
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ·Παρσταση της προθεσμίος του Άρθρου Xtl 
nap3 της σττό 83.1983 Συμψωνίος Αμυντικής και Οικονομικής Συ
νεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Η.ΠΆ. που κυρώθηκε με το νόμο 
1403/21.11,1983 (Φ.Ε.Κ. 169)

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1983 υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. 
η Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας πενταετούς 
διάρκειας. Η Συμφωνία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με 
το νόμο 1403 τη£ 21ης Νοεμβρίου 1983, σύ^ιφψνα με την επιταγή 
του Συντάγματος ('Αρθρο 27, παρ. 2).

Η Συμφωνία άρχισε να εφαρμόζεται στις 21 Δεκεμβρίου 1983 
μετά από ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο Μερών, όπως προ- 
βλέπεται στην παρ. 1 του Άρθρου XII.

Μετά γραπτή προειδοποίηση που δόθηκε από την Ελληνική Κυ
βέρνηση, σύμφωνα με το Άρθρο XII, παρ. 1, η Συμφωνία Αμυντι
κής και Οικονομικής συνεργασίας τερματίσθηκε στις 21 
Δεκεμβρίου 1988 και ήδη διατρέχουμε τον δέκατο τρίτο μήνα της 
δεκαεπτάμηνης προθεσμίας, μέσα στην οποία οι Η.Π.Α. υποχρε- 
ούνται να αποσύρουν το προσωπικό, την κινητή ιδιοκτησία και το 
υλικό των βάσεων από τη χώρα μας.

Το Νοέμβριο του 1987 άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελ
λάδος και Η.Π.Α. για τη σύναψη νέας συμφωνίας Αμυντικής και 
Οικονομικής Συνεργασίας. Οι σχετικές συνομιλίες διεκόπησαν με
τά από δεκαεπτά γύρους το Μάιο του 1989, χωρίς να καταλήξουν 
σ' ένα κατ' αρχήν ουμφωνημένο κείμενο, εν όψει των ελληνικών 
βουλευτικών εκλογών της 18.6.1989 και χωρίς να επαναληφθούν 
μέχρι σήμερα, λόγω και των νέων βουλευτικών εκλογών της
5.11.1989 που μεσολάβησαν εν τω μεταξύ.

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η προβλεπόμενη από το Άρ
θρο XII παρ. 2 της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνερ
γασίας δεκαεπτάμηνη χρονική περίοδος αποχώρησης εκπνέει την
21.5.1990 και το εναπομένον συνεπώς τετράμηνο διάστημα δεν ε- 
παρκεί για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προτείνεται 
η ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων ενός Άρθρου (μόνου) όπως 
παρακάτω:

«Άρθρο μόνο

Η προβλεπόμενη από το Άρθρο XII παρ. 2 της από 8.9.1983 Συμ
φωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος 
και Η.ΠΆ., που κυρώθηκε με το νόμο 1403/21.11.1983, περίοδος 
δεκαεπτά μηνών μέσα στην οποία οι Η.Π.Α. οφείλουν να ολοκλη
ρώσουν την αποχώρηση του προσωπικού, της κινητής ιδιοκτησίας 
και του υλικού τους από την Ελλάδα, παρατείνεται επί εξάμηνο·.

Όπως είναι φανερό από τη διατύπωση γίνεται, κατά τρόπο α
πόλυτα σαφή και μη επιδεχόμενο παοερμηνείας, τροποποίηση μό
νο της παρ. 2 του Άρθρου XII που αφορά στη δεκαεπτάμηνη 
προθεσμία, μέσα στην οποία οι Η.Π.Α. πρέπει να αποσύρουν το 
προσωπικό τους, την κινητή ιδιοκτησία και το υλικό τους, προκει- 
μένου να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν, από την Κυβέρνηση που 
θα προκόψει από τις επόμενες εκλογές, οι διαπραγματεύσεις που 
έχουν διακοπεί από το Μάιο του 1989.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΙΤ ΑΡΙΘ. 1403

Κύρωση Σιιμφωνίας αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας με
ταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνω
μένων Πολιτειών της Αμερικής μετά του παραρτήματος και των 
δύο επιστολών αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφι- 
σθέντα νόμον.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η Συμφωνία αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας 
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Η
νωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά του Παραρτήματος και των 
δύο επιστολών αυτής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμ
βρίου 1983.

Το κείμενο της Συμφωνίας και του Παραρτήματος σε πρωτότυ
πο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και των επιστολών στην 
Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνη
σης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμέ
νων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο I.

Τα Μέρη αποσκοπούν, με τη Συμφωνία αυτή, να αναδιαμορφώ- 
σουν την αμυντική και οικονομική τους συνεργασία, με βάση τις 
υφιστάμενες διμερείς τους διευθετήσεις και πολυμερείς συμφω
νίες, σύμφωνα με τις αρχές αμοιβαίου οφέλους και πλήρους σε
βασμού της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και των συμφερόντων κάθε 
μίας χώρας.

Άρθρο II.

1. Για την προώθηση των σκοπών της Συμφωνίας αυτής, η Κυ
βέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας επιτρέπει στην Κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και λειτουργεί στρατιωτι
κές και βοηθητικές Ευκολίες στην Ελλάδα (εφεξής αναφερόμενες 
ως οι «Ευκολίες») και να διεξάγει αποστολές και δραστηριότητες 
σ' αυτές τις Ευκολίες για αμυντικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συμφωνίας αυτής. Οι Ευκολίες, αποστολές και δρα
στηριότητες θα είναι εκείνες που προσδιορίζονται και περιγρά- 
φονται στο Παράρτημα της Συμφωνίας αυτής.

2. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κύριου εξοπλισμού, ο
πλισμού και πυρομαχικών που είναι τοποθετημένα στις Ευκολίες 
θα γίνεται προς τις Ελληνικές Αρχές σύμφωνα με συμφωνημένες 
διαδικασίες. Οποιαδήποτε επέκταση, αλλαγή, εκσυγχρονισμός ή 
αντικατάστασή τους, που θα μεταβάλει τις επιχειρησιακές ικανό
τητες των Ευκολιών αυτών, θα υπόκειται σε προηγούμενη συναί
νεση της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. Οι αποστολές και δραστηριότητες, που επιτρέπονται από τη
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Tmi#nrin αυτή και το Παράρτημά της, περιλαμβάνουν τη διεξα
γωγή τεχνικών λειτουργιών στις Ευκολίες. Τέτοιες τεχνικές λει
τουργίες και συναφείς δραστηριότητες θα επανδρώνονται με 
προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άρθρο 111.

T. Το καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των 
μελών των δυνάμεων αυτών, των μελών του πολιτικού προσωπι
κού και των εξαρτωμένων προσώπων, θα διέπεται από τη «Συμ
φωνία μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου περί 
του καθεστώτος των δυνάμεων των» και συναφείς διμερείς διευ
θετήσεις μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

2. Τα μέλη των δυνάμεων, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού 
και τα εξαρτώμενα πρόσωπα θα αναγνωρίζονται ότι έχουν την ι
διότητα αυτή μόνο μετά την επίσημη ανακοίνωσή τους στις Ελλη
νικές Αρχές, οι οποίες θα εκδίδουν ειδικά δελτία ταυτότητας που 
θα υπογράφονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

Άρθρο IV.

1. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα τοποθετεί ελ
ληνικό προσωπικό σε κάθε μία από τις Ευκολίες. 0 ανώτερος Έλ
ληνας αξιωματούχος που θα τοποθετηθεί σε κάθε μία από τις 
Ευκολίες θα καλείται ·ο Έλληνας Αντιπρόσωπος». 0 Έλληνας Α
ντιπρόσωπος θα ασκεί διοίκηση και έλεγχο στο ελληνικό προσω
πικό και στους χώρους που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικό από 
αυτό σε κάθε Ευκολία. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύ
θυνος για το σύνδεσμο και το συντονισμό με τις αρμόδιες Ελλη
νικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι 
υπεύθυνες για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στην πε
ρίμετρο της Ευκολίας. 0 Έλληνας Αντιπρόσωπος θα είναι υπεύ
θυνος να αναφέρει στις Ελληνικές Αρχές την εφαρμογή και 
τήρηση των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής που σχετίζονται με 
τις Ευκολίες.

2. Ο Διοικητής των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε κά
θε Ευκολία θα ασκεί διοίκηση και έλεγχο στην Ευκολία και στο 
προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών που τοποθετείται σ' αυτή, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του υλικού τους και των 
χώρων που χρησιμοποιούνται από αυτό κοι θα μεριμνά γιο την 
ασφάλειε και προστασία τους.

3. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος -αι ο Διοικητής των Δυνάμεων των 
Ηνωμένων Πολιτειών θα αναφεοονται, όποτε χρειάζεται, δια μέ
σου των αντίστοιχων αρχών τομς στη Μικτή Επιτροπή που ουνι- 
στάται δυνάμει του Άρθρου VI της Συμφωνίας και θα υποβάλλουν 
τυχόν ερωτήσεις ή διαφορές σχετικό με την ερμηνεία ή την εφαρ
μογή της Συμφωνίας ή άλλων διευθετήσεων στη Μικτή Επιτροπή.

Άρύρο V.

1. Με την εξαίρεση των εθνικών γραφείων κρυπτογραφικών κω
δίκων, ο Έλληνας Αντιπρόσωπος θα έχει πρόσβαση σ' όλες τις 
περιοχές των Ευκολιών εκτός από τις διαβαθμισμένες περιοχές, 
όπου διεξάγονται τεχνικές λειτουργίες και άλλες δραστηριότη
τες των Ηνωμένων Πολιτειών και όπου η πρόσβαση θα γίνεται σε 
μη τακτή βάση και σύμφωνα με συμφωνημένες διαδικασίες.

2. Η τοποθεσία των εθνικών κρυπτογραφικών γραφείων και των 
διαβαθμισμένων περιοχών θα προσδιορισθεί από τα δύο Μέρη, 
και οποιαδηποτε μετέπειτα αλλαγή θα ουμφωνείται αμοιβαία.

Άρθρο VI.

Συνιστάται Μικτή Επιτροπή που θα επιλαμβάνεται και θα επι
λύει, εάν είναι δυνατόν, οποιοδήποτε ζήτημα ή διαφορά που μπο
ρεί να ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της 
Συμφωνίας. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν θα επιλύεται θα επι
λαμβάνονται οι δύο Κυβερνήσεις.

Άρθρο VII.

1. Καμμία διάταξη αυτής της Συμφωνίας δεν αίρει το εγγενές 
δικαίωμα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφω
να με το Διεθνές Δίκαιο, να λαμβάνει αμέσως όλα τα κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση ζωτικών 
συμφερόντων της εθνικής της ασφάλειας, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

2. Σε περίπτωση που, κατά την άποψη της Κυβέρνησης της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας, υπάρχει μία τέτοια κατάσταση έκτακτης α
νάγκης, οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών θα έλθουν αμέσως σε επικοινωνία σχετικά με τα μέτρα 
αυτά. Η επικοινωνία αυτή δεν θα αίρει το δικαίωμα που αναφέρε- 
ται στην παράγραφο ι.

Άρθρο νιιι.

Σύμφωνα με τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής και συνεπείς 
με τις συνταγματικές τους διαδικασίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και στη συντήρηση των ελληνι
κών αμυντικών δυνατοτήτων με την παροχή αμυντικής υποστήρι
ξης στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η υποστήριξη 
αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθοδηγείται επίσης από την 
αρχή, που περιέχεται στον αμερικανικό νόμο, η οποία προνοώ' τη 
διατήρηση της ισορροπίας στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή.

Άρθρο IX.

1. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμέ
νων Πολιτειών θα αναζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας στους 
τομείς της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και προμήθειας κα
τάλληλου αμυντικού υλικού, καθώς και στη σχετική διοικητική μέ
ριμνα. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν κοινές 
επενδύσεις στους παραπάνω τομείς και να καταβάλλουν ιδιαίτε
ρη προσοχή στην προώθηση νέων προγραμμάτων συνεργασίας 
και αμοιβαίας προμήθειας αμυντικού υλικού.

2. Για το σκοπό αυτόν, η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
θα βοηθήσει την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αμοι
βαία συμφωνημένες προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθη
ση της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, συντήρησης, επισκευής 
και εκσυγχρονισμού αμυντικού υλικού και εξοπλισμού στην Ελ- 
λάδο, κοθώς και στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομη
χανίας και θα προωθήσει νέα προγράμματα αμυντικής παραγωγής 
και το εμπόριο αμυντικού υλικού και προς τις δύο κατευθύνσεις.

3. Οι δύο Κυβερνήσεις έχουν πρόθεση να διευκολύνουν την α
μοιβαίο ροή αμυντικών προμηθειών για τις ένοπλες δυνάμεις τους 
με σκοπό την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα δίκοιης ισορροπίας στις 
ανταλλαγές τους.

4. Οι Κυβερνήσεις θα επιτρέπουν την πώληση αμυντικού υλι
κού που θα παράγεται με καθεστώς κατασκευαστικής άδειας, συμ
φωνιών συμπαραγωγής και/ή κοινών αναπτυξιακών προγραμ
μάτων οε ούμμαχες χώρες ή σε ενδεδειγμένες τρίτες χώρες, με 
την επιφύλαξη της προηγούμενης γραπτής συμφωνίας από την 
Κυβέρνηση που διαθέτει τα αμυντικά υλικά ή τις τεχνικές πληρο
φορίες.

5. Η απόκτηση ειδών αμυντικού υλικού που αναπτύχθηκε ή κα
τασκευάσθηκε από ένα από τα Μέρη θα γίνεται με τους πιο οικο
νομικούς όρους και θα βασίζεται οε διαδικασίες ανταγωνιστικών 
προσφορών και οε συμφωνημένες διαδικασίες αμυντικής βιομη
χανικής συνεργασίας.

6. 7c Μέρη θα ετοιμάσουν έγκαιρα μία συμφωνία πλαίσιο για 
να διευκολύνουν την επίτευξη των σκοπών του Άρθρου αυτού.

Άρθρο X.

Οι δύο Κυβερνήσεις, έχοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ αμυντι
κής ικανότητας και οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας, θα 
καταβάλουν μέγιστη προσπάθεια για να αναπτύξουν σχέσεις οι-
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κονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χωρών που θα περιλαμβάνει αμοιβαία συμ- 
φωνημένη τεχνική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και, ανάλογα 
με τις συνθήκες, άλλες μορφές βοήθειας

Αρθρο XI.

1. Οι διαδικαστικές διευθετήσεις και οι διευθετήσεις εφαρμο
γής που προβλέπονται από τη Συμφωνία αυτή, καθώς και τυχόν 
άλλες διευθετήσεις που τα Μέρη θεωρούν αναγκαίες για τους σκο
πούς και οπωσδήποτε συνεπείς με αυτή τη Συμφωνία, θα διευθε
τούνται από τα Μέρη δια μέοου της Μικτής Επιτροπής, όπως 
αρμόζει.

2. Όλοι οι όροι οι σχετικοί με τη χρησιμοποίηση των Ευκολιών, 
που περιέχονται σε διευθετήσεις που υπάρχουν κατά την ημερο
μηνία θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής, στην έκταση που αυ
τοί είναι συνεπείς με αυτή τη Συμφωνία και το Παράρτημά της, 
θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τροποποίησης ή τερματισμού 
τους με συμφωνία, δια μέοου της Μικτής Επιτροπής, όπως αρμό
ζει. Προηγούμενες διμερείς διευθετήσεις σχετικά με τους σκρπούς 
της Συμφωνίας αυτής θα υποβληθούν με πρωτοβουλία οποιοσδή
ποτε Μέρους στη Μικτή Επιτροπή για επανεξέταση και αμοιβαία 
κρίση.

Η διαδικασία της επανεξέτασης αυτής θα ολοκληρωθεί μέσα 
σε ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής αυτής της Συμφω
νίας. Εάν είναι αναγκαίο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί 
από τα Μέρη.

Άρθρο XII.

1. Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ όχι αργότερα από τις 31 
Δεκεμβρίου 1983 με ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ των Μερών, 
στις οποίες θα αναφέρεται ότι οι αντίστοιχες συνταγματικές α
παιτήσεις τους έχουν εκπληρωθεί. Η Συμφωνία αυτή τερματίζε
ται μετά πέντε χρόνια με γραπτή προειδοποίηση από κάθε Μέρος 
που θα δοθεί πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία που θα επέλ- 
θει ο τερματισμός της.

2. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει μία περίοδο 
δεκαεπτά μηνών που θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα επέλ- 
θει ο τερματισμός για να πραγματοποιήσει, μέσα στην περίοδο 
αυτή, την αποχώρηση από την Ελλάδα του προσωπικού,της κινη
τής ιδιοκτησίας και του υλικού Των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι 
οι όροι που θεσπίζονται με τη Συμφωνία αυτή θα έχουν εφαρμο
γή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 
1983. σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και τα 
δύο δε κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά.

Γic την Κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑίύΗΣ 
Υφυπουργός Εξωτερικών

Για την Κυβέρνηση των 
Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής

ΑΛΑΝ ΜΠΕΡΛΙΝΤ 
Επιτετραμμένος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνερ

γασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Α'. Άρθρο I της Συμφωνίας.
Το παράρτημα αυτό είναι σε εκτέλεση του άρθρου XI της Συμ

φωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας (εφεξής αναφε- 
ρόμενη ως η Συμφωνία) και θα τεθεί και παραμείνει σε ισχύ 
ταυτόχρονα με τη Συμφωνία.

Β'. Άρθρο II της Συμφωνίας.
1. Σε συνέπεια με τους σκοπούς της Συμφωνίας και σύμφωνα

με το άρθρο II αυτής, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμέ
νων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί τις στρατιωτικές και 
βοηθητικές ευκολίες που σήμερα χρησιμοποιούνται από την Κυ
βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των διευθετήσεων που 
υπάρχουν, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

α. Πλέγμα Σταθμού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης που 
αποτελείται από: το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υ
ποστήριξης και επιχειρήσεων στη Νέα Μάκρη, το σταθμό εκπο
μπής και αναμετάδοσης μικροκυμάτων στο Κάτω Σούλι και 
ευκολίες ύδρευσης στο Μαραθώνα.

β. Πλέγμα Σταθμού Επικοινωνιών Ηρακλείου Κρήτης που απο- 
τελείται από: το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστή
ριξης κοι επιχειρήσεων στις Γούρνες, το σταθμό εκπομπής στο 
Χάνι Κόκκινη και τις εγκαταστάσεις υδροδΰτησης στα Μάλια.

γ. Αεροπορική Βάση Σούδας, στην Κρήτη που αποτελείται α
πό: το Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και 
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του αποσπάσματος επικοι
νωνιών Ναυτικού).

δ. Αεροπορική Βάση του Ελληνικού, που αποτελείται από: το 
Διοικητήριο, το πλέγμα δραστηριοτήτων υποστήριξης και επιχει
ρήσεων στη Βάση Ελληνικού- τις εκπαιδευτικές ευκολίες στη Βά
ρη και στη Γλυφάδα και τον παιδικό σταθμό στα Σούρμενα για τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα, ευκολίες καταστημάτων πωλήσεως αγα
θών, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στη Γλυφά
δα και στο Καστρί, γραφεία διοίκησης στην Αργυρούπολη, 
αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι στο Αιγάλεω- πρατήριο και α
ποθήκη τροφίμων στο Νέο Κόσμο, αποθήκες και ψυκτικοί χώροι 
στον Πειραιά και γραφεία Διοίκησης στη Γλυφάδα- γραφείο συμ
βάσεων στην Αργυρούπολη και τερματικές διευκολύνσεις στρα
τιωτικών μεταφορών στον Πειραιά.

ε. Κομβικοί Σταθμοί Επικοινωνιών που αποτελούνται από: 
τις ευκολίες του όρους Πατέρας, του όρους.Πάρνηθα, του όρους 
Χορτιάτη, του όρους Εδερί και της Λευκάδας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο II της Συμφωνίας, επιτρέπεται στην Κυ
βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγει στις ευκολίες που 
προσδιορίζονται παραπάνω τις αποστολές και δραστηριότητες 
που σήμερα διεξάγονται βάσει των υπαρχουσών διευθετήσεων, 
όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

α. Πλέγμα Σταθμού Ναυτικών Επικοινωνιών Νέας Μάκρης.
- Επικοινωνίες διοίκησης και ελέγχου και διοικητικής φύσης, 

πρωτευόντως για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην πε
ριοχή της Μεσογείου.

- Δραστηριότητες υποστήριξης διοικητικής φύσης, επικοινωνίες 
(εντός και εκτός σταθμού) και δραστηριότητες διοικητικής μέ
ριμνας.

β. Πλέγμα Σταθμού Επικοινωνιών Ηρακλείου.
- Επικοινωνίες και επιστημονική έρευνα και ανάλυση και διαβί

βαση στοιχείων.
- Δραστηριότητες υπρστήριξης διοικητικής φύσης, επικοινωνίες 

(εντός και εκτός του σταθμού) συμπεριλαμβανομένων των υπαρ- 
χουοών υπηρεσιών του Ραδιοφωνικού Σταθμού και Τηλεόρασης 
των Ενόπλων Δυνάμεων και δραστηριότητες διοικητικής μέριμνας.

γ. Αεροπορική Βάση Σούδας.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αερο

σκαφών Ναυτικής Συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αποστο

λών απ' αέρος διοικητικής μέριμνας.
- Χρησιμοποίηση του αεροδρομίου σαν εναλλακτικού για τα α

εροσκάφη των αεροπλανοφόρων.
- Εναποθήκευση, συντήρηση και συναρμολόγηση προτοποθε- 

τουμένων αποθεμάτων ναρκών.
- Εναποθήκευση και συντήρηση συμβατικών πυρομαχικών.
- Επικοινωνίες.
- Δραστηριότητες διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, 
δ. Πλέγμα Αεροπορικής Βάσης Ελληνικού.
- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αερομετα

φορών και εφοδιαστική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων συνα
φών τερματικών ευκολιών.
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• Στάθμευση, λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη 
των αεροσκαφών συνδέσμων των Ηνωμένων Πολιτειών.

- Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αερο
σκαφών αναγνώρισης και εκτέλεση επεξεργασίας των στοιχείων 
στο έδαφος.

- Επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και των υπαρχουσών υ
πηρεσιών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Διοικητική και εφοδιαστική υποστήριξη.
ε. Κομβικοί Σταθμοί Επικοινωνιών.
• Λειτουργία και συντήρηση των διαβατικών επικοινωνιών 

εδάφους-εδάφους και εδάφους-αέρος.
- Διοικητική υποστήριξη, υποστήριξη επικοινωνιών (συμπεριλαμ

βανομένου του τηλεοπτικού σταθμού αναμετάδοσης στο Εδερί) 
και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας.

3. Οι πτητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις στρατιω
τικές και τις βοηθητικές ευκολίες θα γίνονται σύμφωνα με την Τε- 
χνική Διευθέτηση της 17ης Νοεμβρίου 1977.

Γ'. 'Αρθρο III της Συμφωνίας.
1. Οι διευθετήσεις του καθεστώτος των δυνάμεων μεταξύ των 

Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας θα εφαρμόζονται κατά τον 
ίδιο τρόπο και πνεύμα με τις διευθετήσεις αυτές που γενικά εφαρ
μόζονται από τα Κράτη Μέλη της Βορειοατλαντικής Συνθήκης.

2. Σχετικά με την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας:
α. Η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία 

της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τις στρατιωτικές αρχές των 
Ηνωμένων Πολιτειών στα μέλη των δυνάμεών τους και την επί
δραση που έχει ένας τέτοιος έλεγχος στην επιχειρησιακή τους 
ετοιμότητα. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές για το λόγο αυτό σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου VII παράγραφος 3 (γ) της Συμ
φωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αυτές....

Αριθ. 4/1Π990

ΕΚΘΕΣΗ
Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών ·Παράτοση της προ
θεσμίας του 'Αρθρου XII παρ. 2 της από Β.9.19Θ3 Συμφωνίας Αμυ
ντικής και Οικονομικής Συνεργοσία μεταξύ Ελλάδος και Η.ΠΆ. 
που κυρώθηκε με το νόμο 1403/21.11.19Β3 (Φ.Ε.Κ. 169)·

Με τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου ορίζεται ότι η προ- 
βλεπόμενη από το Άρθρο XII παρ. 2 της από 8.9.1983 Συμφωνίας 
Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και 
Η.Π.Α., που κυρώθηκε με το νόμο 1403/1983, περίοδος δεκαεπτά 
μηνών, μέσα στην οποία οι Η.Π.Α. οφείλουν να ολοκληρώσουν την 
αποχώρηση του προσωπικού, της κινητής ιδιοκτησίας και του υ
λικού τους από την Ελλάδα, παρατείνεται επί εξάμηνο. (Η προθε
σμία εκπνέει στις 21.5.1990).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται οικονομι
κές επιπτώσεις εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1990 

Ο Διευθυντής α.α.

Γεώργιος Νώτης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Παρότοση της προθεσμίας του άρθρου XII παρ. 2 της οπό 83.1983 
Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελ
λάδος και Η.ΠΑ. που κυρώθηκε με το νόμο 1403/21.11.1983 
(Φ.Ε.Κ.169)

Άρθρο μόνο

Η προβλεπόμενη στο άρθρο XII παρ. 2 της από 8.9.1983 Συμφω
νίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και 
Η.Π.Α., που κυρώθηκε με το νόμο 1403/21.11.1983, περίοδος δε
καεπτά μηνών, μέσα στην οποία οι Η.Π.Α. οφείλουν να ολοκλη
ρώσουν την αποχώρηση του προσωπικού, της κινητής ιδιοκτησίας 
και του υλικού τους από την Ελλάδα, παρατείνεται επί εξάμηνο.

Αθήνσ. 22 Ιανουάριου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ


