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ί?'·ον 1974 ΑιεΑνοϋς Συμφωνίας έπ: Λιεννούς Π ρογράχ- 
ματο ς Ενέργειας». -

Ποόζ rip’ Βονλήν ιών Ελλήνων

1. Τήν 19ην Φεβρουάριου 19(4 συνεκροτή-ύη έν Βρυξέλ- 
λαις. κατ' ά/.ολουνίχν τή; τότε ενεργειακής κρίσεως. Ειά- 
σκε'ύις των Χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη- 
τος ;πλήν τής Γαλλίας), τής Ιαττωνίας, τού ΚαναΕά, των 
Η.Π.Α. καί τής Χορβηγίας.

Κατά τήν ::ar/.=iiv ταύτην ένεκρι-άη. AD REKEREX- 
DLM. έν τχέΕιον κατανομής πετρελαίου εις περιπτωσιν κρί- 
τέως καί ή σΰστασις ένές ειΕικοϋ Ειά τήν ένέργειαν οργάνου 
εντός τών πλαισίων τού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίες καί Αναπτΰξεως (ΟΟΣΑ).

Α·.ά τήν έφαρμογήν τών ανωτέρω. συνεκλή·5η εν συνεχεία 
το Συμβούλιο·/ τού ΟΟΣΑ /.α: άπεφάσισε, /.ατά πλοίο·! ηφίαν 
τήν σύστασιν τού προαναφερ-ύέντος ειΕικοϋ οργάνου, τον Αιε- 
-ννοΰ; Οργανισμού Ενεογείας (IX Τ ERN A Τ ΙΟΧ A L
ΕΧΕΪΚ'.Γ AGEXCV) κα; τήν 18η/ Χοεμβρίου 1974 όπε- 
γράφη εν Παρισίοις σχετ:κή συμφο/νία ντο τον τίτλον Διε
θνής Συμφωνία επί Αιε-όνούς Προγράμματος Έ/εργείας, εις 
ήν προεβλέπετο καί ή Εημιουργία τού Αιεύνούς 'Οργανισμού 
Ενέργειας (ΑΟΕ). Τή·/ Συμφωνίαν τούτην ·ύπε*;ρα*!/αν τά 

κάτωώι κράτη—μέλη τού ΟΟΣΑ:
___ Αυστρία, Βελγιον. ΚαναΕά:. Ομοοπονϊιον.ή_ Δημοκρατία

τής Γερμανίας. Ίρλανίία. Ιταλία, Ίο,τωνία. Λουξεμβοΰρ- 
γον ΌλλανΕία. ‘Ισπανία. ΣονηΕία, Ελβετία. Τουρκία, Ηνω
μένο·/ Βασίλειον καί Η. Π.Α.

2. Εις τήν είρημένη/ Συμφωνίαν προσεχώ ρήσον έν συν
εχεία ή Χορβηγία -το είΕικούς όρους καί Νέα Ζηλανοία.

3. Τά βασικά αινεία τοΰ κειμένου :τής Συμφωνίας έχουν 
ώς άκο/,ού-ύως :

α. Αί μετέχουσαι Χώρα: εφαρμόζουν εν τρόγραμμα οιε-ύνσύς 
συνεργασίας εις τον τομέα τής ενερ-ρείας, τό όποιον καθορί
ζεται αναλυτικώς εις τήν Συμφωνίαν, μέσω τής συνιστωμέ- 
νης ί'., αύτής Α:ε·5νοΰς Όργανώσεως Ενεργεί ας (ΔΟΕ·).

,5. Εις περιπτωσιν εκτάκτου ανάγκης εξασφαλίζεται κοινή 
αϋτάρκεια εις τον. οιά τοϋ πετρελαίου έφοοιασμόν, Eta τής 
σημιουργίας άπο-ύεμάτων άσφαλείας εξήκοντα (60) τουλά
χιστον ή-χεσών ·χέ —ροοττικήν αϋπήσεώς των εις ενενήκοντα
(90). ’ ·'

γ. Λαμβάνονται κοινά μέτρα έτσι τή βάσει ένος προγράμ- 
ματος. ττρος περιορισμόν τής ζητήσεο>ς υγρών καυσίμων εις 
περιπτωσιν κρίσεως.

Ε. Κοπρίζονται αί περιπτώσεις καί ό τρόπος ένεργοποιή- 
σεως τών μέτρων ανάγκης, εις περιπτωσιν κα-ύ’ ήν ή όμάς 
έν τώ σα/όλω της (μετέχουσαι χώροι) ή πάσα έκ τών μετε- 
χονσών χωρών ϋφίσταται ή Ευναται εϋλέγως νά ά/ατμένεται 
ότι ·ύά ϋποστή τού έφοοιασμοΰ της εις πετρέλαιον.

ε. Έκαστη τών μετεχουσών εις τήν Συμφωνίαν Χωρών 
ϋποχρεοϋται εις τήν κοτάρτισιν ενός προγράμματος ένΕεχομέ- 
νων μέτρων περιορισμού τής ζητήσεως πετρελαίου, οιά τών 
όποιων -5ά καθίσταται ίυνατή ή μείωσις τής τελικής κατα- 
νολώσεως κατά όιάφορο ποσοστά επί τής τελικής κατα/α- 
λώσεως ϊιά μίαν περίοόον βάσεως. ήτις κα·$ορίζεται κατά 
τά ίιαλαμβα/όμενα εις τό ap-Spov 18 τής Συμφωνίας.

στ. Τά τι-ύέμενα μέτρα περιορισμού τής ζητήσεως καθορί
ζουν τό ποσοστό·/ περιορισμού τούτης, ά/αλόγως προς τήν άνα- 
μενομένη/ μείωσιν.

ζ. Τά Ειά τής Συμφωνίας Εημιουργοόμενα άπο-υέματα άσφα
λείας υγρών καυσίμων άνακατα/έμονται μεταξύ τών κρατών 
—μελών τών τυμαετεχόντων εις τήν Συμφωνίαν, βάσει κα- 
ταρτιζομένου καί τι-ύεμένου εις εφαρμογήν πραρράμματος, εις 
περίοο-ον κρίσεως.

η. Κα&ιερούτα: καί λειτουργεί έπί ϊιαρκούς βάσεως σύστη
μα πληροφοριών έπί τής οιε-ύνοΰς αγοράς πετρελαίου.

-ύ. Προβλέπεται ή άνάπτυξις καί ή έφαρμογή ένος μακρο
προθέσμου προγρά/ματος πρός μείωσειν τής έξα.ρτήσεως έκ 
τών εισαγωγών πετρελαίου, ϊιά τής άνσπτύξεως έν αλλαντι
κών πηγών ενεργεί ας. ’Αναφέρονται είοικώτερον ή άνταλλα- 
γή έΰν.κών εμπειριών καί πληροφοριών έπί τής έξοικονο-

μή-.ω, iii.'v.jy. ή χτ-.στιοοτησ ς άπό κοινού σχετικών 
;·.--7.-ήμμ*·ων επι του επσ.Α_τ.συεύ τοϋ οΰοα/ίου. ηλιακής"'

‘ s_p^ c?,
yir2/ή θν · _Ι τής Σ-εφωνίας προβλέπεται ή 

V ~"·γ·'/ί·?·'1ρ'·ας -ετσξ. πετ^λαιοπαρ αγωγών καί κα-
τ*ν2Λ(οτ::ων vo>c<7iv —* ~ - »· λ · w/. — rzcrt* τ^ςν/Ύτς ·υχα»ί!ζς ενός

vi/.oj
'Μ-.3.. ^ Τ| - "Ου συα τής Συμφωνίας συνιστωμένου
^ '.λ,1'?, Αιοια.—σικον Ι.υστυλιον τό όποιον άπαρτί-
X’ Γ~ '/ Ί ”(·ειονιυ» Ι'τουσ—ΰ·/ ή ά/τιπροσώπων των, 

ασ.τ, μι.ιχουστς ..&,σας. ίϊσσά τώ Οργανισμώ λει- 
..υ^,ρει ωσαύτως Γραμματεία τ.α: ο ατορζ όργα/α.

, ·'- Α— τοϋ Α'.Έ λαμβάνοντα ιοιά ύηφο-
!0ριας,-ρασε: πίνακος ίσύσο. -,ί κα-Sopίζοντος τήν ραρυ·
,Τ'!μ τ’· Ρ177:’ χετεχοϋσης χώρας.
_ ϊ" 1 ν*3*· τ0 Κύφον 71 προβλέπεται ή ον/ατίτης
■·γ"χωρησ;ωϊ ;ΐς την Σ-υσω·.;α< nr/τός μέλους τού Οογα- 
νιιημου Οικονομική; Σα/εργασίας κα: Αναπτύξεως (ΟΟΣΑύ 
και εις « αρώρον 74 καύορί^τα: ότ: ή Συμφωνία ύά ύποστή 
γενικήν εςετασιν μετά τή, !..7.198Ά
. ^ ί/ /·2τά τη» ΰπο—ίϊσήν τής συστατικής τοΰ

Αιε-υνο^υς ()ργα·/:σμοϋ Έ»εσ-είας ΑΟΕ', Συμφωνίας, έπε- 
ία-Α^ 72 0.- αΰττ». Τήν Ιοην Σεπτεμβρίου
9/0 όμως κατεύεσεν άρμοόίως Ετ/.ωσιν προσχωρήσεως εις 

•V συμφωνίαν Αι:·ύ·»οϋς Πεογεάααατος Ένεογείας. ήτις 
,05!** « τής 25η; Σεπτεμβρίου Ι97Γ,, 

ή Ε/./.ας υεωρειται μέ/.ος τού ΑΟΕ ύπό~τή·7 έν·/οία/ ότι ή~ 
προσ/ωρησις αΰτη θεωρείτο·, προσωρινή, μέχρι; ότου έγκρι-ύή 
υπο τής Βουλής τών Ελλήνων ή Σ.ποωνία. ότε κ>αί νά κατα- 
τε-5ή οη/.ωσις οριστικής προσχωρήσεως.
, 3·. ^ Κ·λ*; Ϊ!* ·ή; τροσχωρήσεώς της εις τόν ΑΟΕ 

Λεττε: «'·; τγ;/ ιζζζζι/.-.τ.ί τοϋ ί^ο-'.ατιοϋ της
ο: υ,γών καύσιμες εις πεοίπτωσσ/ έκτακτου άνά-ν.ης. εΐ; 
την εςοινχνομησιν ίνεργ-ία; τή; συμμετοχής τής εις τά 
ΓΛί/υ/α μέτρα και τά μαα.ροπρό-ύεσμα προγράμματα έξοικινο- 
μησεως ε·/>εργειας καί ά/απτύξεε-υς έναλλακτικών πηγών 
ενςργειας. Αποβλέπει προσέτι, εις τή·/ αποφυγή·/ αρνητικών 
επιπτώσεων επι τών Εραστηριοτήτων τών τομέων τής έ-Svt- 
κης οι/Λνομιας,^ οίτινες επηρεάζονται έκ τοϋ πετρελαίου. 
η.^*, “ γρατχώρησις Tf(i Χάρος μα·ς εις τήν Συμφωνίαν 
να ι..; βαρόνη ταυ την οικονομικώς, Ειότ: συμφώνως πρός τό

τών έκτε-ύιμένων εις το Παράρτημα τής «Άποφάσεως τού 
Συμβουλίου τού ΟΟΣΑ σχετακώς προς κύ.ίμακα εισφορών υπό 
χωρών—μελών εις ~ν προϋπολογισμόν τής Όργανώσεως» 
τής I Οσης Αεκ^χβρίοο 19G3.

Ούτω, ή ετήσια Εαπά/η εις συνάλλαγχα ήτις -ύά έπιία- 
ρύνη τό// Δημόσιον ΓΙ ροϋπολογισχόν υπολογίζεται ότι ·λά είναι

,γΕοήκοντα χιλιάτΤων (180.000)των εκατόν
γαύ.λικών φράγκων, άντσστοιχούντω-/ εις ποσον ενός εκατόμ-

Έν Άνήναις τή 13 Δεκεμβρίου 1976
Ο! 'Τπουσροί

π Έξωττσικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Ο ίκονφχικών 
Ε. Α ΕΒΛΈΓΟΓΛΟΓ

, , ΕΧΕΑΙΟΧ XOM0V
11 ν'. /·'·'·ί“7ϊω>: ."ί; άπό 18ης ΧοΓχόρίο-υ 1974 Αιε-ύνοϋς 

-υ-μφω/ζ.α, επι Α^εννοϋς Π σογρήχματος Έ/οργείας.
... . ... Ap-Spo·/ Πρώτο/.

’ 2\τ’2! :σλύν νομού, ή ϋπογραφείσα έν Παρισίοις 
«ηο* ην I οεμβρνκυ 19 »4 ύπό χωρών—μελών τοϋ Ο.ργα-* — / r\'C' 4 \

•εις την ε/./.ηρ/σκην γ/.ωσσσ», εχει ως ακο/Λυυως


