
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Συμφωνία Αμυντικής και_ Οικονομική? 
Συνεργασίας μεταξωτή; Κυβέρνησης της.Ελληνικής Δη
μοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠ.Α».

77ρος τη Βοΐ'λή των Ελλήνων

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1983 υπογράφηκε στην Αδήνα «Η 
Συμφωνία Αμυντικής /.at Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ
νησης των ΗΠΑ». Κύριος σκοπός της Συμφωνίας είνα: η 
χ/αδιαμόρφωση της Αμυντ'.χής χαι Οιχονομ'.χής Συνεργασίας 
των δύο χωρών με βάση τις διμερείς τους οιευδετήσεις y.at 
πολυμερείς συμφωνίες, σύμφωνα με τις αρχές αμοιβαίου οφέ
λους χαι πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας 
και των συμφερόντων κάδε μιας χώρας. Ιδιαίτερα από ελλη
νικής πλευράς επιϊιώχδηκε α) η εξυπηρέτηση των εδνικών 
μας συμφερόντων, β) η διασφάλιση της εδνιχής μας άμυνας, 
γ) η προστασία των σχέσεών μας με άλλες φιλιχές χώρες χαι 
δ) η χαταληχτιχή ημερομηνία της συμφωνίας.

- Η Συμφωνία αποτελείται από το χείμενο της χυρίως Συμ
φωνίας που περιέχει δώδεκα άρδρα, από το χείμενο του Πα
ραρτήματος χαι από τις δύο επιστολές που αντηλλάγησαν την 
ημέρα της οπογραφής της Συμφωνίας, μεταξύ της ελληνικής 
χαι της αμερικανικής πλευράς. Όλα αυτά τα κείμενα είναι 
συντεταγμένα ελληνικά και αγγλικά και είναι εξ ίσου αυθεν
τικά και στις δυο γλώσσες. .· . ; · -

Το άρδρο I περιέχει ένα μόνο εδάφιο που προσδιορίζει το 
σκοπό της Συμφωνίας και συγχρόνως την αποδεσμεύει από την 
συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. ·. - V: < »; ·,υ ..'-j 1.- :ζ

Με το . άρδρο II εισάγονται δύο στοιχεία δηλ. α) ότι όλες, 
οι.λειτουργίες των βάσεων δα είναι για αμυντικούς και μόνο 
σκοπούς και β) ο: λειτουργίες και οι αποστολές των βάσεων,- 
καδως και ο εξοπλισμός τους, προσδιορίζονται περιοριστικά, 
και δεν δ*α είναι δυνατόν πλέον να πολλαπλασίάζονται ερή- . 
μην,των Ελληνικών Αρχών όπως συνέίαινε στο παρελθόν.',-;

Χίε το άρδρο III, σε συνδυασμό με .το αντίστοιχο τμήμα
του παραρτήματος, ρυθμίζεται το δέμα της ποινικής δικαιο
δοσίας των ελληνικών αρχών πάνω στα μέλη των δυνάμεων 
των ΗΠΑ, τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και τα εξαρ- 
τωμενα πρόσωπα, που, όπως είναι γνωστό, είχε προκαλέσει 
πολλές συζητήσεις κατά τ^παρελδόν. Η νέα ρ>3μιση προβλέ
πει ότι οι Ελληνικές Αρχές -3α εκδικάζουν όλες τις υπο·3έσε:ς 
που «αυτές -3εωρούν ιδιαιτέρας σημασίας γι’ αυτές». Επομέ
νως ο: Ελληνικές Αρχές δα κρίνουν με τα δικά τους κριτή
ρια ποιές είναι οι περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας γι’ αυτές. 
Ρυθμίζεται επίσης ικανοποιητικά το δέμα της προφυλάκι-
σης.

Το άρδρο IV χ/αφέρετα: στο δεσμό του Έλληνα Αντι
προσώπου ο οποίος εκτός από τη διοίκηση του ελληνικού προ
σωπικού δα είναι υπεύδυνος να αναφέρει στις ελληνικές αρ
χές την πιστή εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της Συμ
φωνίας. Αφορά επίσης τα δικαιώματα και τα καδήκοντα του 
Διοικητή των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το άρδρο \ αφορά την δυνατότητα πρόσβασης του Έλληνα 
Αντιπροσώπου, στις περιοχές των ευκολιών, καδώς και δια- 
φορες ρυδμίσεις για την πρόσβαση στις διαβαδμισμένες πε- 
ριοχές. _
Με το άρδο VI συνιστάτα: Μικτή Επιτροπή που δα εξετάζει 
διάφορά δέματα που δα ανακύπτουν, σχετικά με την ερμηνε’α 
και τη/ εφαρμογή της Συμφωνίας.

Με το άρδρο VII κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ελληνι
κής κυβέρνησης να λαμβάνει χμέσως όλα τα κατάλληλα πε
ριοριστικά μέτρα που απαιτούνται για την διασφάλιση των ζω
τικών της συμφερόντων. Πρόκειται για ένα από τα σημχ/τι- 
κωτερα άρδρα της Συμφωνίας και χρίδηκε επιβεβλημένο λό
γω των ειδικών συνδηκών που χ/τιμετωπίζε: η χώρα μας. 
για τη διασφάλιση της εδνικής μας άμυνας. ν

Αυτό που επισημαίνεται ιδιαίτερα είναι ότι τα μέτρα δα 
Λαυ.βτ/ονται αι/έσως από τις ελληνικές aoyic, που δα κρίνουν

το αν και πότε υφίσταται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωτ 
ρίς οι διαβουλεύσεις με τις αμερικανικές αρχές να έχουν υπο- 
χρ?ωτ:κά .χ/ασταλτικό·γαποτέκεσματ V '___ . "γ

Τα άρδρα-¥ΈΙ, IX και Χ^-καδώ» am1 ^ι^·£ΐ$τολές_-ΐωκ. 
δύο πλευρών αναφέρονται και ρυδμίζουν τα οικονομικά ανταλ- 
λάγματα που εξασφαλίζει η Ελλάδα, με την Συμφωνία αυτή. 
Συγκεκριμένα:

Με το άρδρο VIII οι ΗΠΑ αναλαμβά/δυν τη συμβατική 
υποχρέωση να βοηθήσουν τον εκσυγχρονισμό και τη. συντήρη
ση των Ελληνικών IXόπλων Δυνάμεων. Επίσης υποχρεούνται 
να διατηρήσου-/ τη/ ισορροπία στρατηγικής ισχύος στην πε- 
fl07A·

Με το άρδρο IX δεμελιώνεται συνεργασία των^δύο χωρών 
σε διαφόρους τομείς, στρατιωτικούς και οικονομικούς. Είναι 
σημαντικό ότι με το άρδρο αυτό προβλέπεται η σύναψη νέας 
συμφωνίας πλαισίου για “τη/ 'συγκεκριμενοποίηση της οικονο
μικής συνεργασίας. · .

Στο άρδρο X οι ΗΠΑ χαι η χώρα μας-αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να καταβάλουν «μέγιστη προσπάδεια» για να (ανα
πτύξουν σχέσεις οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους.

•Με το άρδρο XI ρυδμίζονται-τα δέματα της εφαρμογής, 
των διευδετήσεων που προίλέπονται από τη Συμφωνία, κα
δώς και τα δέματα που αφορούν τις διευδετήσείς, που υπήρ
χαν κατά την ημερομηνία δέσης σε ισχύ της Συμφωνίας.

Το άρδρο XII αναφέρεται στην έναρξη και στη λήξη της 
Συμφωνίας.

Το παράρτημα της Συμφωνίας αναφέρε ται σε συγκεκριμέ
να άρδρα της και ειόι/ώτερα:- ; · .. ρ - -

Στο άρδρο I για" να ρυδμίσει το δέμα της ισχύος του 
Π αραρτήματος.' - Λ~ ·· · ' ·. '* ’ . ••■ζΤ—
' Στο άρδρο II για να απαριδμίσει συγκεκριμένα τις αμερι

κάνικες διευκολύνσεις στη χώρα μας, τον εξοπλισμό τους 
και την αποστολή τους καδώς και να αναφέρει περιοριστικά 
όλες τις λειτουργίες, τις οποίες εξουσιοδοτούνται να ενερ
γούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ από τις βάσεις τους στην Ελ- 
λάδα. Επομένως δεν δα είναι πλέον ' δυνατόν να πολλαπλά - 
σιάζοντα: χαι να επεχτείνονται ερήμην των Ελληνικών αρ
χών, όπως χυνέβαινε στο παρελδό/. Είναι επίσης σημαντικό 
ότι ο: αμερικχ/ικές πτητικές δραστηριότητες δα εχτελούνται 
σύμφωνα με τη/ τεχνική συμφωνία της 17 Νοεμβρίου 1977.

Στο άρδρο IV για τη ρύδμιση των ευδυνών των αρμοδίων 
ελλη/ικών αρχών,' σχετικά με την ασφάλεια και τήρηση της. 
τάξης τις διευκολύνσεις, καδώς και τις εοδύνες συνδέσμου 
και συντονισμού του Έλληνα Αντιπροσώπου.

Στο άρδρο V για τη ρύδμιση ωρισμένων δεμάτων πρό
σβασης του Έλληνα Αντιπροσώπου.

Στο άρδρο VI για τη σύνδεση και τα καδήκοντα της Μι
κτής Επιτροπής.

Από τις δύο επιστολές η Αμερικχ/ΐκή χ/αφέρεται στο δέ
μα της ίοήδειας προς τη/ Ελλάδα και περιέχει συγκεκριμένη 
δέσμευση των ΗΠΑ για χορήγηση της βοήθειας αυτής. Η 
Ελληνική γνωρίζει λήψη της Συμφωνίας και επιβεβαιώνει 
ότι το κείμενό της αποτελεί βάση της συνεργασίας · μεταξύ 
των δύο χωρών.

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

Για το σκοπό της κύρωσής της σας υποβάλλομε το προ- 
σαρτημένο στην παρούσα έκθεση σ/έδιο νόμου για έγκριση.

Αδήνα. 27 Σεπτεμβρίου 1983 
Οι Υπουργεί
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