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ΕΙΣ1ΙΓΙ1ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
. Έ—i. τοϋ Σχεδίου - Νόμου «περί έκπροσωπήσεως τής Ελ

λάδος sie τάς Εύρωπχϊκ.άς Κοινότητας και Όργανώσεως
των Διοικητικών 'Υπηρεσιών έν οψει της Εφαρμογής

' τοϋ Κοινοτικού Καθεστώτος».
Πρός τη»· Βουλήν το»· Ελλήνων

Ή Κυ3έενησις επροχώρησε μέχρι σήμερα εις τάς προ- 
καταρκτικάς διαπραγματεύσεις διά την ένταξη της Χώρας 
εις τάε Εύοωπαϊκάς Κοινότητας, κινουμένη εντός τών διοι
κητικών πλαισίων και τών δυνατοτήτων ..ου ..αρεχει η κει- 
μένη νομοθεσία. Μέχρι σήμερον όμως ή δραστηριότης τής 
Κυ3εονήσεωί άνεπτύχθη κυρίως έπί τοϋ πολίτικου επιπέ
δου διά νά έΐασσαλεισθή ή κατ’ αρχήν άποδοχή από τάς 
Κυβεενήσειε τών ’Εννέα μελών τών Κοινοτήτων, τοϋ αίτή- 
τός μας, περί προσχωρήσεως εις αϋτάς. Συγκεκριμένους ό 
Πρωθυπουργός άνέπτυςε πρωτοφανή εις τα πολίτικα χρο
νικά δραστηριότητα εις επίπεδον αρχηγών Κρατών και Κυ
βερνήσεων καί προώθησε την αποδοχήν τοϋ αιτήματος μας, 
δι’ αλλεπαλλήλων προσωπικών επαφών.

Οί Υπουργοί Συντονισμού καί ’Εξωτερικών έκινήθησαν 
καί εκείνοι προς τήν ιδίαν κατεύθυνσιν. Ως συνέπεια τής 
πρωθυπουργικής πρωτοβουλίας, προεκυψε η λήψις τής πο
λιτικής άποφάσεως περί αποδοχής τοϋ αιτήματος μας καί 
έτσι έπραγματοποιήθη ή έναρξις τών διαπραγματεύσεων 

~ κατά τον παρελθόντα μήνα “’Ιούλιον.
’Εκτός τής δραστηριότητας όμως, ή οποία άνεπτύχθη 

έπί τοϋ πολιτικού πεδίου, άπό τής υποβολής τής αΐτήσεως 
προσχωρήσεως εις τάς Κοινότητας - ιδία δέ κατά τό τε
λευταίου έξάηηνον - έπρ αγματοποιήθη σειρά έπαφών έπί 
τοϋ τεχνικούώλαί υπηρεσιακού έπιπέδου, κατά τάς όποιας 
έγένετο ουσιαστική πρόοδος εις τήν διευκρίνισιν τών έκα- 
τέρωΟεν αντιλήψεων καί εις τήν συλλογήν τοΰ άπαραιτήτου 
διά τήν διεξαγωγήν τών διαπραγματεύσεων υλικού. Είναι 
χαρακτηριστικόν ότι κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον καί 
’Ιούλιον έπεσκέφθησαν τάς ’Αθήνας δέκα έξ έπιτροπαί εμ
πειρογνωμόνων αί όποΤαι συνηντήθησαν μέ τούς άντιστοί- 
χους έλληνας άνωτέρους καί άνωτάτους κρατικούς λειτουρ
γούς καί αντάλλαξαν πληροφορίας περί τοϋ καθεστώτος 
τοϋ ΐσχύοντος' εις τήν Ελλάδα καί τάς Κοινότητας.

At δέκα έξ έπιτροπαί έκάλυψαν όλους σχεδόν τούς το
μείς τής ελληνικής οικονομίας. Θά πρέπει ν’ άναφερθή ότι 
αί συναντήσεις αυται υπήρξαν έπιτυχεΐς καί ότι αί έλληνικαί 
ύπηρεσίαι άνταπεκρίθησαν εις τήν αποστολήν των κατά τρό
πον ικανοποιητικόν. Παραλλήλους, τούς τελ.ευταίους μήνες, 
έπρ αγματοποιήθησαν άλλεπάλληλοι έπαφαί καί εις τάς 
Βρυξέλλας μεταξύ τών έκπροσώπων τού Υπουργείου Συν
τονισμού καί τών άλλων Υπουργείων καί έμπειρογνωμόνων 
τής Κοινότητος, καθώς καί προκαρκτικαί συζητήσεις έν 
οψει τής ένάρξεως τών διαπραγματεύσεων τής προσχωρή
σεως.
. Ή δραστηριότης αύτή έπί τού πολιτικού καί υπηρεσια

κού έπιπέδου παρέσχε τήν δυνατότητα ώστε ή επίσημος 
έναρξις τών διαπραγματεύσεων, ή οποία έλαβε χώραν τήν 
27ην ’Ιουλίου 1976, νά μή έχει άπλ.ώς τυπικόν καί πανη
γυρικόν χαρακτήρα, αλλά νά έχη ουσιαστικόν περιεχόμενο'/.

Ή Ελλάς ήτο εις θέσιν νά διατυπώση καί νά προσδιο- 
ρίση εις γενικάς γραμμάς τήν διαπραγματευτικήν της θέ
σιν, ή όποια περιέχεται εις τήν δήλωσιν του Υπουργού τού 
Συντονισμού ένώπιον τοϋ Συμβουλ.ίου Υπουργών τών Εύ- 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, τήν γενομένην έξ ονόματος τής Έλ.- 
ληνικής Κυβερνήσεως.

Ή δήλωσις αύτή ή οποία άποτελεΐ τήν βάσιν τών διεξα- 
χθησομένουν ουσιαστικών διαπραγματεύσεων έχει ώς έξης :

«1. ’Έχουν περάσει δύο ακριβώς χρόνια άπό τότε πού ή 
Ελλάς ξαναβρήκε τις δημοκρατικές της έλευθερίες. 'Ο- 
Ελληνικός λ.αος και ή Κυβέρνησή του κατώρθωσαν νά έξα- 

σφαλ.ίσουν τήν έπιστροφήν στήν ομαλή λειτουργία τών δη
μοκρατικών μας θεσμών άποφεύγοντας τις κοινωνικές άνα-

τ,_ΐμ,ιτ -
ταραχές καί τις εκρηκτικές πολίτικες καταστάσεις πού κατά 
κανόνα άκολ.ουθοϋν τήν κατάρρευση τών δικτατοριών. Τό 
πέρασμα αυτό άπό τό αυταρχικό καθεστώς στή δημοκρατία, 
πού πραγματοποιήθηκε χωρίς καμμιά άναταραχή, άποτε- 

-λ.εΐ νομίζω, τόσον τήν άπόδειξη τής πολιτικής ώριμότητος 
τοϋ λαού μας. όσον καί ένα τίτλο που νομιμοποιεί τήν αί
τηση προσχωρήσεως μας στήν δημοκρατική Ευρώπη, στήν 
Ευρώπη τών Κοινοτήτων, πού καθημερινά επιχειρεί νά 
ένισχύση τήν πολιτική καί οικονομική συνοχή της.

2. 'Η Ελλάς γιά λόγους πολιτιστικούς, ιστορικούς, 
γεωπολ.ιτικούς, κοινωνικούς καί οικονομικούς ανήκει στή 
Δύση καί. εΐδικώτερα. στήν Δυτική Ευρώπη. Τον βασικό 
αυτό προσανατολ.ισμό τής πολιτικής μας έχουν ακολουθή
σει σταθερά όλ,ες οί δημοκρατικές Κυβερνήσεις άπό τό τέλος 
τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τον έχει έπαναβεβαιώσει κατηγορηματικά καί έπανειλημ- 
μένα ο Πρωθυπουργός, πριν καί μετά τις τελευταίες έκλ.ο- 
γές, καί τον έχει έγκρίνει τό έγκλογικό Σώμα καί εν συνε
χεία τό Κοινοβούλιο. τΗταν επομένως έντελώς φυσικό νά 
ξαναβρή αυτόματα ή Ελλάς τον ευρωπαϊκό προορισμό της 
εύθύς μετά τήν άποκατάσταση τής Δημοκρατίας. 'Η τερά
στια πλ.ειοψηφία τών Ελλήνων συμμερίζεται πράγματι τά ■ 
ιδεώδη τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, στά όποια μέ τόση 
σαφήνεια άνεφέρθη ό Πρόεδρος κ. VAN DER STOEL. 
Είμαι επομένως εις θέσιν νά δηλ.ώσω ότι ή Ελλάς άναλ.αμ- 
βάνει τήν ΰποχρέωσιν, μόλις καταστή μέλος τής Κοινότητος, 
νά συμβάλλη, άνάλογα μέ τά μέσα της, στήν ενίσχυση τής 
συνοχής μεταξύ τών 10 χωρών μας καί στήν άνάπτυξη τών 
εύρωπαϊκών θεσμών, ώστε νά δημιουργηθή μιά όλο καί 
στενώτερη ενότης μεταξύ τών λ.αών καί τών Κυβερνή- 
σεών μας.

«3. “Ας μοϋ έπιτραπή νά υπενθυμίσω δύο γεγονότα σχε
τικά μέ τήν Συμφωνία Συνδέσεως πούς υπέγραψαν ή Ευ
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης καί ή Ελλάς τό 1961 :

'Η Ελλάς ύπήρξε ή πρώτη χώρα πού συνεδέθη μέ τήν 
Κοινότητα.

Μέ τήν Συμφωνία Συνδέσεως, προσχωρήσαμε ήδη στις 
θεμελιούδεις άρχές τής Συμφωνίας τής Ρώμης.

Άποδεχομένη σήμερα τήν εφαρμογή τών κανόνων καί 
τών άποφάσεων πού πήρατε μέ βάση τής άρχές αύτεξ, ή 
Έλ,λ.άς επιβεβαιώνει άπλ.ώς τήν θέση πού πήρε προ δεκα
πέντε ετών. Τούτου ληχθέντος, συμμερίζομαι άπόλοτα τήν 
άποψη τού Προέδρου τού Συμβουλίου τών Κοινοτήτων σύμ
φωνα μέ τήν οποία ή επίσημη έναρξη τών διαπραγματεύ- 
σεών μας είναι κάτι πολ.ύ περισσότερο άπό ένας πρόσθετος 
μόνον σταθμός στον δρόμο πού χάραξαμε τό 1961. ° Αποτε
λεί πράγματι, όπως είπατε Κύριε Πρόεδρε, ένα «ποιοτικό 
άλμα». “Εχουμε πλήρη συνείδηση αυτού τού γεγονότος καί 
είμαστε έτοιμοι νά συναγάγωμε τά άναγκαΐα συμπεράσματα,

Δηλούνω, έξ ονόματος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι 
δεχόμεθχ τό «Κοινοτικό κεκτημένο». Γνωρίζομε καλά ότι 
οί θεσμοί στούς οποίους επιθυμούμε νά μετάσχουμε άκολ.ου
θοϋν μιά διαδικασία συνεχούς άνανεώσεως, τήν όποια δέ-/ 
μπορούμε καί κυρίως δέν θέλουμε νά καθυστερήσουμε. 'Η 
δέσμευση αύτή έπεκτείνεται στις άποφάσεις πού θά λ.ηφθοϋν 
εφεξής καί μέχρι τής θέσεως έν ισχύι τής Συνθήκης προσχω-'·’ 
ρήσεως. Θά σάς ζητήσουμε μόνον, όπως θά έχω τήν εύκαι- 
ρία νά προσδιορίσω σε λ.ίγα λ.επτά, νά έφαρμοσθοϋν ώρι- 
σμένες διαδικασίες, πού προβλέπει ήδη ή ίσχυύσουσα Συμ
φωνία Συνδέσεως. Μέ τον τρόπον αύτόν θά μπορέσουμε νά 
άποφύγουμε τήν δημιουργία απροβλέπτων προβλημάτων 
καί δυσκολιών πού θά ήταν δυνατόν νά προκόψουν κατά τήν 
διάρκεια τών διαπραγματεύσεων. Οί ύποχρεώσεις πού έχετε 
άναλάβει έναντι· τρίτων χωρών αποτελούν επίσης μέρος τοϋ 
«κοινοτικού κεκτημένου», πού άποδεχόμεθα. Χαρακτηρί
ζονται όμως οί ύποχρεούσεις αυτές, άπό μίαν ιδιομορφία, 
κυρίως όταν πρόκειται γιά «προτιμησιακές Συμφωνίες»,
Ή επέκταση στήν Ελλάδα τών δικαιωμάτων καί ύποχρεου- 
σεων πού προβλέπουν οί Συμφωνίες αύτές άπαιτεΐ τήν ύπο-



γρχφή Προσθέτων Πρωτοκόλλων μέ τις ενδιαφερόμενε; 
Χώόεε. Τά Πρωτόκολλα αυτά θά πρέπει νά προβλέπουν, 
σέ «ορισμένες περιπτώσεις,^ συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οί ό
ποιες' νά λαμβάνουν ΰπ’ οψιν τήν ιδιαίτερη ευαισθησία ιο- 
ρισμέν«ον προϊόντων μας.

Είναι αυτονόητο ότι, άποδεχόμενοι τό «κοινοτικό κεκτη- 
μένο» δεχόμεθα επίσης καί όσες αποφάσεις είναι σχετικές 
μέ την άνάπτυξη τής πολιτικής ένότητος τής Ευρώπης. "Ας 
μοϋ έπιτραπή νά υπογραμμίσω ιδιαίτερα την σημασία πού 
άποδίδει ή 'Ελλάς στην εκλογή τού Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου μέ καθολική ψηφοφορία καί νά έκφράσω την ικανο
ποίηση πού αισθάνεται ό έλληνικός_λαός γιά τις πρόσφατες 
αποφάσεις τής Κοινοτητος επι τού θέματος.

«5. Ή πολιτική θέληση πού έμπνέει τά δύο μέρη, έγ- 
γυαται ότι αυτό πού άρχίζουμε σήμερα ,θά τό φέρουμε σέ 
αίσιο πέρας χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

Γνωρίζομε έν τούτοις ότι ή πολιτική θέλησις μόνη δέν 
άρκεϊ γιά νά λύση περίπλοκα τεχνικά καί οικονομικά προ
βλήματα. Προς τό κοινόν συμφέρον μας, πρέπει νά βρούμε, 
γιά τά λίγα αυτά προβλήματα, πρόσφορες καί σαφείς λύ
σεις πού θά λάβουν ύπ’ οψιν, τόσον τήν κατάσταση καί τις 
ιδιαίτερες συνθήκες τής Ελλάδος, όσον καί τήν συνοχή καί 
τήν διαδικασία άναπτύξεως καί ένισχύσεως τής Κοινοτητος.

Τις εργασίες μας μπορούν πάντως νά διευκολύνουν : Πρώ
τον : ώρισμένες διατάξεις τής Συμφωνίας Σύνδέσεως, καί 
Δεύτερον : ή πείρα πού έχει άποκτηθή άπό τήν προηγούμενη 
διεύρυνση τής Κοινοτητος μέ τήν εισδοχή τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, τής ’Ιρλανδίας καί τής Δανίας.
; «6. "Οπως ύπάρχη τό «κοινοτικό κεκτημένο» το όποιον
δέχεται ή Ελλάς, έτσι υπάρχει καί τό «κεκτημένο» τής Συμ
φωνίας Σύνδέσεως.

Τούτο σημαίνει ότι αν οφείλουμε νά πρθχωρήσουμε πια 
γρήγορα καί πιο μακρυά σέ σχέση μέ ότι προβλέπει ή Συμ
φωνία Σύνδέσεως, δέν μπορούμε καί δέν πρέπει, έστω καί 
προσ«υρινά-, νά δεχθούμε γιά τήν μεταβατική περίοδο- δια
τάξεις πού θά μάς έφερναν πίσω.«"

Δέν θά ήταν βέβαια φυσικό νά βαδίσουμε προς τήν ένταξη, 
υποχωρώντας άπό τήν πρόοδο πού έχει πραγματοποιηθή 
προς τήν τελωνειακή ένωση στον βιομηχανικό τομέα. Ούτε 
όμως θά ήταν λογικό νά προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμί
σεις στον άγροτικό τομέα, λιγώτερο' εύνοϊκές άπό εκείνες 
πού προβλέπει ή Συμφωνία Σύνδέσεως. Δέν πρέπει νά ξε- 
χάσουμε, όσον αφορά τό «σημείο αυτό, ότι γιά λόγους πού 
γνωρίζετε, ή πρόοδος τής Σύνδέσεως στον γεωριγικό’ τομέα 
είχε διακοπεί έπί 7 1/2 χρόνια.

Μολονότι ή διακοπή χύτη δέν άπέβλεπε ποτέ στο νά τι- 
μιορήση τον ελληνικό λαό, είχε πάντως ώς συνέπεια στήν 
πράξη τον κλονισμό τής ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ 
'Ελλάδος καί Κοινοτητος. Τό αποτέλεσμα υπήρξε ότι έση- 
μειώθη οπισθοδρόμηση σέ σχέση μέ τό καθεστώς πού προ
βλέπει ή Συμφωνία γιά τήν περίοδο πού Οά μεσολαβούσε 
μέχρι τής έναρμονίσεως τής γεωργικής μας πολιτικής καί 
πού είχε έφαρμοσθή πριν άπό τό «πάγωμα» τής.Συμφωνίας.

'Η Συμφωνία Σύνδέσεως μάς παρέχει έξ άλλου πρόσφορα 
μέσα γιά τήν διευκόλυνση των έονασιών μαε. συνκεκοιμένα
δέ :

α) Τήν διαδικασία τής έναρμ ονίσεως, ή όποια Οά πρέπει 
ν’ άκολουθηθή ένεργώς, προς τον σκοπόν νά φθάσουμε 
εις αποφάσεις αμέσους εφαρμοστέες καί οί όποιες θά μπο
ρούσαν νά μεταφερθούν αυτούσιες στήν Συνθήκη Π ροσχω- 
ρήσεως.

β) Τήν διαδικασία των διαβουλεύσεων έπί τής άναπτύ
ξεως π.χ. τής κοινής γεωργικής πολιτικής καί τής κοινής 
έμπορικής πολιτικής μέχρι τής Οέσεως έν ίσχύι τής Συνθή- 
κης Προσχωρησεως. 'Η διαδικασία αύτή θά έπρεπε νά 
επαναδραστηριοποιηθή καί νά έντατικοποιηθή ύπο τό πρΐσοια 
πιά τής έντάξεως.

«7. Θά άναφερθώ τώρα στήν εμπειρία^ από" την" προηγού-- 
μενη διεύρυνση τής Κοινοτητος πού μπορεί νά μάς είναι 
χρήσιμη άπό πολλές πλευρές. Προτείνω εΐδικώτερα όπως 
τό πλαίσιο καί ·οί διαδικασίες των- διαπραγματεύσεων μας 
έχουν σάν πρότυπο αύτό το προηγούμενο. Έξ άλλου, έχουμε 
ήδη δηλώσει .ότιγή Συνθήκη Προσχωρήσεως θά πρέπει νά 
περιέχη μεταβατικές ρυθμίσεις, οί όποιες, κατά γενικό 
κανόνα, θά άναφέρωνται σέ μιά περίοδο πού δέν υπερβαίνει 
τά 5 χρόνια, όπως συνέβη καί στήν περίπτωση των νέων 
κρατών-μελών.

Λόγος ύπαρξεως τής μεταβατικής περιόδου είναι νά δ«υση 
στο νέο κράτος-μέλος τον αναγκαίο χρόνον, γιά νά προσαρμο- 
σθη στο νομικό-διοικητικό σύστημα τής Κοινοτητος καί 
γιά νά έκπληρώση τις οικονομικές υποχρεώσεις του, χωρίς 
νά ύποστή ισχυρόν κλονισμό. Νομίζω, άλλωστε, ότι ή τοπο
θέτηση αύτή είναι προς τό συμφέρον οχι μόνον τής Ελλάδος 
άλλα καί τής ιδίας τής Κοινοτητος.

'Ένα μεγάλο μέρος των κοινοτικών κανόνων καί μηχα
νισμών θά έφαρμοσθή μόλις τεθή έν ίσχύι ή Συνθήκη 
11 ροσχωρήσεως ή μετά ένα σύντομο διάστημα άναγκαΐο 
γιά τις νομικής φύσεως προσαρμογές.

Σέ ώρισμένες άλλες περιπτώσεις, θά χρειασθή, για λόγους 
οικονομικούς καί τεχνικούς, μία προοδευτική προσαρμογή 
μέ ειδικούς ρυθμούς πού θά έκάλυπτε ένα μέρος ή καί τό 
σύνολο τής μεταβατικής περιόδου. (

Σέ ώρισμένες ειδικές περιπτιυσεις, οί όποιες άφορούν εις 
το καθεστώς εισαγωγών ευαίσθητων προϊόντων προελεύ- 
σεως τρίτων χ«ορών, ή ένδεδειγμένη λύοη θά μπορούσε νά. 
είναι ή μετάθεση τών ύποχρειόσεών μας μέχρι τού τέλους 
τής μεταβατικής περιόδου.

Είναι επομένως σύμφωνος μέ τον Πρόεδρο κ. VAN■ 
DER STOEL σέ β,τι άφορα τά μεταβατικά μέτρα γιά 
τον καθορισμό συγκεκριμένων προθεσμιών, οί όποιες όμως 
Οά μπορούσαν νά διαφοροποιηθούν κατά τομείς, καί ανάλογα 
μέ τά αίτια πού υπαγορεύουν τήν θέσπισή τους.

"Οσον άφορα π.χ. τήν εύθυγράμμιση «ορισμένων τιμών 
γεωργικών προϊόντων τό κριτήριο πού θά μας κατευθύνη 
πρέπει νά είναι ή άπόσταση πού υπάρχει σήμερα μεταξύ 
τών κοινοτικών καί τών ελληνικών τιμών. Σέ άλλες περιπτώ- 
σεις, όπως τής εισαγωγής στήν Ελλάδα τού Φόρου ΓΙροστι- 
θεμένης ’Αξίας, θά έπρεπε νά λάβουμε ύπ’ οψιν τις δυσχέ
ρειες προσαρμογής -νομικής καί θεσμικής φύσεως-πού συνε
πάγεται η άποδοχή τού κοινοτικού συστήματος.

«8. Εΐδικώτερα ώς πρός τον ρυθμό πραγματοποιήσει»; 
τής τελωνειακής ένώσεως στον βιομηχανικό τομέα, προ
τείνω, γιά νά διευκολυνθούν καί απλοποιηθούν οί τεχνικές 
διαπραγματεύσεις, νά εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται στήν 
Συμφωνία Συνδέσειος, μέ τήν διευκρίνιση φυσικά . ότι ή 
τελωνειακή ένωση Οά έχη όλοκληρωθή στο τέλος τής 
πενταετούς μεταβατικής περιόδου, έστω καί αν τούτο ά.παι- 
τή τήν επιτάχυνση τού δασμολογικού αφοπλισμού κατά τήν 
τελευταία του φάση.

Κύριε Πρόεδρε,
«9. Ή ένταξη τής Ελλάδος στήν Κοινότητα καί ή 

επιτυχία τών πολιτικών σκοπών τούς οποίους εξυπηρετεί 
απαιτούν μέσα, χάρις στά όποια ή διαφορά τού βαθμού 
οικονομικής άναπτύξειυς, μεταξύ τής Ελλάδος καί τών 
ιδιαίτερα προηγμένων βιομηχανικά κρατών-μελών, θά μειώ
νεται προοδευτικά.

Ή θέ«τη αύτή δέν εισάγει κανένα καινούργιο στοιχείο 
μέσα στά πλαίσια τής Κοινοτητος. Ή Συνθήκη τής Ρ«υμης 
περιέχει, μεταξύ τών θεμελιωδών στόχων της. τήν ισόρροπο 
ανάπτυξη τών οικονομιών τών κρατών-μελών. καθώς καί 
ειδικές διατάξεις πού αποβλέπουν τήν επιτάχυνση τής 
άναπτύξεως τών όλιγώτερα εύνοουμένων περιοχών. Ή 
εφαρμογή τών αρχών αύτών άκολουθεΐται ήδη στήν Κοι
νότητα, τόσο μέ τήν πολιτική τής περιφερειακής άναπτύ- 
ξειυς όσο καί μέ τήν κοινωνική πολιτική καί τά όργανά 
τους.
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' Η 'Ελλάς εύρίσκέται στήν περιφέρεια τη; Ευρώπης. 'II 
οικονομία τη;, μονολ.ότι έχει δώσει ήδη άξιόλ,ογα δείγματα 
δυναμισμού καί εύλ,υγισίας, είναι ακόμα, σέ σχέση μέ τό 
σύνολο τής Κοινότητας, σε μία κατάσταση τού απαιτεί 
σημαντικές καί συνεχείς προσπάθειες γιά την εκβιομηχάνιση 
καί τον εκσυγχρονισμό της. Ή συμμετοχή τής Κοινοτητος 
σσήν προσπάθεια αύσή είναι αναγκαία.

Θά ήθελα εν τουτοις να υπογραμμίσου οτι η Ελλάς δεν 
ζητεί τίποτε τό όποιο να μη είναι σύμφωνο με τους κανό
νες καί τά κριτήρια πού εφαρμόζονται ήδη από την Κοινό
τητα καί ανάμεσα σε Χώρες τής Κοινοτητος.

Θά. ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι καλλιεργούμε στην 
Ελλάδα ώρισμένα προϊόντα, όπως τό βαμβάκι, πού δεν 
καλλιεργούνται στις χώρες σας. Τούτο θά μπορούσε να 
δημιουργήση προβλήματα, διά τά όποια όμως ελπίζω ότι 
θά μπορέσωμε νά βρούμε εύκολα δίκαιες λύσεις.

12. Τό πρόβλημα τής προσχώρησεους μας στην Κοινό
τητα “Ανθρακας Χάλυβος έχει δύο όψεις :

α) ’Εκείνην πού άφορά στην ένταξη τής Ελληνικής σι
δηρουργίας στην Κοινότητα, καί

β) εκείνην πού σχετίζεται μέ τήν άνάπσυξη τής σιδη
ρουργίας μας.

Έντό; τού πλαισίου αύτοΰ άποκλειστικά. ύπολογίζομε 
στην στήριξη τού Ταμείου Περιφερειακής Άναπτύξεως 
καί τού Κοινωνικού Ταμείου στην αναγνώριση τής Ελλάδος 
«ώς περιφερείας ειδικής άναπτύξεως», στην ύπαγωγή* 
τής Ελλάδος «στην κατηγορία μεγίστης βοήθειας, όσον, ■ 
άφορα τά εθνικά κίνητρα άναπτύξεως», στην άποδοχή ενός 
ειδικού καθεστώτος πού θά έπιτρέπη στην Ελλάδα νά 
διατηρήση ώρισμένα φορολογικά μέτρα ύπέρ τής βιομη 
χανίας της.

«10. Δέν είναι δυνατόν, Κύριε Πρόεδρε, στην έναρκτή- 
ριο αύτή -Συνεδρίαση- τών- διαπραγματεύσεων,- νά - καλύψου 
όλους τούς τομείς καί νά θέσω όλα τά προβλήματα τά σχε
τικά μέ την προσχώρησή μας. Θεωρώ έν τούτοις σκόπιμο 
νά. άναφερθώ. συντόμους σέ δύο θέματα

Πρώτον στην γεωργία, λόγω τών διαρθρωτικών μεταρ
ρυθμίσεων πού άπαιτούν ή εφαρμογή ορθολογικών μεθό
δων παραγωγής καί ή αύξηση τής παραγωγικότατος, κα
θώς επίσης καί λόγω τής σημασίας της γιά την ελληνική 
οικονομία.

Δεύτερον στ ήν προσχώρηση στην Συνθήκη. τών Παρι- 
σίων, επειδή τά προϊόντα άνθρακος - χάλυβος βρίσκονται 
έκτος τού πλαισίου τής Σομφουνίας Συνδέσεως. Ή τελευ
ταία αύτή παρατήρηση ισχύει επίσης γιά τήν Συμφωνία 
Ατομικής ’Ενέργειας. ’Αλλά δέν νομίζω ότι ή προσχώ

ρησή μας στήν τρίτη αύτή Κοινότητα θά δημιουργήση δύσ
κολα προβλήματα.

«11. Ή Κοινή άγροτική πολ,ιτική στό σύνολό της είναι 
γιά μας κεφαλαιώδους σημασίας. Εΐμεθα σύμφωνοι μέ τούς 
στόχους της καί είδικώτερα' μέ αύτόν πού άφορα στήν 
προοδευτική εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος καί επιπέ
δου ζωής γιά τόν άγροτικό πληθυσμό. Φρονούμε ότι ή 
εφαρμογή τής κοινής γεωργικής πολιτικής δέν θά παρου- 
σιάση σημάντικές δυσχέρειες. 'Η μεταβατική περίοδος είναι 
πάντους άναγκαία γιά τις περιπτώσεις όπου, καθώς ήδη 
ανέφερα, υπάρχει αίσθησή άπόστασις μεταξύ ελληνικών καί 
κοινοτικών τιμών ή γιά τις περιπτώσεις όπου θεσμικά καί 
διαρθρωτικά προβλήματα καθιστούν επιθυμητές ειδικές ρυ
θμίσεις.

* Η Συνθήκη τών Π αρισίων άποτελεΐ τό θεσμικό πλαίσιο 
τό οποίο δεχόμεθα, λαμβανομένου πάντως ύπ’ οψιν, όπως 
είναι εύλογο, ότι ώρισμένες ειδικές ρυθμίσεις θά είναι άναγ- 
καίες, ώστε ή ένταξη τής βιομηχανίας μας νά πραγματοποιη- 
θή ομαλά. Οί ρυθμίσεις αύτές είναι άπόλ,υτα άπαραίτητες, 
επειδή τά προϊόντα σής Κοινοτητος “Ανθρακος ■— Χάλ,υ- 
βος εύρίσκονται εκτός τού πλαισίου Συνδέσεως καί, γιά 
τούτο τό λόγο, δέν έχει πραγματοποιηθή καμμιά μέχρι σή
μερα προσέγγιση σής πολ.ιτικής μας έν σχέσει προς αύτά.

Ή δεύτερη όψη άφοοα σσήν προσπάθεια άναπτύξεως σής 
σιδηρουργίας μέσα στά πλαίσια καί μέ-τά-μέσα τού Προ-- 
γράμματος Άναπτύξεως σής κοινοτικής σιδηρουργίας σής 
περιόδου 1980—1985, τού όποιου ή έπεξεργασία ολοκλη
ρώθηκε προ ολίγων μηνών.

Σσήν προσπάθεια αύτή πρέπει νά ληφθούν ύπ’ οψιν οί 
fσυνθήκες καί δυνατόσητες σής σιδηρουργίας μας. Φρονώ ότι 
Άχνικού χαρακτήρος συνομιλίες θά πρέπει νά διεξαχθούν 
προς τον σκοπόν σής έντάξεως στό κοινοτικό πρόγραμμα 
συγκεκριμένων σχεδίων άναπσΰξεως σής Ελληνικής σι
δηρουργίας.

13. Μένει νά πώ λίγα λόγια πρώτον γιά τήν συμμετοχή 
τής Ελλάδος στά κοινοτικά όργανα καί τούς θεσμούς, καί 
δεύτερον γιά τήν συμβολή της στον προϋπολογισμόν τής 
Κοινόσητος.

Νομίζω ότι οί θεσμικές προσαρμογές πού συνεπάγεται 
ή διεύρυνση — όπως έκεϊνες πού άφορούν στόν άριθμόν τών 
ψήφων καί τών μελών τά όποια συμμετέχουν στά διάφορα 
όργανα - δέν μπορούν νά δημιουργήσουν δυσχερή προβλή
ματα, δεδομένου ότι τά κριτήρια πού θά ληφθούν ύπ’ οψιν εί
ναι ήδη σαφή καί άπλ.ά, ή δέ εφαρμογή τους στήν Ελλάδα 
δέν επηρεάζει τήν ύφισταμένη ένδοκοινοτική ισορροπία.

Τό σύστημα τών «ιδίων πόρων» πού θά έφαρμοσθή 
έξ ολοκλήρου τά προσεχή έτη, άποτελ.εϊ τμήμα τού «κοι
νοτικού κεκτημένου», τό όποιον άποδεχόμεθα. Θεωρούμεν 
έν τούτοις ότι ώρισμένοι διορθωτικοί μηχανισμοί μεταβα
τικού χαρακτήρος θά έπρεπε νά γίνουν άποδεκτοί στήν 
περίπτωση τής 'Ελλάδος, συγκεκριμένα δέ :

Δύο πλευρές σής κοινής γεωργικής πολιτικής παρουσιά
ζουν γιά μας ιδιαίτερο ένδιαοέρον. * Η μιά άφορα στά μέ
τρα πού έχουν ληφθή ή άντιμετωπίζεται νά ληφθούν γιά 
τήν όρθο/.ογική διάρθρωση τού γεωργικού τομέως καί ή 
άλλη στά μέτρα τά όποια λ.αμβάνουν ύπ’ οψιν τις ειδικές 
συνθήκες καί άνάγκες τών μεσογειακών καλλιεργειών. Ή 
ορθο/,ογική διάρθρωση τής μεσογειακής παραγωγής μπο- 
ρει π.χ. νά πραγματοποιηθή μέ βάση μικρότερες έκμεταλ- 
λεύσεις άπ’ ότι στις περιοχές τή; Β.Δ. Εύρώπης. ’Απαι
τεί εν τούτοις άρκετά σημαντικές έπενδύσεις, μεγάλης όμως 
άποόοτικότητος, πού έςασφαλ,ίζουν μιά καλλίτερη οικο
νομική καί κοινωνική ισορροπία έντός τού συνόλου τής 
Κοινόσητος. >

Φρονούμεν έξ άλλου, ότι, κατά σήν διάρκεια τών δια- 
πραγμχτεύσεων, πρέπει νά έξετάσωμε προσεκτικά τά προ
βλήματα πού δημιουργεί ή γεωγραφική θέση τής Ελλά
δος, είδικώτερα δέ τις συνθήκες μεταφοράς τών προϊόντων 
~ύί- Ή Συνθήκη Προσχωρήσεως, κατά τήν γνώμη μας, 
θά πρεπει νά λάβη ύπ’ όψιν καί τις συνθήκες αύτές, σσήν 
“Εκπτωση όπου τό κόστος με’ταφοράς θά καθίστατο άπα- 
‘(ορευτικό γιά τις εξαγωγές προς τά άλλα κράτη - μέλη.

— Νά προσδιορισθή μία κλ.ιμάκωση σής συμβολής της 
κατά τήν 5εσή περίοδο.

— Νά γίνη δεκσή μία ώρισμένη οροφή λ.αμβανομένης 
ύπ’ οψιν τής σχέσεως μεταξύ τού άκαθαρίστου προϊόντος 
σής Ελλάδος καί τού άκαθαρίστου προϊόντος τού συνόλ,ου 
τών δέκα χωρών μας.

«14. Σέ γενικές γραμμές έδωσα τό περίγραμμα τής θέ- 
σεως σής Ελληνικής Κυβερνήσεως σέ σύγκριση μέ σήν 
θέση τής Κοινόσητος. Οί δύο αύτές θέσεις συμπίπτουν ώς 
προς όλ.α τά σημεία όπως μόλ.ις τά παρουσίασαν ό Πρόε
δρος τού Συμβουλίου καί ό Πρόεδρος τής Επιτροπής τών 
Εύρωπαΐκών Κοινοτήτων. Άποδεχόμεθα όχι μόνον τούς 
ήθικο - πολιτικούς, κοινωνικούς καί οικονομικούς σκοπούς 
τών ιδρυτικών Συνθηκών τών τριών Κοινοσητων, αλλα 
άκόμη καί τάς μεθόδους καί τάς άποφάσεις πού έχετε λ.α- 
βει γιά τήν πραγματοποίηση αύτών τών σκοπών. Σέ άντι- 
στάθμισμα σής άποδοχής άπό μέρους μας τού «κοινοτικού 
κεκτημένου», παραδεχθήκατε — βασιζόμενοι όπως καί έμεΐς 
στό προηγούμενο σής προσχωρήσεως τών τριών νέων Κρα
τών - Μελών - τήν άνάγκη νά ίσχύση γιά τήν 'Ελλάδα
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μεταβατικήt___ r _ περίοδος, μετά τήν ένταξή της ώς πλήρους
μέλους τής Κοινότητας, ή όποια θά τής έπιτρέψη νά προσαρ- 
μοσθή στις συνθήκες τής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς καί των θε
σμών που την διέπούν.

έχουν εύκολη λύση* για αλλα οι λύσεις, θά ^^-θουν υσ.&ρ 
άπό προσπάθειες σέ όλα τά έπίπεδα· άλλά δέν υπάρχου
_'_______ύ—^ γ/ ητα.πάντως προβλήματα αλυτα

•Η τελευταία αυτή διαπίστευση δικαιολογεί την απο
δοχή τοϋ άξιώματος βάσει τού οποίου σκοπεύουμε — εσείς 
καί εμείς — νά οικοδομήσουμε την προσχώρηση τής^ Ελ- 
λάδοςΐ αρχίζοντας σήμερα τις διαπραγματεύσεις.^ Οί δια
πραγματεύσεις αυτές μπορούν καί πρέπει νά επιτύχουν 
μέσα σέ~ διάστημα, το όποιο θά είναι σχετικά βραχύ.

«15. Κύριε Πρόεδρε,
Ή δημοκρατική Ευρώπη αποτελεί μίαν σύνθεσιν πολυ- 

φωνική. Αυτή άκριβώς ή πολλαπλότης των φωνών επιτρέπει 
σέ κάθε κράτος νά μή χάνη τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία του 
καί τήν ιστορική καί πολιτιστική προσωπικότητά του. Καί 
ή αρμονική συμφωνία όλων αυτών τών εθνικών φωνών, είναι 
εκείνη πού εμπλουτίζει καί ισχυροποιεί τήν-κοινοτική φωνή.-

Κανένας μεταξύ μας - έλεγε ό άντιπρόσωπος τής Μεγάλης 
Βρεταννίας τήν ήμερα ένάρξεως τών διαπραγματεύσεων μέ 
τά νέα κράτη μέλη - δέν είναι σέ θέση νά κάνη μόνος αυτό πού 
μπορούμε νά κάνουμε κατά τρόπο συντονισμένον ό?.οι μαζύ.

Στις 12 ’Ιουνίου 1975 ό Πρωθυπουργός μας έθετε τήν 
υποψηφιότητα τής Ελλάδος στις τρεις Κοινότητες. Μέ τήν 
πράξη αυτή ό κ. Καραμανλής οδηγούσε τήν Ελλάδα προς 
τήν ολοκλήρωση μιας πολιτικής πού είχε χαράξει άπό 20 
σχεδόν ετών καί τής όποιας τά δύο ουσιώδη στοιχεία είναι 
άδιαχώριστα : ή οικονομική καί κοινωνική άνάπτυξι τής 
Ελλάδος καί ό προσανατολισμός της προς τήν Δυτική Εύ- 
τική Ευρώπη. ,

Κύριε Πρόεδρε,
Ή σημερινή συνεδρίαση άποδεικνύει τήν σημασία τών προ

σπαθειών πού έπραγματοποίησε ή Ελλάς καί τήν βαθεία δι
καίωσή τους.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ή Ελλάς ζητεί νά ένώση τήν φωνήν της μέ τήν φωνή τών 
δημοκρατουμένων Λαών πού εκπροσωπείτε».

II
Αλλά ή διεξαγωγή τών διαπραγματεύσεων, ή προετοι

μασία διά τήν εφαρμογήν τού Κοινοτικού Καθεστώτος πού 
πρέπει νά συντελεσθή κατά τήν διάρκειαν αύτών καί έν 
συνεχεία μετά τήν υπογραφήν τής Συμφωνίας, ιδιαιτέρως 
δέ ή προσαρμογή τής δομής τής Ελληνικής Διοικήσεως 
καί Οικονομίας πρός το Κοινοτικόν Καθεστώς πού πρέπει 
νά συντελεσθή εντός βραχείας σχετικώς μεταβατικής πε
ριόδου, καθιστούν έπιβεβλημένην τήν λήψιν οργανωτικών, 
μέτρων, ώστε ή Διοίκησις, μέ ελαστικότητα καί αποτελε
σματικότατα, νά δυνηθή νά άνταποκριθή εις τό έργον τό 
όποιον εύρίσκεται ενώπιον της. Διά τού υπό τήν κρίσιν υμών 
ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου σκοπεϊται άκριβώς ή δη
μιουργία τού πλαισίου διά τήν έπίτευξιν τών ανωτέρω πε- 
ριγραφέντων βασικών σκοπών.

Ειδικώτερον :

Δια τού άρθρου 1 καθορίζεται ή έπί πολιτικού επιπέδου 
έκπροσώπησις τής χώρας εις τάς πάσης φύσεως διαπρα- 
γματεύσεις καί συνεννοήσεις μετά τών Εύρωπαϊκών Κοι
νοτήτων.

Διά τού άρθρου 2 προσδιορίζεται ειδικώτερον ή άρμοδιό- 
της τοϋ Υπουργείου Συντονισμού έπί τών θεμάτων τών 
άναφερομένων εις τάς σχέσεις μας μετά τών Εύρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπονται τά τής διεξαγωγής τών 
διαπραγματεύσεων μετά τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων έπί 
υπηρεσιακού έπιπέδου καί προσδιορίζονται τά όργανα διε
ξαγωγής αύτών.

Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ή σύστασις Συμβουλευτι
κής ’Επιτροπής παρά τώ 'Υπουργώ τοϋ Συντονισμού, κα- 
ταργουμένης τής μέχρι τοϋδε Επιτροπής Εύρωπαϊκής 
Συνεργασίας, ή όποια είχε συσταθή ύπό άλλας συνθήκας 
μετά τήν υπογραφήν τής Συμφωνίας Συνδέσεως Ελλάδος 
καί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότατος.

Διά τοϋ άρθρου' 5 προβλέπεται ότι εις έκαστον τών αρμο
δίων, Οικονομικών ίδια Υπουργείων, δύνανται νά συστα- 
θοϋν Ύπηρεσίαι Σχέσεων τής Ελλάδος μετά τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων. ’Αποστολή τών Υπηρεσιών αύτών 
θά είναι ή κατεύθυνσις καί ό συντονισμός τών δραστηριο
τήτων έκάστου 'Υπουργείου καί έν συνεχεία ή έν συνεργα
σία μετά τής άρμοδίας Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων μετά 
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τοϋ 'Υπουργείου Συντονι
σμού διεξαγωγή τού άνωτέρω περιγραφέντως έργου.

Διά τών άρθρων 6 καί 7 προβλέπεται ή δυνατότης προσ- 
λήψεως διά τάς άνάγκας τής προσφάτως συσταθείσης παρά 
τώ 'Υπουργείο» Συντονισμού Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων 

—'Ελλάδος καί Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων επιστημονικού προ«- 
σωπικού εις επαρκή αριθμόν, όπως έπίσης καί ή πρόσληψις 
τοϋ άναγκαίου έπικουρικοΰ προσωπικού, δηλαδή μεταφρα
στών, στενο-δακτυλογράφων ελληνικής καί ξένων γλωσών 
καί δακτυλογράφων ελληνικής καί ξένων γλωσσών. Τό προ
σωπικόν τούτο θά προσλαμβάνεται έπί σχέσει ιδιωτικού 
δικαίου καί θά δύναται νά διατίθεται, είτε εις έτερα 'Υπουρ
γεία, είτε εις Πρεσβείας μας εις τάς Χώρας τής Κοινής ’Α
γοράς ή εις τήν Μόνιμον ’Αντιπροσωπείαν τών Βρυξελλών, 
διά τήν άντιμετώπισιν τών ειδικών καί μόνον αναγκών, τάς 
όποιας δημιουργεί ή διαδικασία τής πρασχωρήσεώς μας 
εις τάς Εύρωπαϊκάς κοινότητας. Διά το προσλαμβανόμενον 
προσωπικόν άπαιτοϋνται ηύξημένα προσόντα, ίδια δέ γλωσ
σομάθεια, ή όποια, ώς είναι αυτονόητον, είναι άπαραίτητος 
προϋπόθεσις διά νά δυνηθή ν’ άνταποκριθή εις τά καθή- 
κοντά του.

Διά τών άρθρων 8 καί 9 παρέχεται ή δυνατότης όπως διά 
Κοινών ’Αποφάσεων τού 'Υπουργού τοϋ Συντονισμού καί 
τοϋ άρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, μετά γνώμην 
τών οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, μετατάσσονται καί 
άποσπώνται εις τό 'Υπουργεϊον Συντονισμού υπάλληλοι 
άπό άλλας δημοσίας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ’Επιχειρήσει: 
Κοινής Ώφελείας ή Τραπέζας έλεγχομένας ύπό τού Κρά
τους, προς τον σκοπόν τής ύποβοηθήσεως τοϋ έργου, τή: 
προπαρασκευής καί διεξαγωγής τών διαπραγματεύσεων 
προσχωρήσεως εις τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας καί τή: 
έφαρμογής τών σχετικών Συνθηκών.

Πρός τον σκοπόν αυτόν προβλέπεται διά τοϋ άρθρου 1· 
ή δυνατότης ν’ άνατίθεται διά Συμβάσεως ’Έργου εΐ 
’Επιστημονικά 'Ιδρύματα ή έπιστήμονας κεκτημένους 
είδικάς γνώσεις καί εμπειρίαν έπί τών θεμάτων τά οποί 
σχετίζονται πρός διαπραγματεύσεις μετά τών Εύρωπαϊκώ 
Κοινοτήτων, ή διενέργεια μελετών, έρευνών ή άλλων συν a 
φών εργασιών.

Διά τοϋ άρθρου 11 προβλέπεται ότι δι’ άποφάσεων τα 
'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί Δικαιοσύν» 
θά δύναται νά άνατίθενται εις δικαστικούς λειτουργοί 
άποσπωμένους άπ’ εύθείας παρά τώ Υπουργώ τοϋ Συντι 
νισμοϋ, ώς συμβούλων αυτού, ή άσκησις διοικητικών καθι 
κοντών καί ειδικώτερον ή έπεξεργασία τών νομικών θεμ: 
των, τά όποια άφοροϋν εις τήν διατύπωσιν τών κειμένι 
τών μετά τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συνθηκών, 
μελέτη τής εισαγωγής εις τήν Ελλάδα τοϋ Κοινοτικ 
Δικαίου καί τής προσαρμογής τής Ελληνικής Χομοθεσί 
προς τό Κοινοτικόν Δίκαιον κ.λ.π. θά. πρέπει ένταϋθα 
έπισημανθή ότι ή έκτασις τοϋ έργου τούτου είναι τερασε 
αν ληφθή ύπ’ οψιν ό μέγας άριθμός τών Κοινοτικών Κα\
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ν.σμών. οί όποιο', γόη έχουν τεθή είς εφαρμογήν εις τάς 
Ευρωπαϊκά; Κοινότητα: καί οί όποιος όμού μετά τής 
Συνθήκης της Ρώμης καί των άλλων Συνθηκών, 
των οποίων έθη μ'.ουρ γ ·,Οη·,ν ή Κοινό 
Ανθρακας και ’Ατομικής Ενέργειας, 

αυτομάτως άμα τη θέτει έν ισχύ τής Συμφωνίας προσχω
ρήσεων. Ελληνικόν Λικαιον. βεβαίως υπό τους περιορισμούς 
καί 3άσει των μεταβατικών ρυθμίσεων πού θά προβλεφθούν

δυνάμεΓ 
;ς Χάλυβας καί 
θά άπο τελεσουν

1 πουργειω τοΰ Συντονισμού συνιστάται
'Άρθρον ' 3 πζρ. 1-3.

1. Παρά ■
Επιτροπή Ευρωπαϊκής Συνεργασία:, τελούσα υπό τήν 

άμεσον έςάρτησιν καί εποπτείαν τοΰ ' Υπουργού. ΊΙ Επι
τροπή επικουρεί τον V—ουργον εις τήν ενάσκησιν των κατά 
τό άεθιον 2 άεμοοιοτήτων του :

οι* την αεταί πεοίοδον.
α) γνωμοοοτουσα και 

θεμάτων, καί
επί τώων σχετικών

Διά τοΰ άρθρου 12 προρλέπεται ή ενίσχυσες τίϋν Ί'-ηρε- 
ιών τ7: Γενικής Διευθυνσεους Σχεσεων Ελλαόο: και ‘-,-
ίύρωπαϊκών Κοινοτήτων με το αναγκαίου μόνιμόν επιστη- ' 
.ονικόν προσωπικόν τής Λ Κατηγορίας, διά να. όυνηθή

σιων 
Εύρωτ
μοντκον προσωπικόν τής Λ' Κατην 
αύτη ν’ άνταποκριθή εις τό εργον

Δια τοΰ άρθρου 13 προβλεπονται. ·α ·ής /.■ι.ουργ.α, νικών Διευθυντών ή Διευθυντών έξ έκαστου τών 'Υπ 
τής Μονίμου ’Αντιπροσωπείας των Βρυςελλών.

β) προετοιμάήουσα καί παρακολουθούσα τάς κατά τό 
προηγούμενου άρθρον διεξαγόμενα; συννενοήσεις καί δια
πραγματεύσεις.

2. Ή Επιτροπή άπο τελείται :
α) ές ενός ή δύο Γενικών Διευθυντών. ’Αναπληρωτών. Γε-

'Η ανάγκη τής δημιουργίας εις ταχύτατου χρονικόν 
διάστημα των καταλλήλων οργάνων εις τήν διοικησιν καί 
τήν δικαιοσύνην επιβάλλει τήν άμεσον έναρξιν καί Οέσιν 
εις εφαρμογήν προγραμμάτων έπιμορφώσεως στελεχών 
τά όποια θά έπωμιοΌοϋν τό τεράστιον, όπως έ/.έχθη, έργου 
τής. προσαρμογής τής ελληνικής διοικήσεως καί νομοθεσίας 
εις τάς νέας συνθήκας, αί όποϊαι δημιουργοϋνται έκ τής 
προσχωρήσεώς μας εις τάς Ευρωπαϊκά: Κοινότητας καί 
περαιτέρω τής εφαρμογής των συμφωνιών αύτών εις τήν 
Χώραν μας.

'Η έπιμόρφωσις των Ελλήνων διοικητικών υπαλλήλων, 
15ιά ν* δυνηθοϋν ν’ άνταποκριθοΰν εις τήν αποστολήν των, 
πρέπει νά όργανωθή ταχύτατα. 'Η έπιμόρφωσις, ώς προ
βλέπει τό άρθρον 14, θά συντελεσθή είτε εις τό εσωτερι
κόν, είτε καί είς τό εξωτερικόν- ιδία εις τάς Χώρας των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου ύφίστανται αί προϋποθέσεις 
παροχής της έξειδικευμένης μορφώσεως.

Διά τοΰ άρθρου 15 προβλεπονται εΐδικώτερον τά της 
έπιμορφώσεως των δικαστικών λειτουργών καί ένημερώ- 
σεώς των καί εις τό Κοινοτικόν Δίκαιον, ιδία δέ έπιτάχυνσις 
τής εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων.

III
Νομίζομε·/ ότι τό προτεινόμενον οργανωτικόν σχήμα προς 

άντιμετώπισιν τοΰ ενώπιον ημών προβλήματος, τόσον εις 
τό πολιτικόν, όσον καί εις τό υπηρεσιακόν επίπεδον είναι τό 
καταλληλότερου υπό τάς σημερινά? συνθήκας.

ήιστεύομευ όμως ότι μετά τήν προσαρμογήν τής οικονο
μίας τής Χώρας προς τό κοινοτικόν καθεστώς, θά είναι 
σκόπιμος ή μεταβίβασις τής άρμοδιότητος τής έκπροσωπή- 
σεως τής Χώρας εις τάς μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτή- 
τήτων σχέσεις εις τό Υπουργείου των ’Εξωτερικών, τό 
όποιον έν τώ μεταξύ θά τηρείται βεβαίως συνεχώς ενήμε
ρου έπί των διεξαγυμένο/ν επί όλων των επιπέδων πολιτι
κών καί υπηρεσιακών συνεννοήσεων καί επαφών.

’Εν Άθήναις τή 9 Σεπτεμβρίου 1976 
Οί Υπουργοί

γείων Συντονισμού. ’Εξωτερικών. Οικονομικών, ’Εμπορίου. 
Γεωργίας, Βιομηχανίας, καί Εργασίας οριζόμενων 0Γ 
άποφάσεως τού ' 1‘πουργικού Συμβουλίου δημοσιευόμενης 
είς τήν Εφημερίδα τή; Κυβερνήσεως.

έκ τεσσάρων τό πολύ προσώπων γενικώτέρου κύρουςρ; εκ τεσσάρων το α
καί ειδικής εμπειρίας έ

—*=ν---— * !7.r*i — **■. r.-—7 <· _ r. ^r. 11
έπί των Οε .δ.ό—

Συντονισμού
Π. ΓΊΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Έξιοτειικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Προεδρία: Κυ3εονήσεο/:
Γ. ΡΛ.ΝΛΗΣ

Δικαιοσύνης , Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΪ

’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙ^
Νόμος 4226/1962.

«Περί κυρώσεως τής Συμφωνίας τής συνιστώση: Σύνδεσιν 
μεταςύ τής Ελλάδος καί τής Εύρο/παϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας καί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών σχετικών 
προς τήν εφαρμογήν αυτής.

εων θεμάτων της αρμαθιό.υ, 
-τής Έπιτροπής, όριζομένων κα-τά-την- αύτήν ώς-άνω- δια
δικασίαν.

3. α) Ό Πρόεδρος καί ο ’Αντιπρόεδρος τής Επιτροπής 
ορίζονται εκ των μελών αυτής, διά Β Διαταγμάτων, έκδιδο- 
μένων μετ’ άπόφασιν τού Υπουργικού Συμβουλίου προτάσει 
των 'Υπουργών τού Συντονισμού καί των Έξωτερ χών.

β) Κατά την διάρκειαν τής θητείας αυτού ό Πρόεδρος 
τής ’Επιτροπής έξομοιοϋται προς υπάλληλον έπί βαθμω α’ 
τής κατηγορίας των ειδικών θέσεων επόμενος άμέσως, των 
Πρέσβεων, μεταβαίνων δέ είς τό έξωτερικόν έπί αποστολή 
ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην έχει διπλωματικήν ιδιότητα έπί 
βαθμω Πρέσβεως.

4. α) Είς τάς συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής δύνανται νά 
μετέχουν έκάστοτε, καλούμενοι ύπό τοΰ Προέδρου, καί 
Γενικοί Διευθυνταί ή Διευθυνταί των οικείων 'Υπουργείο/'/ 
καί ’Οργανισμών έφ’ όσον εξετάζονται θέματα τής άρμο- 
διότητός των, ώς καί οίαδήποτε ά>.λα πρόσωπα δυνάμενα, 
λόγω ειδικής εμπειρίας, νά συμβάλουν εις τό εργον τής 
’Επιτροπής.

β) ΔΓ άποφάσεοος τού Υπουργού τού Συντονισμού δύ- 
νανται νά συνιστώνται παρά τή Επιτροπή ύποεπιτροπαί 
ή ομάδες έργασίας άποτελούμεναι έκ μελών τής ’Επιτροπής 
ή άλλων ειδικών κατά -περίπτωσιν προσώπων, εις άς ν’ 
ανατίθεται ή μελέτη καί επεξεργασία θεμάτων τής άρμο- 
διότητος τής ’Επιτροπής καί ή πρός ταύτην είσήγησις.

γ) Ή ’Επιτροπή, αί ύποεπιτροπαί καί ομάδες έργασίας 
έπικυρούνται εις τό εργον των ύπό των αρμοδίων ύπηρεσιών 
τού 'Υπουργείου τού Συντονισμού ή καί συντρεχούσης άνά- 
γκης ύπό άλλων δημόσιό/·/ ύττηρεσιών.

5. Τά τής λειτουργίας τής- ’Επιτροπής ορίζονται δΓ 
άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού τού Συντονισμού.

Διά κοινής άποφάσεοις των 'Υπουργών τού Συντονισμού 
καί των Οικονομικών ορίζονται τά τής άποζημιώσεως των 
μελών τής ’Επιτροπής καί των συνιστωμένων παρ’ αυτή 
ύποεπιτροπών ή ομάδων εργασία:, ώς καί τά των άναγκαιων 
δαπανών διά τήν λειτουργίαν αύτών. έγγραφομένης πρός 
τούτο ειδικής πιστώσεω: εΐ; τόν προϋπολογισμόν τού Υπουρ
γείου τού Συντονισμού. Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 
τού άρθρου 1 καί τής παραγράφου 6 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 
4021/1959 ισχύουν καί διά τάς κατά τό παρόν άρθρον ’Επι
τροπήν, 'Υποεπιτροπάς καί ομάδας εργασίας.

“Αρθρον 6.
1. Συνιστάται Μόνιμος Ελληνική ’Αντιπροσωπεία παρά 

τή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητι, τή Ευρωπαϊκή Κοινό- 
τητι “Ανθρακας καί Χάλυβας καί τή Ευρωπαϊκή Κοινότητι 
’Ατομικής ’Ενέργειας ύπό τον τίτλον «Μόνιμος 'Ελληνική
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Αντιπροσωπεία παρά ταύς Εύρωπαϊκαύς Κοινότησι», ύπα- 
γομένη εις τό 'Υπουργεύόν Συντονισμού καί έδρεύουσα οπού 
καί ή Ευρωπαϊκή Οίκ. Κοινότης.
^ 2. Το προσωπικόν τής.κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρό
ντος άρθρου συνιστωμένης Μονίμου Ελληνικής Άντι- 
ποοσωπείας ορίζεται ως εςής .

Εις μόνιμος ’Αντιπρόσωπος έπί ιδιότητι καί βαθμοί Πρέ
σβεως.

Εις Σύμβουλος έπί ιδιότητι καί βαθμω Συμβούλου Π ρεσ- 
βείας’.Α' ή Β' τμξεως.

Οικονομικοί ή Τεχνικοί Σύμβουλοι ή Γραμματείς μέχρι 
τεσσάρων έπί βαθμοϊς άντιστοίχως Συμβούλων Πρεσβείας 
Α' η Β' τάξεως ή Γραμματέων Πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως.

Είς Άρχειοφύλαξ. -
Τρεις δακτυλογράφοι.
Εις Κλητήρ.
3. Διά Βασιλικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει 

των Ύπουργών τοϋ Συντονισμού καί των Εξωτερικών ώς 
Μόνιμος ’Αντιπρόσωπος τοποθετείται εις έκ των Πρέσβεων 
ή Πληρεξουσίων 'Υπουργών τών άνηκόντων εις τήν οργα
νικήν δύναμιν τοϋ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών ή διο
ρίζεται -πρόσωπον_γενικωτέρου κύρους καί εμπειρίας πεμί_ 
τά ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα. Εις τον τοποθετούμενον 
ή διοριζόμενον ώς Μόνιμον ’Αντιπρόσωπον άπονέμεται κατά 
τήν διάρκειαν τής θητείας αύτοΰ ό βαθμός Πρέσβεως.

4. Διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών τοϋ Συντονι
σμού 5 τι τών ’Εξωτερικών δημοσιευομένης εις τήν ’Ερη
με ρίδμ τής ,Κυβερνήσεως,; ώς σύμβουλος τοποθετείται εις 
έκ τών Συμβούλων Πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως τών άνηκόντων 

_είς τήν οργανικήν δύναμιν τού 'Υπουργείου τών Εξωτερι
κών. '
. 5. α) Αί λοιπαί θέσεις τής άντιπροσωπείας πληροϋνται
άποφάσει τοϋ 'Υπουργού Συντοσισμοϋ -δημοσίευεμένη εις 
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως είτε διά διορισμού υπαλ
λήλων είδικώς προσλαμβανομένων δι’ υπηρεσίαν είς τό 
εξωτερικόν έπί συμβάσει δημοσίου" ή ιδιωτικού δικαίου 
διάρκειας μέχρι τριών ετών, είτε δι’ άποσπάσεως υπαλλήλων 
τού 'Υπουργείου τοϋ Συντονισμού ή άλλων Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών, κατά παρέκκλισιν τών σχετικών διατάξεων τοϋ 
Κώδικος Δημοσίων 'Υπαλλήλων, ή Δημοσίων ’Οργανισμών 
καί Τραπεζών.

■ Διά τούς άποσπωμένους παρά τή αντιπροσωπεία έξ 
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, Δημοσίων ’Οργανισμών ή 
Τραπεζών υπαλλήλους καθορίζεται έν τή αυτή άποφάσει, δΓ 
ής ένεργεΐται ή άπόσπασις, ό βαθμός τής διπλωματικής 
λ,εραρχίας τον όποιον ούτοι θά φέρουν έφ’ όσον χρόνον δια- 
_ ηρεύται ή τοιαύτς άπόσπασις αυτών. 'Ο άποσπώμενος 
"αμβάνει τάς άποδοχάς τοϋ διά τής άποφάσεως περί άποσπά
σεως καθοριζομένου βαθμού.

β) Ώς οικονομικοί ή Τεχνικοί Σύμβουλοι ή Γραμματείς 
διορίζονται επιστήμονες ειδικής μορφούσεως καί πείρας έπί 
τών θεμάτων τής άρμοδιότητος τής Μονίμου ’Αντιπροσω
πείας.

Ώς Άρχειοφύλαξ και ους Δακτυλογράφοι διορίζονται 
πρόσωπα κεκτημένα άπολυτήριον γυμνασίου καί κατάλληλον 
είδίκευσιν ή προϋπηρεσίαν. Μία θέσις δακτυλογράφου δύ- 
ναται νά καταληφθή καί ΰπό προσώπου αλλοδαπής ύπη- 
κοότητος.

"Απαν το προσωπικόν τής ’Αντιπροσωπείας δέον νά. γνωρί- 
ζη καλώς τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Τήν υπηρεσίαν τύπου καί δημοσίων σχέσεων τής Μονίμου 
Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας άσκεΐ τό παρά τή Β Πρεσβεία 
είς τήν χώραν είς ήν εύρίσκεται ή έδρα τής ’Αντιπροσωπείας 
Γραφεΐον Τύπου.

6. 'Ο Μόνιμος ’Αντιπρόσωπος καί άπαντες οι ύπηρετρϋντες 
είς τήν Μόνιμον 'Ελληνικήν ’Αντιπροσωπείαν παρά ταϊς 
Εύρωπαϊκαΐς Κοινότησι έξομοιοϋνται ώς προς τήν ιδιότητα, 
άμοιβήν καί πάσης φύσεως έπιδόματα ή παροχάς προς τούς 
έπ’ άντιστοίχω θέσει ή βαθμω ύπηρετοϋντας είς τήν Βα
σιλικήν Πρεσβείαν Παρισίων.

Α! διατάξεις τοϋ ά’ρ-ύρου 4 ταρ. 2 καί 3 ώς καί τών άρ
θρων 6, 8 και 9 τοϋ Α.Ν. 877/1949 ισχύουν κατ' αναλογίαν 
καί προκειμένου περί τής περί ής τό παρόν άρύρον Μονίμου 
Αντιπροσωπείας.

7. Είς τήν Μόνιμον ’Αντιπροσωπείαν καταβάλλονται αί δα- 
πάναι.τοΰ_ένχ<;κίου τής κατοικίας τού .Μονίμου ’Αντιπροσώπου 
καί τών γραφείων αυτής ώς καί πάσα άλλη έκ τών 
προβλεπομένων διά τήν Βασιλικήν Πρεσβείαν Παρισίων καί 
τούς υπαλλήλους αυτής, βαρύνουσαι τόν προϋπολογισμόν τοϋ 
'Υπουργείου τοϋ Συντονισμού.

8. Ή Μόνιμος ’Αντιπροσωπεία παρά ταϊς Εύρωπαϊκαΐς 
Κοινότησι άναφέρεται άμέσους είς τόν 'Υπουργόν τού Συντο
νισμού παρά τοϋ όποιου λαμβάνει οδηγίας καί διαταγάς. Αί 
άναφοραί τής Μονίμου ’Αντιπροσωπείας καί αί προς ταύτην 
όδηγίαι καί διαταγαί τοΰ 'Υπουργείου τοϋ Συντονισμού, 
κοινοποιούνται καί είς τό 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών.

Ό'Υπουργός τοϋ Συντονισμού δύναται δι’ άποφάσεώς του 
νά έξουσιοδοτή τον Πρόεδρον τής κατά το άρθρον 3 ’Επι
τροπής όπως, έν.τός τοϋ πλαισίου τών έκάστοτε Κυβερνητικών 
άποφάσεων καί έντολών συννενοήται άπ’ εύθείας^χετά τής 
Μονίμου Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας παρά ταις Εύρω- 
παϊκαΐς Κοινότησι παρέχων αυτή σχετικάς οδηγίας.

9. Είς τόν έν Παρισίοις Μόνιμον ’Αντιπρόσωπον τής 
Ελλάδος παρά τοΐς Διεθνέσιν Οικονομικούς ’Οργανισμούς 
Δυτικής Εύρώπης, δύναται νά άπονέμεται κατά τήν διάρ
κειαν τής θητείας αυτού, ό βαθμός Πρέσβεως διά. Βασιλικού 
Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τών Υπουργών Συν
τονισμού καί Εξωτερικών.

Ν.Δ. 962/1971.
«Πεοί Κώδικος Δικαστικών λειτουργών». 

Άρθρον 40 παρ. 3.

3. 'Ο άριθμός τών δΓ έκαστον ήμερολογιακόν έτος άπο- 
στελλομένων είς τήν άλλοδαπήν έπί εκπαιδευτική άδεια 
δικαστικών λειτουργών ορίζεται διά. Β. Διατάγματος έκδιδο- 
μένου έπί τή προτάσει τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης κατά μήνυ 
’Οκτώβριον τοϋ προηγουμένου έτους.


