
r7' κυρ.ώσεως τής καταρτισθείσης δΓ άνταλλ.αγής τήν 
A Tr./ ’Ιουνίου 1975 έν Άθήναις έπιστολ.ών μετά τοΰ 

Γ-.^νταυένου χύταϊς μνημονίου, μεταξύ τοϋ 'Υπουργού 
'Αντονισοιού καί Προγραμματισμού της Έ/Λάδος καί τού 
Άντιπεοέδρου της ’Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο- 

• _ων. Συμφωνίας «περί έγκαταστάσεως εις’Αθήνας Γρα- 
-^ίου Τύπου καί Πληροφοριών».

Ποοζ την βουλήν ιών 'Ελλήνων

±·ϊ. τού ύποβαλλομένου προς ψήφισιν Σχεδίου Νόμου,
,_7-*. r νοαοθετική Κύρωσις τής έν Άθήναις δι’ άνταλ-I « * * ' * ·

■/xrrf‘ τήν 27ην ’Ιουνίου 1975 επιστολών μετά τού επι- 
ον/ταιεενου αύταϊς μνημονίου, καταρτισθείσης Συμφωνίας, 

τού 'Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού 
■_ρ. ’ Ε/ύ.άδος καί τού ’Αντιπροέδρου της ’Επιτροπής τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκαταστάσεως εις Άθή- 
νι; Γεαφείου Τύπου καί Πληροφοριών της Κοινότητος.

Έν ούει τής άναθερμάνσεως τών σχέσεων τής χώρας 
._.α; υετά τής Κοινότητος καί της προσεχούς έντάξεώς 
1^-7 ώς ισοτίμου μέλους εις τήν Ε.Ο.Κ. ή κατάρτισις τής 
r/ λόγω Συμφωνίας κρίνεται έπιβεβλημένη.

Λιά τής Συμφωνίας ταύτης, επιδιώκεται ή έγκατάστα- 
σις εις ’Αθήνας Γραφείου Τύπου καί Πληροφοριών τής 
’Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καί ή έξασφά-' 
λισις, έπί τώ σκοπώ τής ομαλής λειτουργίας τού Γραφείου 
τούτου, τόσον διά τό γραφεϊον όσον καί διά τούς οργανι
κούς υπαλλήλους οίτινες θά τοποθετηθούν εις αύτό, προνο
μίων καί άσυλιών άναφερομένων εις τό έπισυνημμένον ταϊς 
έπιστο/.αΐς, μνημόνιον καί αίτινες δύνανται νά συνοψισθώ- 
σιν ως εξής :

α) Ώς πρός τό Γραφεϊον Τύπου καί Πληροφοριών :
1. Άναγνώρισις τής κατά τό Ελληνικόν Δίκαιον Νομι

κής Προσωπικότητος εις τάς Κοινότητας άντιπροσωπευο- 
μένας ύπό τής ’Επιτροπής.

2. Άπαραβίαστον τών χώρων έγκαταστάσεως τής Έπμ 
τροπής.

3. Άπαραβίαστον τών άρχείων καί άπάντων τών έγ
γραφων τής ’Επιτροπής.

4. Άναγνώρισις εις τήν ’Επιτροπήν διά τάς έπισήμους 
επικοινωνίας της, μεταχειρίσεως ή όποια άναγνωρίζεται 
εις τάς Διπλωματικές Αντιπροσωπείας.

ο. Απαλλαγή έξ άπάντων τών αμέσων φόρων καί άνα- 
γνωρισις έτεροδικίας. ,

6. Απαλλαγή έξ άπάντων τών τελωνειακών δασμών, 
απαγορεύσεων καί περιορισμών εισαγωγής ■ καί έξαγωγής 
ως πρός τά ύπό τής Επιτροπής είσαγόμενα καί έξαγόμενα 
αντικείμενα δι’ έπίσημον χρήσιν.

!· Απαλλαγή έξ άπάντων τών τελωνειακών δασμών, 
απαγορεύσεων καί περιορισμών εισαγωγής καί έξαγωγής
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αυς προς, τας δημοσιεύσεις τής Επιτροπής, βιβλία, έφη- 
μερίδας, κλπ.

8. Δικαίωμα κατοχής μή ύποκειμένης εις έλεγχον ή 
χρηματοδοτικήν άναστολήν, τών λογαριασμών εις ελληνι
κόν ή ξένον νόμισμα, διά κτήσεως, κατοχής, διαθέσεως 
τοΰ περιεχομένου τούτων ή έξαγωγής συναλλάγματος εις 
τό έξωτερικόν.

β) Ώς πρός τούς οργανικούς υπαλλήλους τών κοινοτή
των :

1. Πλήρης ετεροδικία διά τούς ύπαλλήλ.ους κατά τήν 
έκτέλεσιν τών έπισήμων καθηκόντων των.

2. Απαλλαγή έκ τοΰ έλέγχου τών άποσκευών των.
3. Απαλλαγή έξ άπάντων τών φόρων πάσης φύσεως 

έπί τών μισθών, έπιδομάτων καί άποζημιώσεων καταβαλ- 
λ.ομένων ύπό τής ’Επιτροπής.

4. Απαλλαγή έξ άπάντων τών άμέσων φόρων έπί εισο
δημάτων προερχομένων έκτός τής Ελλάδος.

5. Απαλλαγή διά τούς υπαλλήλους, τάς συζύγους των 
καί τά μέλη τής οικογένειας τών οποίων φέρουν τό βάρος, 
έκ τών διατυπώσεων έγγραφής των εις τούς καταλόγους 
τών άλλοδαπών καί τών σχετικών πρός τήν μετανάστευσιν 
περιορισμών.

6. Παροχή, ώς πρός τάς νομισματικές καί συναλλαγμα
τικές διευκολύνσεις, τών αύτών προνομίων τά όποια πα
ρέχονται _καί εις τούς διπλωματικούς.αντιπροσώπους.

7. Δικαίωμα εισαγωγής έλ.ευθέρας παντός τελωνειακού 
δικαιώματος καί παντός βάρους, άπαγορεύσεων ή περιορι
σμών εισαγωγής, τών κινητών των ή προσωπικών των 
άντικειμένων καί έξαγωγής έν περιπτώσει παύσεως τών 
καθηκόντων των.

8. ^ικαίωμα αγοράς, έλευθέρας παντός τελωνειακού δι
καιώματος ή δασμού, βενζίνης, οινοπνεύματος ή καπνού, 
κατά τά έν Έλλάδι κρατούντα.

Αί ώς άνω άναγνωριζόμεναι άσυλίαι και προνόμια τυγ
χάνουν τά αύτά άτινα έχουν άναγνωρισθή ύφ’ ημών καί 
διά τά Ηνωμένα 'Εθνη, διά τής Συμβάσεως περί προνο
μίων καί άσυλιών τών Ηνωμένων Εθνών, άποδεκτών γε- 
νομένων ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών τήν 13ην Φεβρουάριου 1946 καί κυρωθείσης παρ’ 
ήμΐν τής Συμβάσεως διά τού ύπ’ άριθ. 412 Νόμου τής 
17.9.1947 δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 213 Φ.Ε.Κ. 
τεύχος Α' τής 7.10.1947.

Έν Άθήναις τή 24 Δεκεμβρίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Συντονισμού καί
Προγραμματισμού Εξωτερικών

ΠΑΝ. Π Α Π ΑΛ Η ΓΟ ΥΡΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
Οικονομικών
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