
ν_, zyii'.z νόμου .. Π ΐc:2- r, νι.-ii.iZττρεου τόκου ττε; ζ~'·-
zz;::t οτ-*άνω·. των Ευτωκαεχών Κοενοτήτων. τύττατη
ι·.ζ·.ν.η νοαεν:ή; υκηοετεα; γεα -λάματα Ευρώκαεχων Ko
-,οτήτων χα: άλλε; δ-.ατατε:;».

Που; :#; Βυν/.t) wj< Ιζ/.λή>·ιυr

To καρόν _τχεδ:ο νόμου έχε: τν.οκό vs ρυόαίτε: tvs v.ivc 
r:o υαάϊνε: τττ.ν Σ/./.ην:χή Νομο3ετ:α zytZ’v.z με τον τροκο 
κετιαοή; τον Εχτελεττηρίου Τάκον τ;:; ακοφατε:; ο ρεόμε
νων Ivtενο τεχον Οργάνων χτε TJ τνφ :εαοεχατ’.ας εχτελετη; 
των α.τοοατεων αυτών Με το ίδεο υχέδεο νόμου su'S;jl;”oντα: 
:γ:τϊ;τ καε ορετμένα άλλα λεετουογεχά τρΟολήματα των Υκη- 
οετ:ών τον Υαευργί'.ου Εξωτερεκών. Συγχεχρ εμένα λόγω :οο 
VO/.J :/ϊ*'Ζ/. 00 SOlvXOO Χοοτν.ων vi'XSTXJv 7.2 Τ αγγ ■*/-"

;:α οδη-'εών. εφαρμογή χοενοτιχού Δεχαεου ττην Ελλάδα τοο 
/ycav αναχέεέεε ο το την κροτχώρητη τη; χώρας μα; ττ:ς 
Ευρωκα.εχέ; Κοενετητετ. ε·να· ακόλυτζ ζκαραετηττ, τ: δη- 
μεουο'-ία μεα;. εέεεδ εχευμένη; τε ·3έματα Κοενοτεχου Δι
καίου. Νομικής υκτρετεα;. Τέλος γεα την καλύτερη χα: 
οαοεοτ’.χότετη λειτουργία τη; Μόνιμης Ελληνική; Αντεκρο- 
τωκεεα; ττε; Ευρωκαεκέ; Κοενότττε; ττε; Βρυξέλλες χρ 
νηααν ζκαραετητε; ορετμένε; τ:οτοττο:ήτε:; χα: τυακληρώ- 
οει; τη; νομο-λ'Εεε'ας. η οκοία τη δεέκεε.

Εεδεχότερα:
Με την καρ. I του αρ. 1 χαόορεζετα: όκω; άλλωττε 

ζητά όριζε: το κρωτογενε; Κοενοτ.κέ Λίκα:ο. ότ: ο: ακοφά- 
-εε; του Συμόουλ’ου Υκουργών ττ.τ Εκ:τροκή; χα: του Δε- 
καττηοίου των Ευρωκεϊκών Κοινοτήτων ακοτελούν τίτλου; 
-κτελεττού; για την ελληνική έννομη τάξη. Με τ:,; ακούα
τε:; χυτέ; εκιίαλλοντα: τυνή-3ω; κρόττεμα ή άλλε; οεκονο- 
ι:κή; τύτεωφ κυρώτεε; τε φυτικά ή νομεκά κρότωκα. Γ:α την 
αναγκαττεχτ εκτέλετη των χκοφάτεω/ αυτόν εφαρμόζονται 
'·: δεατάξεε; τον άρ-3ρων 904 κα: εκόμενα του Κώδεκ; Πο- 
λετεχήτ Δ:κονο·ι.:ζ; (καρ. 1)

Η κερεαφή του Εχτελεττηρίου Τόκου ττο έγγραφο -η; 
ακόφατη: -3α γίνετα: ;χε εεδεκή διαδεχατία. ακό το δεκαττή 
το.. Πρωτοδικείου Αύηνών. εφότον κεοηγαμμένω; το «γγρα- 
φο -3α έχε: ελεγχ-So: ωτ κοο; τη -'■/ηκεότη-τά του ακό τον 
Τκουργέ Εα«τε?:·οών 'κα?.' 2).

Με την καρ. ο του αρ. 1 καοέχετα: η δυνατότητα ττο 
ενδεαεερόμενο κοενοτεκί 6ρ*γανο να αναόέτε: την εκίτκευτη 
τη; αναγχαττ:χη; εκτέλετη; των ακοτάτεων ττην Ε:θ:κή 
Νο;χ:κτ Τκηρετ:α γ:α όέχοτα ΕυοωκαΤκών Κ-οενοτήτων του 
Τκουργείου Εκωτερεκών.

Με το αο·5οο 2 του Νότου ?η·χ·ουργείτα: ττο Τκουργείο 
Εξωτερικών Ε:ο:κή Νο;χ:κή Τκηρετίο γ:α -ίέαατα Ευρω- 
ααΤκών Ινοινοκττων. Η κλη-όώ: τ των νοικικών -όευάτων κου 
κηρΐ’.ουργή-Sηκα· κα: :ττχ:θυρ·ροΰντα. τυνεχώ; αε την ένταξη 
ττ; χώοα; ;χα; ττ:τ Ευρωκαΐκέ; Κοενότητε; χα-3:ττοά- ακό- 
λυτα ατταεαίτττη τη :ττ::υυργ:α :χ:α; εΞε:::καυχόνη; Τκτρρε- 
τίατ τε υέν.ατ ; Κο:ν:τ:κου Δ:καίου tκα;. 1 κο-υ κτοτ-5£τε: 
καο. 2α ττο κρότο 4Τ του Ν. 419'lfiTR ίΦΕΚ 221/20.8. 
1976' «Περί ο?γαν:τ·χού του Τκουργείου Εξωτερ:κών'ι. Ω; 
γνωατίν ττο ΤκΟυτγείο Εξοιτερεκώ-' υκάτχε: ήϊη Ε:τ:κή Νο- 
;ε:κή Τκηρετία <ίκ. 47 καρ. 2 του Νό;χου 419/1976) γ:2 

-άέυατα Δ:ε·5νού; Δεχαίου.

Με την καο. 2 του ά;-3οου 2 κτοττί-λεντα: νέο: καο-^ταοε: 
?α. 31. 3γ κα: 3: ττο άρόρο 53 του Ν. 419/1976 κΜ κα- 
■3ορ:ζου·^ τα τχιτεκά αε τη τύττατη των ·5έτεων τη; ΕΝΤΕΚ. 
(καρ 3α. 3τ κα: 3γ) κα: αε τα ακυαϊίίαττα του κροτωκτκού 
τη; (.τ,αρ. 3ϊ).

Με την καρ. 3 κροττίόετα: νέο αρόοο 76τ ττον Ν. 419/ 
19/6 αε το οκτεο χα-3υρ:ζοντα: τα ε:?:κά κροκόντα κου τττα:- 
ττυντα: γ:α την κροαληψη του Βκιστητχονικού Προτωκοκού 
τη; ΕΝΤΕΚ *'καρ. 1 · κα-3ό>; κα: τα zytz’.tA μ·ε την κροα- 
γωγη κα: ααο·.ϊή του ^καρ. 2'·. όκου εοαραόζο'χτα: ανάλογκ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ 1'ΚΗΕΣΗ -ο: :τχυουτε; οεοταξε:; για την Ε.Χ.Υ. Με το άρόρο 3 κρο- 
όλεκοντα: ο: αεταεατεκέ; οεατάξε:; κου ·>α ετνύτουν γ:α την 
τ/.τot-.Tr “".α - εο'τη οορα τιον νετυων του Ε..:τττ,αον:κου 
:::οτωτεν.ου τη; ΕΝ1 ΕΚ οεκο ατο.χα του υκηρετουν ήδη ττο 
Δηαότεο ή τε Ν.Π.Δ.Δ αε οεάφοοε; τνέτε·; κα έχου·/ τα 
κροίλεκόαενα κροτόντα.

Με το άτόεο 4 καν·.:ί'ύετα η ,ττρετεαχή χατάττατη των 
;εχηγόρων του κροτλτ.μίάνοντα· υε τΰαόατη εργατία; ορ:- 
ταένου χρόνου οτο Υκουργεεο Εφωτερεκων, γεα να κατέχουν 
-:; υκητετίε; του; ττην Ελλάδα ή το εξωτερεκό γοα όέιχατα 
Ευρωκαϊχού Κοενοτεκου δεχαίου (καρ. 1 ·

Κατ' εξαεοετη χα: κροκεενένςυ -:α -ην εκκροτώκητη τη; 
Ελληνεκή; Δηαοκρατία; ττο Ευρωκαϊχο Δεκα-τήτεο. ττ: Δε- 
•-αττήρεα Κεατών Μελών τη; ΕΟΚ ή τε άλλε; Δεκαττεκέ; 
ν.αε Δεοεκητεκέτ ,·ιρχέτ κα-άω; κα- γεα την εκετκειχτη τη; 
αναγκτττεκήτ εκτέλετη; ακοτάτεων Κοενοτεκών οργά-υων 
ττην Ελλάδα δηυ.-.ουργούντε: ττην FN Ί"ΕΙ\ κεντ; (5) -3έ- 

δεχηγορων αε εεδεχά κροτοντ: ταρ. 2 Στ.; -5εκεε;
αυτέ; ακορούν ·α ενταχόούν οε δεκηγόρο: κου εενα: ακοτκα- 
ταένο· ακό άλλα Υκβυργεία χ/.ε: ήδη υκηρετούν ττην Υκηρε- 
τία Ευρωκαεχών Κοινοτήτων ηου Τκουργείου Εξωτερεχών

3'.
α όεφχαταε το άρότο .7 του Νό;χθυ ρυό-χίζοντα: ορ:τν.έν_ . ____

κου ακοαχΟΓούν ττην χαλύτερη χα: ακοδοτεχότερη λειτουρ
γία τη; Μόν:;χη; Ε/.λην:χήτ Αντεκροτωκεία; ττε; Ευρωκαν- 
χέτ Κοε·/ότττετ ττε; Β:υ = έ/λε: κα:. ! χαε 2V

Γεα την χαλυήη Των εεδεχών χα: εχτάχτων α ν αγχών
τ.ου δημεουργούντα: ττη Μόνιμη Αντεκροτωκεία. λόγω κα: 
τη; :δ:α:τερότητα; κου καρουτεάζουν τα όέματα. κροδλέκε- 
τα: η δυνατότητα κρόαλ.ηψη; αε τύμδατη εδεωτεκεύ δεχαίου 
εεδεκού εκεττηαονεκού κροτωκεκού (καρ. 3'i. Με το άρ-3το 6 
τέλο; κραδλέκοντα: τα τη; έναρξη; ετχύο; του Νό·χου.

Α-3ήνα. 23 ΑΙαΐου 1986
Ο: Υκου ••/Ο*

Προεδεεα; τη; Κυέέρνητη; Δεχαεοτΰνης
Α. ΤΕΟΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ ΑΠ. ΚιΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Οεκονομεχών Ο Ανακλ. Τκου;νή; Εκωτετεκών

Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ β. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Περεγρατή εχτελεττηρίου τάκου ττε; αττοφείτεε; οτγά-χων

των Ευρωκαϊκών Κοενοτήτων. τύττατη εετεχή; νομεχή;
υκηρετία; γεα ·3έ;χατα Ευρωκαϊκοόν Κοενοτήτων καε άλ/.ε;
ί'.ΖΤΖΣ I-.C.

1. Ο: ακοφάτεε; των κοινοτεα.ών οργάνων κου κροδλέκό
ντα: ττα άρ-3ρα 44 καε 92 τη; τυνόήκη; «κερί εδρύτεω; τη; 
ΕΣρωκαΤκή; Κοινότητα; Άν-3ραχο; κα: Χάλυόο;». 187 χα: 
192 τη; τυν-3ήκη; «κερ: εδρύτεω; τη; Ευρωκαεκή; Οεκονομε- 
•χής Κο:νότητο;ν. χα: 159 χα: 164 τη; τυνόήχη; «κερί ε
δρύτεω; τη; Ευρωκαεκή; Κοενότητο; Ατομεχή; Ενεργεεα;» 
ακοτελοΜ τίτλου; εκτελεττού; ττην Ελλάδα κκυ εκτελού- 
νταε τάχοωνα με τε; δεατάξεε; των άρ-άρων 904 κα: εκόμε- 
νζ του Κώδεκα Πολετεκή; Δεκονομεα;.

~· Ύττερα ακό έλεγχο τη; γ/ητεότητα; του εγγράφου τη; 
ακόφατη;. κου δεενεργεετα: ακό τον Υκουργό των Εξωτετε- 
κών. ο κατά το άρ-3ρο 918 Κ. Πολ. Δ. εχτελεττήρεο; τάκο; 
δενετα: ακό το δεχαττή του μονομελού; κρωτοδεχεεου Α-λη
νών. ττο οκοίο χα: τηρείτο: εείεκό αρχείο.

3. Η εκίτκευτη τη; αναγκαττεκή; εκτέλετη; μκορεί να 
·χ/ατ:-3εταε ττη-/ εεδική νομική υκηρετία γεα ·5·έχατα Ευτω- 
καΐκων Κοενοτήτων (Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.) του Υκουργεεου Βξωτε;:- 
κών.

'Αβ^ρο 2.

1. Στο άρ·5ρο 47 του ν. 419/1976 (ΤΈ5Κ 221) αεκά τη; 
καράγραφο 2 κροστίόετα: καράγραφο; 2α ω; εξή;:


