
ν_, —/ίϊ·.ο νόμου «Κύρωση: 1) Διαδικαστικών διατάξεων
" 1Ύ. '_\·.ασκει>ης -για rrην Ασφάλεια χαι τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΔΑΣΕ'). 2! Οικονομικών διακανονισμών -που
--ορθόν τη συμμέτοχη των Κρατών - Μενών της στις δσ- 
-τλ% της Διάσκεψης και 3'. Τακτοτποίησης ζητιμιατων 
—/-τικά με τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την ειρη- 
. ,yT s—ίλυση των διεθνών διαφορών του πρ-αγματσποιή- 
;.τν^ «την ΑΨήνα ατό 21/3 - 30/4/1984 στα πλαίσια 
της ΔΑΣΕ».

Ποος τη Βουλή τα»' Ελλήνων
Με το σχέδιο νόμ,ου που υπαόάλλεται για κύρωση σχοτεί- 

-3, η νομ&Ψετική κύρωση: ί) -των διαδικαστικών διατάξεων 
rr; Διάσκεψης για την ασοάλεια χκχ; τη συνεργασία στην 
ί\ υίωττ. (ΔΑΣΕ),. 2) των οικονομικών διακανονισμών του 
ασορτύν τη συμμετοχή των Κρατών - Μελών στις δαπαίες 
:·: Λιάσχεψης και 3) της τακτοποίησης ζητημάτων του 
vr.a· σ/εση με τη συνάντηση των εμτειρογνωμάνων για την 
ί.;η·.ική επίλυση των διεννών διαφορών του πραγματοποιή-
όηχί στην ΑΨήνα από 21/3 - 30/4/1984 στα πλαίσια της
Δ\ΣΕ.

1. θ', διαδικαστικές διατάξεις της Διάσκεψης, του απο- 
τ-λείται ατό τ-α 35 Κράτη- Μέλη στην Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι της 1/8/1975. αφού ορίζουν αρχικά ότι όλα τα 
Κράτη-Μέλη της ιΔΑ'ΣΚ «λαμ-όάνουν μέρος σ’ αυτήν ως 

ια-χα χα: ανεξάρτητα κράτη χα: με όρους τλήρους ισό
τητας». χναφέροντα: στη συνέχεια στον τράτο διεξαγωγής
των εργασιών της Διάσκεψης και στα όργανα εργασίας της, 
τα οτοια κατά τη διάταξη του άρψρου 3 είναι: α) η Επιτρο- 
ττη Συντονισμού, δ) οι Επιτροπές και γ) οι Υποεπιτροπές. 
Τα όργανα εργασίας μπορούν να συστήσουν τις ομάδες εργα
τιάς του Ψεωρούν χρήσιμες. Στα όργανα εργασίας και στις 
ομάδες εργασίας μετέχουν όλα τα Κράτη-Μέλη.

Οι αποφάσεις της Διάσκεψης λαμάάνοντα: με την συναί
νεση όκων (CQNiSENSU6). Η διάταξη του άρψρου 5 ανα- 
οέρετα: στην Προεδρία της Διάσκεψης, ιτου στηρίζεται
"Γ- «χή "Τ)ί εναλλαγής.

Η διάτας η του άρψρου 6 αγορά στο διορισμό του ΒκτεΌ- 
ττικοί Γραμματέα και στα καψήκονιτά του. Ο Εκτελεστικός
■ ρσυμαπεας ορίζεται οστό τη φιλαξτνσύτα χώρα, με Την 

έγκριτη όμως και όλων των άλλων Κρατών- Μι >ν. ΙΙυ-
κα-υηκον του είναι η οργάνωση της συνάντησης υπό τη 

-itu-υυνση της ΔΑΣΕ, στην οποία και δίνει αναρυρά κυρίως 
σχετικά με τα οικονομικά Ψέματα.

Το αο-λρο 8 αναφέρετα: στις συνεδριάσεις έναρξης και 
-ερμάτεσμου της Διάσκεψης οι οποίες livat δηιόσιες. Οι άλ- 
χες συ/εδειάσεις είναι δημόσιες μόνον εφ" όσον ληρΨε: ει-

Το άρ-υρο 9 ανατερετα: στις επίτιμες γλώσσες εργασίας 
• ης Διάσκεψης και των οργάνων της. του είναι η γερμανική, 
ΙΤ.''-ική. ιτττχνικη. γαλλική ιταλική και ρωσσική

Οι διαδικαστικές σιατάςεις οι οποίες σύμφωνα με τη διά- 
’2 --r, ταυ άρψρου 14 έχουν γίνει δεκτές κχτόπιν σύμφωνης

■ /ωμης όχων των μελών, δυνσνται να τροποποιηΨούν μόνο με 
Ολο των η απόφασή τους.

*·■ 0: οικονομικοί διακανονισμοί ανασέρονται: Α) στον εσι- 
:τΛ0 των εσόδων της Διάσκεψης γ·.2 κάψε Κράτος—Μέ- 

Aj's •·*"Γϊ! ειδικής κλίμακας η οποία προόλέπε: τα ποσοστά 
'^’Λετοχής κάψε Κράτους. Σύμφωννα με την κλίμακα αυτή, 
ί -υμμετοχή της Χώρας μας στα έσοδα της Διάσκεψης είναι 
-γς τάξης 0,80%.

Ο: τροποποιήσεις παν μπορεί να γίνουν στην κλίμακα οπο
ί στίζονται κατόπιν ομόφωνης γνώμης και Β) στο σύστημα 
Ζ.-Τϊεατικότη!της, δ άσε: του ασοιου κάδε Κράτος του γιλοξε- 

4:άσκεψη τροκεεταδάλλει σ’ αυτήν το αναγκαίο τοσό. 
η εξόφληση των συνεισφορών εκ μέρους των Κρατών— 

υΐε/,ων γίνεται εντός στροΨεσμίας τριών μηνών, σε ειδικό λο-
,Λ.ιασμο της Διάσκεψης χαι στο νόμισμα του φιλοξενούντος 
Λ?2τ ους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3. Τέλος, για το τρίτο Ψέμα, δηλαδή την τακτοποίηση ζη
τημάτων σχετικά με την συνάντηση εμπειρογνωμόνων ~:α 
την ειρηνική επΔυση των διβψνών διαφορών τσεπει να $ά·ι- 
σηματνψούν τα ειξής:

Από 21.3—30.4.1984 πραγματβποιήψηκε στητν ΑΨήνα 
συνάντηση Γμτειρον-νωτνυάνων για την ειρηνική ετσίλυση των 
;<εψνών διαενορών. μετά από ατόφαση του πή:α/ στις 9.9.1983 
στη Μαδρίτη τα Κράτη—Μέλη της Διάσκεψης για την Ασφά
λεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ). Η χώρα 
μας. αναλαμβάνοντας την οργάνωση της συνάντησης ανέλα- 
ίε δύο δασικές υποχρεώσεις:

1 } Να προκαταβάλλει στην ΔΑΣΕ. σύμφωνα με τον πιο 
πάνω Κανονισμό, το χρηυατικό ποσό xou Ψα ήηαν απαραίτ-η- 
το για τη διοσγάνωση της συνάντησης. Το ποσό αυτό δια
χειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα η ΔΑΣΕ δια του Εκτελε
στικού της Γραμματέα, όάσει γυ/ν κανονισμών που Ψέσπισε η 
ίδια και της πρακτικής που ακολουΨεί. Η εφαρμογή διατά
ξεων της εσωτερικής νομοώεσίας οποιαυδήποτε απτό τα Κρά
τη Μέλη της Διάσκεψης αποκλείεται.

2) Να εφαρμόσει ΜUTATIS MUTANDIS σττν περιο 
σία, το ενεργητικό τα έγγραφα κ.λπ. της ΔΑΣΕ. στο ελ
ληνικό και αλλοδαπό προσωπικό της και στις αποδοχές του 
προσωπικού αυτού από τη ΔΑΕΕ. τη Σύμνδοση της 13.12. 
1946 για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ηνωαένων 
ΕΨνών (Ν. 412υΊ 947).

Λόγω των υφισταμένων τότε χρονικών πιέσεων δεν κατέ
στη δυνατό να πηρηψοών από τη, Χώρα μας οι- υποχρεώσεις 
αυτές (λ.χ. η προκαταίολή εκ μέρους της Ελλάδας πραγ- 
μ*τοπσιήΙΨηχκ με την έκδοση ΧΒΠ, πράγμα που έρχεται 
σε αντίΨεση με τους κανονισμούς της ΔΑΣΕ).

Σημειώνεται ότι το τελικό κοστο-ς της συνάντησης ανήλ- 
Ψ« σε 68.491.010 δρχ. που έχει ήδη πλήρως αποπληρωΨεί 
από τις 35 χώρ*ν ΔΑΣΕ. Η εισφορά της Ελλάδας 
• ήλΨε τελικά στο ποσό των 547.928 δρχ. δηλαδή σε πο- 
-υσ-τό 0,80% του συνόλου της δαπάνης.

θέποντες υπόψη της Βουλής το νομοσχέδιο αυτό, ειση- 
γούμεψα όπως τύχει της έγκρισής της.

ΑΨήνα, 1 Ιουλίου 1986 

Ο Τσοουρνός Βξωτεοικών
ΚιΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΓΔίΜΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση: 1) Διαδικαστικών διατάξεων της Διάσκεψης για 
την Ασσάλεια χα·. τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), 
27 Οικονεμσκών διακανονισμών που αφορούν τη συμμέτοχη 
των Κροπών—,Μενών της σπ:ς δαπάνες της Διάσκεψης 
κατ 3) Ταχτοποίησης ζητημάτων σχετικά με τη συνάντηση 
εμπειρογνωμόνων για την ειρηνική επίλυση των διεψ-νων 
διαφορών που πραγματοποιήψηκε στην ΑΨήνα απο 21.3— 
30.4.1984 στα πλαίσια της ΔΑΣΕ.

ΆρΨρ'ο πρώτο.
Κυρώνονται και έχουν -την ισχύ νομού: 1) οι διαδικαστι

κές διατάξεις της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συ
νεργασία στην Ευρώπη. 2) οι οικονομικοί διακχεινισμο: που 
αφορούν κυρίως στην -αναλογία επιμερίϊμού της δαπβνης γιζ 
τη συμμετοχή των Κρατών—Μελών στη Διάσκεψη, που. 
σύμφωνα με το άρψρο 4 του Κεφαλαίου «Στνέχεια της Διά- 
σκεΨης» ,της Τ\)/-τχής Πράξης που Ελσίνκι της 1ης Αυ- 
γιούστοο 1975 για τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια κατ τη 
Σλυνεργασία στην Ευρώπη, διέπχαυν τις συνχντήσεις της τε
λευταίας. και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπό στη 
γαλλική γλώσσα χία·. στ μετάφραση στην ελληνική έχουν ως
’-Avi-


