β' τάξης αυξάνονται κατά δύο και των εμπειρο
γνωμόνων πρεσβευτών συμβούλων Α' τάξης επίσης κατά δύο, με 
ταυτόχρονη μείωση των θέσεων των εμπειρογνωμόνων Β ' - Α' τό- 
ξης κατά τέσσερις.

Στους κατωτέρους βαθμούς του κλάδου γενικών καθηκόντων 
έχει παρουσιασθεί μία πρωτοφανής συμφόρηση, χωρίς ανάλογη 
αύξηση των οργανικών θέσεων των διευθυντών Β' - Α' τάξης και 
τμηματαρχών Β' - Α' τάξης.

Εάν οι συνθήκες της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων 
του κλάδου αυτού παραμείνουν όπως έχουν, για τους περισσότε
ρους δεν διαγράφονται προοπτικές προαγωγικής εξέλιξης.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου έχει ανάγκη ικανών και 
πεπειραμένων υπαλλήλων του κλάδου γενικών καθηκόντων. Εξάλ
λου. η προβλεπόμενη από τον Οργανισμό του Υπουργείου στελέ- 
χωση των αρχών εξωτερικού περιλαμβάνει κατά νόμο μεγάλο 
αριθμό υπαλλήλων του κλάδου, στους οποίους ανατίθενται πολύ 
υπεύθυνα καθήκοντο.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου αυ
ξάνονται οι θέσεις διευθυντών Β' - Α' τάξης κατά δέκα και τμημο- 
ταρχών Β' - Α' τάξης κατά δεκαπέντε.

Για λόγους συναφείς προς αυτούς που εκτίθενται πιο πάνω, cu- 
ξάνονται οι θέσεις του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών με βαθμό 
διευθυντού Εκατό πέντε.

Εξάλλου, καταληκτικός βαθμός του κλάδου αυτού είναι ο βαθ
μός του διευθυντού Ε'τάξης, με αποτέλεσμα την παραμονή επί 
πολλά χρόνια στο βαθμό αυτό των υπαλλήλων με προφανείς συ
νέπειες στην υπηρεσιακή απόδοσή τους.

Για την άρση των πιο πάνω συνεπειών και την αποκατάσταση 
ενιαίας υπηρεσιακής μεταχείρισης των τεχνικών επικοινωνιών σε 
σύγκριση με κατόχους των ιδίων τυπικών προσόντων υπαλλήλων 
άλλων τομέων της διοίκησης συνιστώνται πεντε θέσεις διευθυντών 
Α' τάξης.

Παρά την ίδρυση νέων αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ο α
ριθμός των θέσεων του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τεχνι
κών επικοινωνιών έχει παραμείνει ο ίδιος από το 1976 που άρχισε 
να ισχύει ο νόμος 419/1976.

Γ ια την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργήθη- 
καν εν τω μεταξύ αψ' ενός και για να μη διαταραχθεί η ιεραρχική 
διάρθρωση του κλάδου από την αύξηση των θέσεων της κορυφής
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που προβλέπει το παρών άρθρο αφ' ετέρου, αυξάνονται οι θέσεις 
των γραμματέων Β' ή Α' τάξης κατά δέκα και των τμηματαρχών 
Β' ή Α' τάξης κατά πέντε.

Με το επόμενο άρθρο, χωρίς ή με ασήμαντες δημοσιονομικές 
συνέπειες και χωρίς να διαταραχθεί η υπηρεσιακή ισορροπία στον 
κλάδο γενικών καθηκόντων, επιτρέπεται η μετάταξη στον κλάδο 
αυτό διοικητικών γραμματέων με τίτλους πανεπιστημιακής εκπαί
δευσης.

Πρόκειται για ικανοποίηση ενός αιτήματος που από πολλά χρό
νια εκκρεμεί και έχει δημιουργήσει εύλογη πικρία στους υπαλλή
λους της πιο πάνω κατηγορίας.

Με το άρθρο έβδομο γίνονται οι εξής ρυθμίσεις:
α) Αυξάνεται ο αριθμός των μεταφραστών-διερμηνέων με σχέ 

ςη^ εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την αναγκαία στελεχωση α
ποκλειστικά και μόνο των εκτός κέντρου, αλλά μέσο στην 
Επικράτεια, αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη στελέ- 
χωση του πρώτου συγκροτημένου πυρήνα της πληροροφικής στο 
Υπουργείο Εξωτερικών

Η θέση σε-λειτουργίο του σχετικού μηχανικού εξοπλισμού που 
μελετά να εξασφαλίσει το Υπουργείο, το ταχύτερο δυνατό, νια 
να μπορέσει να αντεπεξέλθει σήμερα στο κρίσιμο έργο του, επι
βάλλει την εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών στο κέντρο, τις 
περιφερειακές υπηρεσίες και στο εξωτερικό με τη δημιουργία του 
ελάχιστου δυνατού αριθμού θέσεων ειδικών υπαλλήλων.

γ) Για λόγους ίσης μεταχείρισης, προβλέπεται για πρώτη φο
ρώ η δυνατότητα μετακίνησης στο κέντρο και στο εξωτερικά υ
παλλήλων του Υπουργείου που υπηρετούν από το διορισμό τους 
συνεχώς και επί πολλά χρόνια στις Υπηρεσίες Πολιτικών Υποθέ
σεων της Βόρειας Ελλάδας.

Για την κάλυψη ειδικών υπηρεσιακών αναγκών στη Βόρεια Ελ
λάδα κρίνεται απαραίτητη η σύσταση των εις το άρθρο όγδοο θέ
σεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση έργου.

Για τα άρθρα ένατο έως και δωδέκατο: συνημμένο προσάρτημα.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μ.ΕΒΕΡΤ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ IQ. ΒΑΡΒΓΤΣΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

Προσάρτημα στην Εισηγητική ‘Εκθεση

Με το άρθρο ένατο συστήνέτοι Ίδρυμα Παλιννοστούντων ομο
γενών και ρυθμίζονται σχετικά θέματα

Σκοπός της παραγράφου 1 είναι η σύσταση κοινωφελούς ιδρύ
ματος για την παροχή της πάσης φύσεως κρατικής αρωγής προς 
τους παλιννοστούντες ομογενείς από κράτη της Ανατολικής Ευ
ρώπης. Εκρίθη ως καταλληλότερος οργανισμός το κοινωφελές ί
δρυμα Αυτό και την απαραίτητη ταχύτητα και ευελιξία θα διαθέτει 
και θα υπόκειται στον έλεγχο των οικονομικών επιθεωρητών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της παραγράφου 2 είναι η ρύθμιση των διαφόρων θε
μάτων των δανείων, που συνήφθπσαν ή θα συνάπτονται από το 
Ελληνικό Κράτος προς εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος.

Σκοπός της παραγράφου 3 είναι η ρύθμιση του θέματος της κρα

τικής επιχορηγήσεως προς το ίδρυμα
Με τα άρθρα δέκατο έως και δωδέκατο συστήνετοι Ειδική Γρομ- 

ματεία Ποντίων, ρυθμίζεται η στελεχωση αυτής και παρέχεται Ε- 
ξουοιοδοτική Διάταξη.

Η παλιννΰστηση των Ποντίων της ΕΣΣΔ δημιουργεί σοβαρά προ
βλήματα υποδοχής, προσαρμογής και γενικότερης αποκατάστα
σης τους στην Ελλάδα.

Κοίθηκε σκόπιμη η δημιουργία ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονά
δας στο Υπουργείο Μακεδονίας-θράκης, σκοπός της οποίας θα 
είναι ο συντονισμός των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων των δη
μόσιων φορέων της περιοχής Μακεδονίας, Ηπείρου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμέ
νων Πολιτειών της Αμερικής μετά των Παραρτημάτων και των δύο 
επιστολών αυτής κοι τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθή
κες στο ν. 419/1976 ·Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2Β παρ. 1 του 
Συντάγματος η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με
ταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνω
μένων Πολιτειών της Αμερικής μετά των Παραρτημάτων και των 
δύο επιστολών αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις Β Ιουλίου 
1990, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγ
γλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σαν έκφραση της κοινής επιθυμίας τους για μια βελτιωμένη α- 
-μυντική σχέση, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η 
Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνάπτουν νέα συμφωνία 
αμυντικής συνεργασίας, η οποία διέπεται από τις ακόλουθες
αρχές:

Η Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν την προ
σήλωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνω
μένων Εθνών και το πλαίσιο αυτό, στην άσκηση του εγγενούς 
δικαιώματός τους ατομικής και συλλογικής άμυνας που αναγνω
ρίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη.

Η Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν ότι οι σχέ
σεις τους και η συνεργασία τους βασίζονται σε κοινή αφοσίωση 
στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου.

Η Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν την αναγνώ
ριση εκ μέρους τους του γεγονότος ότι η συνεργασία τους στο 
πεδίο της άμυνας, όπως και σε όλα τα άλλα πεδία, βασίζεται στις 
αρχές του αμοιβαίου οφέλους και tou πλήρους σεβασμού της κυ
ρίαρχης ισότητας, της ανεξαρτησίας και των συμφερόντων των 
δύο χωρών.

Η Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν το σεβασμό 
τους προς το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανόμενων των υφισταμέ
νων διεθνών συνθηκών που αφορούν ειδικότερα στην περιοχή, 
και την απόφασή τους να ενεργούν σύμφωνα με τις διεθνείς συν
θήκες καθώς και τις διμερείς και πολυμερείς διευθετήσεις σπς 
οποίες και οι δύο είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, περιλαμβανόμενων 
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και της Τελικής Πράξης του


