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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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Συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «κράτη µέλη», και 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «η Κοινότητα», 

 

αφενός, και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, εφεξής, «Χιλή», 

 

αφετέρου, 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τους παραδοσιακούς δεσµούς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

ιδίως : 

 

− την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς 

δεσµούς που τους συνδέουν· 

 

− την απόλυτη δέσµευσή τους για σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως καθορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων 

Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα· 

 

− την προσήλωσή τους στις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης· 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 3 von 209



 
CE/CL/el 4 

 

− την ανάγκη προώθησης της οικονοµικής και της κοινωνικής προόδου για τους λαούς τους, 

λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και τις περιβαλλοντικές επιταγές· 

 

− την επιθυµία διεύρυνσης του πλαισίου των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

περιφερειακής ολοκλήρωσης της Λατινικής Αµερικής, µε στόχο τη συµβολή στη δηµιουργία 

στρατηγικής σύνδεσης µεταξύ των δύο περιοχών όπως προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη που 

εκδόθηκε κατά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής 

Αµερικής και της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Rio de Janeiro στις 

28 Ιουνίου 1999· 

 

− τη σηµασία ενίσχυσης του τακτικού πολιτικού διαλόγου για διµερή και διεθνή θέµατα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως διατυπώθηκε ήδη στην κοινή δήλωση που αποτελεί µέρος 

της συµφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της 

21ης Ιουνίου 1996, εφεξής «συµφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία»· 

 

− τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη· 

 

= στο συντονισµό των θέσεών τους και στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στα 

κατάλληλα διεθνή φόρα· 

 

= στις αρχές και τις αξίες που καθορίζονται στην τελική διακήρυξη της παγκόσµιας 

διάσκεψης κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στην 

Κοπεγχάγη το Μάρτιο 1995· 
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= στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το διεθνές εµπόριο, ιδίως σ’ αυτούς που 

περιέχονται στη συµφωνία για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(«ΠΟΕ») και την ανάγκη εφαρµογής τους µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις· 

 

= στην καταπολέµηση κάθε µορφής τροµοκρατίας και τη δέσµευση για δηµιουργία 

αποτελεσµατικών διεθνών µέσων για τη εξασφάλιση της εξάλειψής της· 

 

− την επιθυµία ανάπτυξης πολιτιστικού διαλόγου, ώστε να αναπτυχθεί µεγαλύτερη αµοιβαία 

κατανόηση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και να ενισχυθούν οι υφιστάµενοι 

παραδοσιακοί, πολιτιστικοί και φυσικοί δεσµοί µεταξύ των πολιτών τους· 

 

− τη σηµασία της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Χιλής, 

της 20ής ∆εκεµβρίου 1990, και της συµφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία, για τη στήριξη 

και την προώθηση της εφαρµογής των εν λόγω αρχών και διαδικασιών, 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ : 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Αρχές 

 

1. Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως 

καθορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 

καθώς και των αρχών του κράτους δικαίου, αποτελεί το στήριγµα των εσωτερικών και διεθνών 

πολιτικών των συµβαλλοµένων µερών και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Η προώθηση βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η δίκαιη κατανοµή των 

οφελών της σύνδεσης αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για την εφαρµογή της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου την προσήλωσή τους στην αρχή της χρηστής 

διακυβέρνησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Στόχοι και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα συµφωνία δηµιουργεί πολιτική και οικονοµική σύνδεση µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, βασιζόµενη στην αµοιβαιότητα, στο κοινό συµφέρον και στην εµβάθυνση 

των σχέσεων σε όλους τους τοµείς εφαρµογής της. 

 

2. Η σύνδεση αποτελεί διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει σε διεύρυνση των σχέσεων και της 

συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο των οργάνων που δηµιουργεί η 

παρούσα συµφωνία. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία καλύπτει ιδίως τον πολιτικό, εµπορικό, οικονοµικό και χρηµατοδοτικό, 

επιστηµονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό τοµέα και τη συνεργασία. Μπορεί να επεκταθεί 

σε άλλους τοµείς που θα συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

4. Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες στόχους, η παρούσα συµφωνία προβλέπει τα εξής : 

 

(α)  την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου για διµερή και διεθνή θέµατα αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο συνεδριάσεων σε διάφορα επίπεδα· 

 

(β) την ενίσχυση της συνεργασίας στον πολιτικό, εµπορικό, οικονοµικό και χρηµατοδοτικό, 

επιστηµονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό τοµέα, στον τοµέα της συνεργασίας 

καθώς και σε άλλους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος· 
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(γ) την αναβάθµιση της συµµετοχής κάθε συµβαλλοµένου µέρους στα προγράµµατα πλαίσια, 

στα ειδικά προγράµµατα και σε άλλες δραστηριότητες του άλλου µέρους, στο βαθµό που το 

επιτρέπουν οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε µέρους που διέπουν την πρόσβαση στα σχετικά 

προγράµµατα και στις συγκεκριµένες δραστηριότητες, σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ· και 

 

(δ) την επέκταση και τη διαφοροποίηση των διµερών εµπορικών σχέσεων των συµβαλλοµένων 

µερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΟΕ και µε τους συγκεκριµένους στόχους και τις 

διατάξεις που καθορίζονται στο µέρος IV. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ II 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Συµβούλιο σύνδεσης 

 

1. Ιδρύεται συµβούλιο σύνδεσης, το οποίο επιβλέπει την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

Το συµβούλιο σύνδεσης συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο σε τακτά διαστήµατα που δεν 

υπερβαίνουν τη διετία και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και συµφωνούν τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει στο πλαίσιο της 

παρούσας συµφωνίας, καθώς και κάθε άλλο διµερές, πολυµερές ή διεθνές θέµα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)8 von 209



 
CE/CL/el 9 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει, επίσης, προτάσεις και συστάσεις των συµβαλλοµένων 

µερών για τη βελτίωση της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Σύνθεση και κανονισµός λειτουργίας 

 

1. Το συµβούλιο σύνδεσης αποτελείται, αφενός, από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικουρούµενο από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, την προσεχή 

προεδρία, άλλα µέλη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους αντιπροσώπους τους και 

από µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της 

Χιλής. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του. 

 

3. Τα µέλη του συµβουλίου σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, 

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του. 

 

4. Την προεδρία του συµβουλίου σύνδεσης ασκεί εναλλάξ µέλος του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο υπουργός εξωτερικών υποθέσεων της Χιλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του εσωτερικού κανονισµού του. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

 

Εξουσία λήψεως αποφάσεων 

 

1. Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας, το συµβούλιο σύνδεσης λαµβάνει 

αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία. 

 

2. Οι λαµβανόµενες αποφάσεις είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία 

υποχρεούνται να θεσπίζουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή τους σύµφωνα µε τους 

εσωτερικούς κανόνες κάθε µέρους. 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις. 

 

4. Το συµβούλιο σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και συστάσεις του µετά από κοινή συµφωνία 

των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Επιτροπή σύνδεσης 

 

1. Το συµβούλιο σύνδεσης επικουρείται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, από επιτροπή 

σύνδεσης αποτελούµενη, αφενός, από αντιπροσώπους των µελών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από αντιπροσώπους της κυβέρνησης της 

Χιλής, κατά κανόνα σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)10 von 209



 
CE/CL/el 11 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης είναι αρµόδια για τη γενική εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής σύνδεσης. 

 

4. Η επιτροπή σύνδεσης δύναται να λαµβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα συµφωνία ή όταν εξουσιοδοτείται σχετικά από το συµβούλιο σύνδεσης. Στην 

περίπτωση αυτή, η επιτροπή σύνδεσης λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τους όρους που 

προβλέπονται στο άρθρο 5. 

 

5. Η επιτροπή σύνδεσης συνεδριάζει γενικώς µια φορά το έτος µε αντικείµενο τη συνολική 

εξέταση της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη που 

συµφωνούνται εκ των προτέρων από τα συµβαλλόµενα µέρη, εναλλάξ στις Βρυξέλλες και στη 

Χιλή. Είναι δυνατή η διεξαγωγή έκτακτων συνεδριάσεων µε αµοιβαία συµφωνία κατόπιν αιτήσεως 

οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η επιτροπή σύνδεσης προεδρεύεται εναλλάξ από 

αντιπρόσωπο κάθε συµβαλλοµένου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Ειδικές επιτροπές 

 

1. Το συµβούλιο σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από ειδικές 

επιτροπές που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία. 

 

2. Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να αποφασίζει τη σύσταση οποιασδήποτε ειδικής επιτροπής. 
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3. Το συµβούλιο σύνδεσης θεσπίζει εσωτερικό κανονισµό που καθορίζει τη σύνθεση και τις 

αρµοδιότητες των εν λόγω επιτροπών και τον τρόπο λειτουργίας τους, εφόσον τέτοιοι κανόνες δεν 

προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Πολιτικός διάλογος 

 

Ο πολιτικός διάλογος µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών διενεργείται στο πλαίσιο που 

προβλέπεται στο µέρος ΙΙ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης 

 

1. Θεσπίζεται κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης. Αποτελεί, για τα µέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τα µέλη του Κοινοβουλίου της Χιλής (Congresso Nacional de Chile), ένα φόρουµ 

συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήµατα, τα οποία καθορίζει η ιδία. 

 

2. Η κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης συγκροτείται από µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αφενός, και µέλη του Κοινοβουλίου της Χιλής, αφετέρου. 

 

3. Η κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
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4. Την προεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης ασκεί εναλλάξ αντιπρόσωπος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Χιλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του εσωτερικού κανονισµού της. 

 

5. Η κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης µπορεί να ζητεί πληροφορίες για την εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας από το συµβούλιο σύνδεσης, και το συµβούλιο σύνδεσης παρέχει στην επιτροπή 

τις ζητούµενες πληροφορίες. 

 

6. Η κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης ενηµερώνεται σχετικά µε τις αποφάσεις και τις 

συστάσεις του συµβουλίου σύνδεσης. 

 

7. Η κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης απευθύνει συστάσεις στο συµβούλιο σύνδεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Μικτή συµβουλευτική επιτροπή 

 

1. Συγκροτείται µικτή συµβουλευτική επιτροπή µε αρµοδιότητα την παροχή συνδροµής στο 

συµβούλιο σύνδεσης για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων 

οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στη Χιλή. Ο εν λόγω διάλογος και η συνεργασία περιλαµβάνουν όλα τα οικονοµικά και κοινωνικά 

θέµατα των σχέσεων µεταξύ της Κοινότητας και της Χιλής, που απορρέουν από την εφαρµογή της 

παρούσας συµφωνίας. Η επιτροπή µπορεί να εκφράζει τις απόψεις της επί θεµάτων που 

ανακύπτουν στους εν λόγω τοµείς. 
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2. Η µικτή κοινοβουλευτική επιτροπή αποτελείται από ίσο αριθµό µελών της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και µελών του αντίστοιχου φορέα που 

είναι αρµόδιος για οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα στη ∆ηµοκρατία της Χιλής, αφετέρου. 

 

3. Η µικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ασκεί τις δραστηριότητές της µετά από διαβουλεύσεις µε 

το συµβούλιο σύνδεσης ή, για την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των διαφόρων οικονοµικών και 

κοινωνικών αντιπροσώπων, µε δική της πρωτοβουλία. 

 

4. Η µικτή συµβουλευτική επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Κοινωνία των πολιτών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν, επίσης, τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής, συµπεριλαµβανοµένης της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων µε µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωσή τους για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας 

καθώς και τη συγκέντρωση προτάσεων για τη βελτίωσή της. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Στόχος 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενισχύσουν τον τακτικό πολιτικό διάλογο για διµερή και 

διεθνή θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Επιδιώκουν την ενίσχυση και την εµβάθυνση του εν λόγω 

πολιτικού διαλόγου µε στόχο την εδραίωση της σύνδεσης που δηµιουργείται µε την παρούσα 

συµφωνία. 

 

2. Ο κύριος στόχος του πολιτικού διαλόγου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών συνίσταται στην 

προώθηση, τη διάδοση, την περαιτέρω ανάπτυξη και την κοινή προστασία των δηµοκρατικών αξιών, 

όπως της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ελευθερίας του ατόµου και των αρχών του 

κράτους δικαίου ως θεµελίου της δηµοκρατικής κοινωνίας. 

 

3. Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να συζητούν και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες για κοινές πρωτοβουλίες σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα αµοιβαίου ενδιαφέροντος και 

κάθε άλλο θέµα ενόψει της επιδίωξης κοινών στόχων, ειδικότερα, της ασφάλειας, της 

σταθερότητας, της δηµοκρατίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Μηχανισµοί 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο πολιτικός διάλογος µεταξύ τους πρέπει να έχει τη 

µορφή : 

 

(α) τακτικών συνεδριάσεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων· 

 

(β) περιοδικών συναντήσεων υπουργών εξωτερικών υποθέσεων· 

 

(γ) συναντήσεων άλλων υπουργών για τη συζήτηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι τέτοιες συναντήσεις 

οδηγούν σε σύσφιγξη των σχέσεων· 

 

(δ) ετήσιων συνεδριάσεων µεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τις 

προαναφερθείσες συναντήσεις. 

 

3. Οι περιοδικές συναντήσεις των υπουργών εξωτερικών υποθέσεων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β), πραγµατοποιούνται είτε στο πλαίσιο του συµβουλίου σύνδεσης, που 

συγκροτείται βάσει του άρθρου 3, είτε σε άλλες συµφωνούµενες περιπτώσεις ισοδύναµου επιπέδου. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη χρησιµοποιούν επίσης στο µέγιστο τις διπλωµατικές οδούς. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

 

Συνεργασία στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να συντονίζουν, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, τις θέσεις τους, να 

αναλαµβάνουν κοινές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα διεθνή φόρα και να συνεργάζονται στον τοµέα 

της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

στο πλαίσιο των διεθνών συµβάσεων και των αντίστοιχων νόµων και ρυθµίσεών τους. Αυτό 

συµβαίνει ιδίως : 

 

(α) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής του ψηφίσµατος 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών και άλλων σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών, διεθνών 

συµβάσεων και πράξεων· 

 

(β) µε ανταλλαγή πληροφοριών για τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα που τις 

υποστηρίζουν σύµφωνα µε το διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο· 

 

(γ) µε ανταλλαγή απόψεων για τα µέσα και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά της 

τροµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών τοµέων και της κατάρτισης και µε 

ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά την πρόληψη της τροµοκρατίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Γενικοί στόχοι 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη εγκαθιδρύουν στενή συνεργασία η οποία αποσκοπεί µεταξύ άλλων 

στα εξής : 

 

(α) στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας για τη στήριξη της δηµοκρατίας, του κράτους 

δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών· 

 

(β) στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να συµβαδίζει µε την 

οικονοµική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος· τα συµβαλλόµενα µέρη δίνουν 

ιδιαίτερη προτεραιότητα στο σεβασµό των βασικών κοινωνικών δικαιωµάτων· 

 

(γ) στην προώθηση παραγωγικών συνεργασιών, που θα δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες για το 

εµπόριο και τις επενδύσεις και στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας· 

 

(δ) στην αύξηση του επιπέδου και στην εµβάθυνση των δράσεων συνεργασίας λαµβανοµένης 

ταυτοχρόνως υπόψη της σχέσης σύνδεσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη σηµασία της οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και 

τεχνικής συνεργασίας ως µέσου που συµβάλλει στην εφαρµογή των στόχων και των αρχών που 

απορρέουν από την παρούσα συµφωνία. 
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ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Βιοµηχανική συνεργασία 

 

1. Η βιοµηχανική συνεργασία στηρίζει και προωθεί τα µέτρα βιοµηχανικής πολιτικής, τα οποία 

αναπτύσσουν και εδραιώνουν τις προσπάθειες των συµβαλλοµένων µερών και συνεπάγονται 

δυναµική, ολοκληρωµένη και αποκεντρωµένη προσέγγιση στη διαχείριση της βιοµηχανικής 

συνεργασίας, ώστε να δηµιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των αµοιβαίων 

συµφερόντων. 

 

2. Οι κύριοι στόχοι συνίστανται στα εξής : 

 

(α) προώθηση των επαφών µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων των συµβαλλοµένων µερών, µε 

στόχο τον καθορισµό τοµέων αµοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικότερα στους τοµείς 

βιοµηχανικής συνεργασίας, µεταφοράς τεχνολογίας, εµπορίου και επενδύσεων· 

 

(β) ενίσχυση και ενθάρρυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ δικτύων 

οικονοµικών παραγόντων της Ευρώπης και της Χιλής· 

 

(γ) προώθηση σχεδίων βιοµηχανικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων που 

απορρέουν από τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων ή/και από το άνοιγµα της οικονοµίας της 

Χιλής· αυτά θα ήταν δυνατό να αφορούν τη δηµιουργία υποδοµών που ενθαρρύνονται από 

ευρωπαϊκές επενδύσεις µέσω της βιοµηχανικής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων· και 
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(δ) ενίσχυση της καινοτοµίας, της διαφοροποίησης, του εκσυγχρονισµού, της ανάπτυξης και της 

ποιότητας των προϊόντων στον τοµέα των επιχειρήσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Συνεργασία στον τοµέα των προτύπων, των τεχνικών κανόνων 

και των διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης 

 

1. Η συνεργασία στον τοµέα των προτύπων, των τεχνικών κανόνων και της διαπίστωσης της 

συµµόρφωσης αποτελεί βασικό στόχο για την αποφυγή και τον περιορισµό των τεχνικών εµποδίων 

στο εµπόριο και τη διασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας της ελευθέρωσης των εµπορικών 

συναλλαγών, όπως προβλέπεται στο µέρος IV τίτλος ΙΙ. 

 

2. Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αποβλέπει στην προώθηση των 

προσπαθειών για : 

 

(α) κανονιστική συνεργασία· 

 

(β) συµβατότητα των τεχνικών κανόνων µε βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα· και 

 

(γ) τεχνική βοήθεια για τη δηµιουργία δικτύου φορέων διαπίστωσης της συµµόρφωσης, οι οποίοι 

θα λειτουργούν µε βάση την αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης. 
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3. Στην πράξη, η συνεργασία : 

 

(α) ενθαρρύνει κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην κάλυψη των διαφορών µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών στους τοµείς διαπίστωσης της συµµόρφωσης και τυποποίησης· 

 

(β) παρέχει οργανωτική στήριξη µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για την προώθηση της 

δηµιουργίας περιφερειακών δικτύων και φορέων και διευρύνει τις πολιτικές συντονισµού για 

την προώθηση κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση διεθνών και περιφερειακών 

προτύπων και παρόµοιων τεχνικών ρυθµίσεων και διαδικασιών διαπίστωσης της 

συµµόρφωσης· και 

 

(γ) ενθαρρύνει κάθε µέτρο που αποσκοπεί στη βελτίωση της σύγκλισης και της συµβατότητας 

µεταξύ των αντίστοιχων συστηµάτων των συµβαλλοµένων µερών στους προαναφερθέντες 

τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της διαφάνειας, των ορθών κανονιστικών πρακτικών και της 

προώθησης ποιοτικών προτύπων για προϊόντα και επιχειρηµατικές πρακτικές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Συνεργασία στον τοµέα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη διαµόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

 

2. Η συνεργασία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής : 

 

(α) τεχνική βοήθεια· 
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(β) διασκέψεις, σεµινάρια, µε την προοπτική βιοµηχανικών και τεχνικών ευκαιριών, συµµετοχή 

σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διοργάνωση γενικών εκθέσεων και εκθέσεων ανά 

τοµέα· 

 

(γ) προώθηση των επαφών µεταξύ οικονοµικών παραγόντων, ενθάρρυνση κοινών επενδύσεων 

και δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων και δικτύων πληροφοριών µέσω των υφισταµένων 

οριζόντιων προγραµµάτων· 

 

(δ) διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, παροχή πληροφοριών και ενθάρρυνση της 

καινοτοµίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Συνεργασία στον τοµέα των µεταφορών 

 

Σύµφωνα µε τη γενική συµφωνία του ΠΟΕ για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών 

(«GATS») και εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων τους, τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν και 

εντατικοποιούν τη µεταξύ τους συνεργασία, η οποία αντανακλά την αυξανόµενη σηµασία των 

υπηρεσιών στην ανάπτυξη και την επέκταση των οικονοµιών τους. Αναβαθµίζεται η συνεργασία 

για την προώθηση της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα υπηρεσιών της Χιλής. Τα συµβαλλόµενα µέρη καθορίζουν τους 

τοµείς στους οποίους εστιάζεται η συνεργασία και τα µέσα που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Οι 

δραστηριότητες αφορούν κυρίως τις ΜΜΕ και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κεφάλαια 

και σε τεχνολογία της αγοράς. Θα δοθεί σχετικά ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση του εµπορίου 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και τρίτων χωρών. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

 

Προώθηση των επενδύσεων 

 

1. Στόχος της συνεργασίας είναι να βοηθηθούν τα συµβαλλόµενα µέρη, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, για τη δηµιουργία ευνοϊκού και σταθερού κλίµατος για αµοιβαίες 

επενδύσεις. 

 

2. Η συνεργασία περιλαµβάνει ειδικότερα τα εξής : 

 

(α) δηµιουργία µηχανισµών παροχής πληροφοριών, καθορισµός και διάδοση των ρυθµίσεων και 

των δυνατοτήτων όσον αφορά τις επενδύσεις· 

 

(β) διαµόρφωση νοµικού πλαισίου για τα συµβαλλόµενα µέρη που ευνοεί τις επενδύσεις µέσω 

της σύναψης, όπου χρειάζεται, διµερών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και της Χιλής, 

για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων και την αποφυγή της διπλής 

φορολόγησης· 

 

(γ) ένταξη δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες κατάρτισης µεταξύ των 

δηµοσίων φορέων των συµβαλλοµένων µερών που ασχολούνται µε το θέµα· και 

 

(δ) ανάπτυξη οµοιόµορφων και απλουστευµένων διοικητικών διαδικασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

 

Συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας 

 

1. Στόχος της συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών είναι η εδραίωση οικονοµικών 

σχέσεων σε σηµαντικούς τοµείς όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο, η ανανεώσιµη ενέργεια, η τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας και η ηλεκτροδότηση των 

αγροτικών περιοχών. 

 

2. Μεταξύ των στόχων της συνεργασίας συγκαταλέγονται οι εξής : 

 

(α) ανταλλαγές πληροφοριών υπό όλες τις κατάλληλες µορφές, περιλαµβανοµένης της 

ανάπτυξης τραπεζών δεδοµένων στις οποίες θα έχουν πρόσβαση φορείς και των δύο 

συµβαλλοµένων µερών, κατάρτιση και συνδιασκέψεις· 

 

(β) µεταφορά τεχνολογίας· 

 

(γ) διαγνωστικές µελέτες, συγκριτικές αναλύσεις και εφαρµογή προγραµµάτων από φορείς και 

των δύο συµβαλλοµένων µερών· 

 

(δ) συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και των δύο περιοχών στην τεχνολογική 

ανάπτυξη και σε σχέδια κοινών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων δικτύων µε άλλες χώρες 

στην περιοχή· 

 

(ε) σύναψη, όπου χρειάζεται, ειδικών συµφωνιών σε σηµαντικούς τοµείς αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος· και 

 

(στ) στήριξη των θεσµικών οργάνων της Χιλής που είναι αρµόδια για ενεργειακά θέµατα και τη 

χάραξη ενεργειακής πολιτικής. 
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ΑΡΘΡΟ 23 

 

Μεταφορές 

 

1. Η συνεργασία υποστηρίζει κατά κύριο λόγο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των 

µεταφορικών συστηµάτων της Χιλής, τη βελτίωση της κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων 

και τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές αστικών, αεροπορικών, θαλάσσιων και οδικών 

µεταφορών, µε βελτίωση της διοίκησης των µεταφορών από άποψη λειτουργίας και διοίκησης και 

µε προώθηση των προτύπων λειτουργίας. 

 

2. Η συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής θέµατα : 

 

(α) ανταλλαγή πληροφοριών επί των αντίστοιχων πολιτικών των συµβαλλοµένων µερών, κυρίως 

όσον αφορά τις αστικές µεταφορές και τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων 

πολλαπλών µέσων µεταφοράς και άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος· 

 

(β) προγράµµατα κατάρτισης επί οικονοµικών, νοµικών και τεχνικών θεµάτων για οικονοµικούς 

φορείς και ανωτέρους δηµοσίους υπαλλήλους· και 

 

(γ) σχέδια συνεργασίας µε στόχο τη µεταφορά ευρωπαϊκής τεχνολογίας στον τοµέα των 

συστηµάτων παγκόσµιας δορυφορικής ραδιοναυσιπλοΐας και στα κέντρα αστικών δηµόσιων 

µεταφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

Συνεργασία στον γεωργικό και αγροτικό τοµέα 

και µέτρα υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας 

 

1. Η συνεργασία στον εν λόγω τοµέα προορίζεται να στηρίξει και να προωθήσει τα µέτρα 

γεωργικής πολιτικής ενόψει της ενθάρρυνσης και της παγίωσης των προσπαθειών των 

συµβαλλοµένων µερών για βιώσιµη γεωργία και γεωργικό και αγροτικό περιβάλλον. 

 

2. Η συνεργασία εστιάζεται στη δηµιουργία ικανοτήτων, στις υποδοµές και στη µεταφορά 

τεχνολογίας όσον αφορά θέµατα όπως : 

 

(α) συγκεκριµένα προγράµµατα που αποσκοπούν στη στήριξη µέτρων υγειονοµικής, 

φυτοϋγειονοµικής και περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και για την ποιότητα των 

τροφίµων, λαµβανοµένης υπόψη της ισχύουσας νοµοθεσίας και για τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη, σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ και άλλων αρµόδιων διεθνών οργανισµών· 

 

(β) διαφοροποίηση και αναδιάρθρωση γεωργικών τοµέων· 

 

(γ) αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν την 

ανάπτυξη των γεωργικών πολιτικών των συµβαλλοµένων µερών· 

 

(δ) τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανταλλαγή τεχνολογιών 

εναλλακτικών καλλιεργειών· 
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(ε) επιστηµονικά και τεχνολογικά πειράµατα· 

 

(στ) µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και στη 

στήριξη δραστηριοτήτων προώθησης των εµπορικών συναλλαγών· 

 

(ζ) τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των συστηµάτων ελέγχου στον υγειονοµικό και 

φυτοϋγειονοµικό τοµέα, ενόψει της στήριξης στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό της προώθησης 

της ισοδυναµίας και των συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Αλιεία 

 

1. ∆εδοµένης της σπουδαιότητας της πολιτικής αλιείας στις µεταξύ τους σχέσεις, τα 

συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αναπτύξουν στενότερη οικονοµική και 

τεχνική συνεργασία η οποία θα οδηγήσει, ενδεχοµένως, στη σύναψη διµερών ή/και πολυµερών 

συµφωνιών στον τοµέα της αλιείας ανοικτής θάλασσας. 

 

2. Εξάλλου, τα συµβαλλόµενα µέρη υπογραµµίζουν τη σηµασία που αποδίδουν στην 

εκπλήρωση των αµοιβαίων δεσµεύσεων που καθορίστηκαν στο διακανονισµό που υπέγραψαν στις 

25 Ιανουαρίου 2001. 
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ΑΡΘΡΟ 26 

 

Τελωνειακή συνεργασία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν και διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων 

τελωνειακών υπηρεσιών τους, ώστε να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο άρθρο 79 για τη διασφάλιση ιδίως της απλούστευσης των τελωνειακών καθεστώτων και να 

διευκολύνουν το νόµιµο εµπόριο διατηρώντας ταυτόχρονα τις ικανότητες ελέγχου. 

 

2. Με την επιφύλαξη της συνεργασίας που καθιερώνεται µε την παρούσα συµφωνία, παρέχεται 

αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των διοικητικών αρχών σε τελωνειακά ζητήµατα σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο της συµφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία, της 13ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την 

αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα. 

 

3. Η συνεργασία αφορά µεταξύ άλλων : 

 

(α) την παροχή τεχνικής βοήθειας συµπεριλαµβανοµένης, όπου χρειάζεται, της διοργάνωσης 

σεµιναρίων και της πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευόµενων· 

 

(β) την ανάπτυξη και την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών· και 

 

(γ) τη βελτίωση και την απλούστευση τελωνειακών ζητηµάτων σχετικών µε την πρόσβαση στην 

αγορά και των κανόνων καταγωγής και των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

 

Συνεργασία στον τοµέα της στατιστικής 

 

1. Ο κυριότερος στόχος είναι η προσέγγιση των µεθόδων, ώστε να καταστεί δυνατή η 

χρησιµοποίηση από τα συµβαλλόµενα µέρη των στατιστικών στοιχείων του άλλου µέρους που 

αφορούν το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και, γενικότερα, όλους τους τοµείς που καλύπτονται 

από την παρούσα συµφωνία, εφόσον προσφέρονται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. 

 

2. Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής : 

 

(α) εναρµόνιση των στατιστικών µεθόδων, ώστε να χρησιµοποιούνται συγκρίσιµοι δείκτες 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών· 

 

(β) επιστηµονικές και τεχνολογικές ανταλλαγές µε φορείς διενέργειας στατιστικών µελετών των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την Eurostat· 

 

(γ) στατιστική έρευνα κατευθυνόµενη προς την καθιέρωση κοινών µεθόδων για τη 

συγκέντρωση, την ανάλυση και την ερµηνεία στοιχείων· 

 

(δ) διοργάνωση σεµιναρίων και εργαστηρίων· και 

 

(ε) προγράµµατα κατάρτισης στον τοµέα της στατιστικής, στα οποία συµµετέχουν και άλλες 

χώρες της περιοχής. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

 

Συνεργασία για το περιβάλλον 

 

1. Ο στόχος της συνεργασίας συνίσταται στην ενθάρρυνση της διατήρησης και της βελτίωσης 

του περιβάλλοντος, της πρόληψης της µόλυνσης και της υποβάθµισης των φυσικών πόρων και των 

οικοσυστηµάτων και της λογικής χρήσης των τελευταίων προς όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

2. Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχουν ιδιαίτερη σηµασία τα εξής : 

 

(α) η σχέση µεταξύ φτώχειας και περιβάλλοντος· 

 

(β) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονοµικών δραστηριοτήτων· 

 

(γ) τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και η διαχείριση γαιών· 

 

(δ) τα προγράµµατα για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών διαρθρώσεων και πολιτικών της 

Χιλής· 

 

(ε) η ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνολογίας και πείρας σε τοµείς που περιλαµβάνουν τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα και µοντέλα, την κατάρτιση και την εκπαίδευση· 

 

(στ) η περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση για µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών· και 

 

(ζ) η τεχνική βοήθεια και τα κοινά περιφερειακά προγράµµατα έρευνας. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Προστασία του καταναλωτή 

 

Με τη συνεργασία στον τοµέα αυτό επιδιώκεται να καταστούν συµβατά τα προγράµµατα 

προστασίας των καταναλωτών στα συµβαλλόµενα µέρη και, ως εκ τούτου, η εν λόγω συνεργασία, 

στο µέτρο του δυνατού : 

 

(α) καθιστά τη νοµοθεσία για τους καταναλωτές περισσότερο συµβατή ώστε να αποφεύγονται τα 

εµπόδια στο εµπόριο· 

 

(β) καθιερώνει και αναπτύσσει συστήµατα αµοιβαίας ενηµέρωσης για επικίνδυνα εµπορεύµατα 

και επιτυγχάνει τη διασύνδεση τέτοιων συστηµάτων (συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης)· 

 

(γ) προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων και ενθαρρύνει τη συνεργασία 

µεταξύ φορέων των καταναλωτών και των δύο συµβαλλοµένων µερών· και 

 

(δ) προωθεί τη διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Προστασία δεδοµένων 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας και να αποφεύγονται εµπόδια 

στο εµπόριο, όπου απαιτείται µεταφορά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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2. Η συνεργασία στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να 

περιλαµβάνει τεχνική βοήθεια υπό µορφή ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειρογνωµόνων και 

εκπόνηση κοινών προγραµµάτων και σχεδίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Μακροοικονοµικός διάλογος 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις 

αντίστοιχες µακροοικονοµικές πολιτικές και τάσεις καθώς και ανταλλαγές εµπειρίας σχετικά µε το 

συντονισµό µακροοικονοµικών πολιτικών στο πλαίσιο της περιφερειακής ολοκλήρωσης. 

 

2. Επιδιώκοντας τον εν λόγω στόχο, τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να προωθούν την 

εµβάθυνση του διάλογου µεταξύ των αρχών τους για µακροοικονοµικά θέµατα, ώστε να 

ανταλλάσσουν ιδέες και γνώµες επί θεµάτων όπως τα εξής : 

 

(α) µακροοικονοµική σταθεροποίηση· 

 

(β) παγίωση των δηµόσιων οικονοµικών· 

 

(γ) φορολογική πολιτική· 

 

(δ) νοµισµατική πολιτική· 

 

(ε) δηµοσιονοµική πολιτική και ρυθµίσεις· 
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(στ) χρηµατοοικονοµική ολοκλήρωση και άνοιγµα του λογαριασµού κεφαλαίου· 

 

(ζ) πολιτική συναλλάγµατος· 

 

(η) διεθνής χρηµατοοικονοµική αρχιτεκτονική και µεταρρύθµιση του διεθνούς νοµισµατικού 

συστήµατος· και 

 

(θ) συντονισµός µακροοικονοµικής πολιτικής. 

 

3. Οι µέθοδοι εφαρµογής της συνεργασίας αυτής περιλαµβάνουν : 

 

(α) συνεδριάσεις µεταξύ µακροοικονοµικών αρχών· 

 

(β) διοργάνωση σεµιναρίων και συνδιασκέψεων· 

 

(γ) παροχή ευκαιριών κατάρτισης, όταν χρειάζεται· και 

 

(δ) εκπόνηση µελετών επί θεµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 
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ΑΡΘΡΟ 32 

 

∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους, 

σε θέµατα που αφορούν την άσκηση, την προώθηση, τη διάδοση, τον εκσυγχρονισµό, τη 

διαχείριση, την εναρµόνιση, την προστασία και την αποτελεσµατική εφαρµογή των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, την πρόληψη καταστρατήγησης τέτοιων δικαιωµάτων, την 

καταπολέµηση των δραστηριοτήτων παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας καθώς και τη 

δηµιουργία και την ενίσχυση εθνικών οργανισµών ελέγχου και προστασίας τέτοιων δικαιωµάτων. 

 

2. Η τεχνική συνεργασία µπορεί να αφορά κυρίως µια ή περισσότερες από τις παρακάτω 

δραστηριότητες : 

 

(α) νοµικές συµβουλές : παρατηρήσεις σχετικά µε σχέδια νόµων που έχουν σχέση µε γενικές 

διατάξεις και βασικές αρχές των διεθνών συµβάσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 170, 

συγγραφικά και συγγενικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα, γεωγραφικές ενδείξεις, 

παραδοσιακούς χαρακτηρισµούς ή συµπληρωµατικές µνείες για την ποιότητα, βιοµηχανικά 

σχέδια, ευρεσιτεχνίες, µορφές συνδεσµολογίας (τοπογραφίες) ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, 

προστασία µη κοινοποιήσιµων πληροφοριών, έλεγχο συµβατικών πρακτικών που αντίκεινται 

στον ανταγωνισµό, εκτέλεση και άλλα θέµατα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας· 

 

(β) συµβουλές για τον τρόπο οργάνωσης των διοικητικών υποδοµών, όπως υπηρεσιών για 

θέµατα ευρεσιτεχνίας, εταιρειών είσπραξης, κ.λπ.· 

 

(γ) κατάρτιση στον τοµέα των τεχνικών διαχείρισης και παροχής δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας· 
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(δ) ειδική κατάρτιση δικαστικών και τελωνειακών και αστυνοµικών υπαλλήλων, ώστε να 

καταστεί αποτελεσµατικότερη η επιβολή των νόµων· και 

 

(ε) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

∆ηµόσιες συµβάσεις 

 

Με τη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στο συγκεκριµένο τοµέα επιδιώκεται η 

παροχή τεχνικής βοήθειας σε θέµατα που έχουν σχέση µε τις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

 

Συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την αµοιβαία συνεργασία για την ανάπτυξη του 

τουρισµού. 

 

2. Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται στα εξής : 

 

(α) προγράµµατα που προορίζονται να δηµιουργήσουν και να εδραιώσουν τουριστικά προϊόντα 

και υπηρεσίες αµοιβαίου ενδιαφέροντος ή να προσελκύσουν άλλες αγορές αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος· 

 

(β) καθιέρωση προσέλκυσης τουριστικών ρευµάτων· 
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(γ) ενίσχυση των διαύλων προώθησης του τουρισµού· 

 

(δ) κατάρτιση και εκπαίδευση στον τοµέα του τουρισµού· 

 

(ε) τεχνική βοήθεια και πειραµατικά σχέδια για την ανάπτυξη τουρισµού ειδικού ενδιαφέροντος· 

 

(στ) ανταλλαγή πληροφοριών για την προώθηση του τουρισµού, ολοκληρωµένος σχεδιασµός 

τουριστικών προορισµών και ποιότητα υπηρεσιών· και 

 

(ζ) χρησιµοποίηση µέσων προώθησης της ανάπτυξης του τουρισµού σε τοπικό επίπεδο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Συνεργασία στον µεταλλευτικό τοµέα 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη συνεργασία στον 

µεταλλευτικό τοµέα, ιδίως µέσω συµφωνιών που αποσκοπούν : 

 

(α) στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειρίας κατά την εφαρµογή καθαρών 

τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες του µεταλλευτικού τοµέα· 

 

(β) στην ενθάρρυνση κοινών προσπαθειών για την ανάπτυξη επιστηµονικών και τεχνολογικών 

πρωτοβουλιών στο µεταλλευτικό τοµέα. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

Επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία 

 

1. Στόχοι της συνεργασίας στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας, που πραγµατοποιείται 

προς το κοινό συµφέρον των δύο συµβαλλοµένων µερών και σύµφωνα µε τις πολιτικές τους, ιδίως 

όσον αφορά τους κανόνες χρησιµοποίησης πνευµατικής ιδιοκτησίας που απορρέει από την έρευνα, 

είναι οι εξής : 

 

(α) διάλογος για την πολιτική και ανταλλαγές επιστηµονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και 

εµπειρίας σε περιφερειακό επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά πολιτικές και προγράµµατα· 

 

(β) προώθηση διαρκών σχέσεων µεταξύ των επιστηµονικών κοινοτήτων των δύο συµβαλλοµένων 

µερών· και 

 

(γ) εντατικοποίηση δραστηριοτήτων για την προώθηση των διασυνδέσεων, της καινοτοµίας και της 

µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ και των ευρωπαίων και χιλιανών εταίρων. 

 

2. ∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία ανθρώπινου δυναµικού που θα αποτελέσει την 

πραγµατική µακράς διαρκείας βάση επιστηµονικής και τεχνολογικής αρτιότητας και στη δηµιουργία 

διαρκών δεσµών µεταξύ των επιστηµονικών και των τεχνολογικών κοινοτήτων, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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3. Ενθαρρύνονται οι εξής µορφές συνεργασίας : 

 

(α) κοινά προγράµµατα (εφαρµοσµένης) έρευνας σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, µε την ενεργό 

συµµετοχή επιχειρήσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο· 

 

(β) ανταλλαγές επιστηµόνων για την προώθηση της προπαρασκευής των προγραµµάτων, της 

κατάρτισης υψηλού επιπέδου και της έρευνας· 

 

(γ) κοινά επιστηµονικά συνέδρια για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της 

αλληλεπίδρασης και για τον προσδιορισµό τοµέων κοινής έρευνας· 

 

(δ) προώθηση δραστηριοτήτων που συνδέονται µε περαιτέρω σπουδές στον επιστηµονικό και 

τεχνολογικό τοµέα που συµβάλλουν στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και των δύο 

συµβαλλοµένων µερών· και 

 

(ε) ανάπτυξη δεσµών µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. 

 

4. Ενθαρρύνεται, εξάλλου, η αξιολόγηση των κοινών εργασιών και η διάδοση των 

αποτελεσµάτων. 

 

5. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κέντρα ερευνών και οι τοµείς παραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των δύο πλευρών οφείλουν να συµµετέχουν δεόντως στην εν 

λόγω συνεργασία. 

 

6. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των σχετικών φορέων τους 

στα αντίστοιχα επιστηµονικά και τεχνολογικά προγράµµατα κατά την επιδίωξη αµοιβαία επωφελούς 

επιστηµονικής αρτιότητας και σύµφωνα µε τις ισχύουσες σ’ αυτά διατάξεις που διέπουν τη συµµετοχή 

νοµικών οντοτήτων από τρίτες χώρες. 
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ΑΡΘΡΟ 37 

 

Κοινωνία και τεχνολογία των πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες 

 

1. Η τεχνολογία των πληροφοριών και οι επικοινωνίες αποτελούν βασικούς τοµείς της σύγχρονης 

κοινωνίας και είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την οµαλή 

µετάβαση στην κοινωνία των πληροφοριών. 

 

2. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό αποσκοπεί ιδίως στην προώθηση : 

 

(α) διαλόγου επί των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας των πληροφοριών συµπεριλαµβανοµένης της 

προώθησης και της παρακολούθησης της δηµιουργίας της κοινωνίας των πληροφοριών· 

 

(β) συνεργασίας σε θέµατα ρύθµισης και πολιτικής των τηλεπικοινωνιών· 

 

(γ) ανταλλαγής πληροφοριών για τα πρότυπα, τη διαπίστωση της συµµόρφωσης και την έγκριση 

τύπου· 

 

(δ) διάδοσης νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών· 

 

(ε) κοινών ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και της 

επικοινωνίας και µε πειραµατικά σχέδια στους τοµείς εφαρµογών της κοινωνίας των 

πληροφοριών· 

 

(στ) ανταλλαγής και κατάρτισης ειδικών, ιδίως, νέων επαγγελµατιών· και 

 

(ζ) ανταλλαγής και διάδοσης εµπειριών από κυβερνητικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των 

οποίων εφαρµόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών στις σχέσεις των κυβερνήσεων µε την 

κοινωνία. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη στηρίζουν σηµαντικά, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 

τους, την προσχολική, τη βασική, τη µέση και την ανωτάτη εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση 

και την εφ’ όρου ζωής απόκτηση γνώσεων. Στο πλαίσιο των τοµέων αυτών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 

στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, όπως των µειονεκτούντων 

ατόµων, των εθνικών µειονοτήτων και των εξαιρετικά φτωχών. 

 

2. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αποκεντρωµένα προγράµµατα, τα οποία προωθούν διαρκείς 

δεσµούς µεταξύ εξειδικευµένων φορέων και των δύο συµβαλλοµένων µερών και ενθαρρύνουν τη 

συγκέντρωση και την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνικών πόρων καθώς και την κινητικότητα των 

φοιτητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

Συνεργασία στον οπτικοακουστικό τοµέα 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στο συγκεκριµένο τοµέα, ιδίως 

µέσω προγραµµάτων κατάρτισης στον οπτικοακουστικό τοµέα και στα µέσα επικοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων συµπαραγωγής, κατάρτισης, ανάπτυξης και διανοµής. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτιστική συνεργασία 

 

1. Η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και των επαφών 

µεταξύ των µέσων επικοινωνίας, θα πρέπει να ενισχυθεί, ενόψει της ανάπτυξης στενότατων 

πολιτισµικών δεσµών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

2. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της 

πολιτιστικής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, λαµβανοµένων ταυτοχρόνως υπόψη 

των προγραµµάτων των κρατών µελών σε διµερές επίπεδο. 

 

3. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίδεται στην προώθηση κοινών δραστηριοτήτων σε διάφορους 

τοµείς, όπως ο τύπος, ο κινηµατογράφος και η τηλεόραση, καθώς και στην ενθάρρυνση των 

προγραµµάτων ανταλλαγών για νέους. 

 

4. Η συνεργασία αυτή θα µπορούσε να συµπεριλάβει µεταξύ άλλων τα εξής : 

 

(α) προγράµµατα αµοιβαίας πληροφόρησης· 

 

(β) µετάφραση λογοτεχνικών έργων· 

 

(γ) συντήρηση και αποκατάσταση µνηµείων εθνικής κληρονοµιάς· 

 

(δ) κατάρτιση· 

 

(ε) πολιτιστικά γεγονότα· 
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(στ) προώθηση τοπικών πολιτιστικών στοιχείων· 

 

(ζ) παραγωγή και διαχείριση πολιτιστικού υλικού· και 

 

(η) άλλους τοµείς. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙV 

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

∆ηµόσια διοίκηση 

 

1. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό και την αποκέντρωση της 

δηµόσιας διοίκησης και περιλαµβάνει τη συνολική οργανωτική αποτελεσµατικότητα και το 

νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο, µε βάση της καλύτερες πρακτικές και των δύο συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

2. Αυτή η συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει προγράµµατα για : 

 

(α) τον εκσυγχρονισµό του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης· 

 

(β) την αποκέντρωση και την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης· 
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(γ) την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την ενσωµάτωσή της στη διαδικασία καθορισµού 

των πολιτικών στο δηµόσιο τοµέα· 

 

(δ) τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης· 

 

(ε) έργα διαχείρισης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών· 

 

(στ) έργα ανάπτυξης, αγροτικής στέγασης ή διαχείρισης γαιών· 

 

(ζ) τον τοµέα της υγείας και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

 

(η) τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των πρωτοβουλιών σε επίπεδο πολιτών· 

 

(θ) άλλα προγράµµατα και έργα για την καταπολέµηση της φτώχειας µε τη δηµιουργία 

επιχειρηµατικών και εργασιακών ευκαιριών· και 

 

(ι) την προώθηση των πολιτιστικών θεµάτων και σχετικών εκδηλώσεων και την ενίσχυση των 

πολιτιστικών ταυτοτήτων. 

 

3. Τα µέσα της συνεργασίας σε αυτόν τον τοµέα είναι : 

 

(α) παροχή τεχνικής βοήθειας στα όργανα χάραξης και άσκησης πολιτικής της Χιλής, που 

περιλαµβάνει και συνεδριάσεις µεταξύ υπαλλήλων των ευρωπαϊκών οργάνων και των οµολόγων 

τους της Χιλής· 

 

(β) τακτική ανταλλαγή πληροφοριών υπό οιαδήποτε µορφή, που περιλαµβάνει και τη χρήση 

δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών· η προστασία των προσωπικών δεδοµένων εξασφαλίζεται 

σε όλους τους τοµείς, στους οποίους πρέπει να ανταλλάσσονται στοιχεία· 
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(γ) µεταφορές τεχνογνωσίας· 

 

(δ) εκπόνηση προκαταρκτικών µελετών και εκτέλεση κοινών έργων που προϋποθέτουν ανάλογη 

χρηµατοδοτική στήριξη· και 

 

(ε) κατάρτιση και οργανωτική στήριξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

 

∆ιοργανική συνεργασία 

 

1. Σκοπός της διοργανικής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών είναι η προώθηση 

στενότερης συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων οργάνων. 

 

2. Για τον σκοπό αυτό, το µέρος ΙΙΙ της παρούσας συµφωνίας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των 

τακτικών συνεδριάσεων µεταξύ των οργάνων· η συνεργασία είναι η ευρύτερη δυνατή και 

περιλαµβάνει : 

 

(α) κάθε µέτρο που προωθεί την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης και της 

από κοινού ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές· 

 

(β) παροχή συµβουλών και κατάρτισης· και 

 

(γ) µεταφορές τεχνογνωσίας. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να συµπεριλάβουν και άλλους 

τοµείς δράσης. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

Κοινωνικός διάλογος 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι : 

 

(α) θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και 

την ένταξη στην κοινωνία· 

 

(β) θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη αποφυγής διακριτικής µεταχείρισης υπηκόων 

συµβαλλοµένου µέρους που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος του άλλου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Κοινωνική συνεργασία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία της κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει 

να συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάπτυξη. ∆ίδουν προτεραιότητα στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και στο σεβασµό των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων, µε την προώθηση, ιδίως, 

των σχετικών συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που καλύπτουν θέµατα όπως η 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων και µη διακριτικής 

µεταχείρισης, η κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας και της εργασίας παιδιών και η ίση 

µεταχείριση ανδρών και γυναικών. 
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2. Η συνεργασία µπορεί να καλύπτει οποιονδήποτε τοµέα ενδιαφέροντος των συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

3. Τα µέτρα µπορεί να υλοποιούνται σε συντονισµό µε αντίστοιχες δράσεις των κρατών µελών και 

των αρµόδιων διεθνών οργανισµών. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη δίδουν προτεραιότητα σε µέτρα που αποσκοπούν : 

 

(α) στην προώθηση της εξέλιξης των ανθρώπων, της µείωσης της φτώχειας και της καταπολέµησης 

του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω καινοτόµων και αναπαραγώγιµων προγραµµάτων που 

αφορούν ευπαθείς και περιθωριοποιηµένους κοινωνικούς τοµείς. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 

οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων και στα µειονεκτούντα άτοµα· 

 

(β) στην προώθηση του ρόλου της γυναίκας στη διαδικασία οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

και στην προώθηση ειδικών προγραµµάτων για τη νεολαία· 

 

(γ) στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας, της 

κοινωνικής ευηµερίας και της ασφάλειας της απασχόλησης· 

 

(δ) στη βελτίωση της διαµόρφωσης και της διαχείρισης κοινωνικών πολιτικών, 

συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής στέγης και στη βελτίωση της πρόσβασης των 

δικαιούχων· 

 

(ε) στην ανάπτυξη αποτελεσµατικού και δίκαιου συστήµατος υγείας, βάσει των αρχών της 

αλληλεγγύης· 

 

(στ) στην προώθηση επαγγελµατικής κατάρτισης και στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού· 
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(ζ) στην προώθηση σχεδίων και προγραµµάτων που δηµιουργούν ευκαιρίες για τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης στις πολύ µικρές, στις µικρές και στις µεσαίες επιχειρήσεις· 

 

(η) στην προώθηση προγραµµάτων διαχείρισης γαιών µε ιδιαίτερη προσοχή σε τοµείς µε 

µεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία· 

 

(θ) στην προώθηση πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στον κοινωνικό διάλογο και στην επίτευξη 

συναίνεσης· και 

 

(ι) στην προώθηση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και της 

συµµετοχής των πολιτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Συνεργασία για θέµατα ισότητας των δύο φύλων 

 

1. Η συνεργασία συµβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραµµάτων που βελτιώνουν, 

εγγυώνται και επεκτείνουν την ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς της 

πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η συνεργασία συµβάλλει στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε όλα τα αναγκαία µέσα για την πλήρη άσκηση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. 

 

2. Ειδικότερα, η συνεργασία θα πρέπει να προωθήσει τη δηµιουργία κατάλληλου πλαισίου 

ώστε : 

 

(α) να εξασφαλιστεί ο συνυπολογισµός των θεµάτων που αφορούν τα δύο φύλα και των σχετικών 

προβληµάτων σε κάθε επίπεδο όλων των τοµέων συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 

µακροοικονοµικής πολιτικής, της στρατηγικής και των δράσεων ανάπτυξης· και 

 

(β) να προωθηθεί η θέσπιση θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών. 
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ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

 

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

Συνεργασία για την παράνοµη µετανάστευση 

 

1. Η Κοινότητα και η Χιλή συµφωνούν να συνεργαστούν για να εµποδίσουν και να ελέγξουν 

την παράνοµη µετανάστευση. Για το σκοπό αυτό : 

 

(α) Η Χιλή συµφωνεί να δεχθεί τον επαναπατρισµό των υπηκόων της που διαµένουν παράνοµα 

στο έδαφος κράτους µέλους, µετά από αίτηση του τελευταίου και χωρίς περαιτέρω 

διατυπώσεις· 

 

(β) και κάθε κράτος µέλος συµφωνεί να δεχθεί τον επαναπατρισµό των υπηκόων του, σύµφωνα 

µε τις κοινοτικές ρυθµίσεις, που διαµένουν παράνοµα στο έδαφος της Χιλής, µετά από 

αίτηση της τελευταίας και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. 

 

2. Τα κράτη µέλη και η Χιλή οφείλουν να εφοδιάσουν, επίσης, τους υπηκόους τους µε τα 

κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για ανάλογες περιπτώσεις. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνάψουν, κατόπιν αιτήσεως, συµφωνία µεταξύ της 

Χιλής και της Κοινότητας για τη ρύθµιση των ειδικών υποχρεώσεων της Χιλής και των κρατών 

µελών σχετικά µε τον επαναπατρισµό των υπηκόων τους, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 

για επιστροφή των υπηκόων άλλων χωρών και προσώπων χωρίς ιθαγένεια. 
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4. Εν αναµονή της σύναψης της συµφωνίας µε την Κοινότητα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, η Χιλή συµφωνεί να συνάψει, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, διµερείς 

συµφωνίες µε επιµέρους κράτη µέλη για τη ρύθµιση των ειδικών υποχρεώσεων της Χιλής και του 

ενδιαφεροµένου κράτους µέλους σχετικά µε τον επαναπατρισµό των υπηκόων τους, 

συµπεριλαµβανοµένης υποχρέωσης για επιστροφή των υπηκόων άλλων χωρών και προσώπων 

χωρίς ιθαγένεια. 

 

5. Το συµβούλιο σύνδεσης εξετάζει άλλες κοινές προσπάθειες που ενδεχοµένως µπορούν να 

αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης µετανάστευσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Συνεργασία για τα ναρκωτικά και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, 

την υποχρέωση να συντονίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν, στο πλαίσιο 

των ενδιάµεσων και διεθνών οργανισµών και φορέων, για την αποτροπή και τη µείωση της 

παράνοµης παραγωγής, εµπορίας και χρήσης ναρκωτικών και της νοµιµοποίησης των κερδών από 

τη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος στο 

πλαίσιο των διεθνών οργανισµών και φορέων. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται σε αυτόν τον τοµέα για να υλοποιήσουν, ειδικότερα, 

τα εξής : 

 

(α) προγράµµατα θεραπείας και αποκατάστασης καθώς και επανένταξης των ναρκοµανών στην 

οικογένεια, την κοινωνία και την εργασία· 

 

(β) κοινά προγράµµατα κατάρτισης στον τοµέα της πρόληψης της κατανάλωσης και της 

παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και των σχετικών εγκληµάτων· 
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(γ) κοινές µελέτες και ερευνητικά προγράµµατα, µε τη χρήση µεθόδων και δεικτών που 

εφαρµόζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, το 

∆ιαµερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών της Οργάνωσης Αµερικανικών 

Κρατών και άλλες διεθνείς και εθνικές οργανώσεις· 

 

(δ) µέτρα και δράσεις συνεργασίας που αποσκοπούν στη µείωση της προσφοράς ναρκωτικών και 

ψυχοτρόπων ουσιών, στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συµβάσεων και συνθηκών, που 

έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας· 

 

(ε) ανταλλαγή πληροφοριών για τις πολιτικές, τα προγράµµατα, τις δράσεις και τη νοµοθεσία 

που συνδέονται µε την παραγωγή, την παράνοµη εµπορία και την κατανάλωση ναρκωτικών 

και ψυχοτρόπων ουσιών· 

 

(στ) ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και θέσπιση των κατάλληλων προτύπων για την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, αντίστοιχων 

προς αυτά που θέσπισαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς φορείς που δρουν σε αυτόν τον 

τοµέα, όπως η ειδική οµάδα οικονοµικής δράσης κατά της νοµιµοποίησης προσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες· και 

 

(ζ) µέτρα για την πρόληψη της εκτροπής πρόδροµων και χηµικών ουσιών που είναι σηµαντικές 

για την παράνοµη παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών ισοδύναµα µε αυτά που 

θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί και σύµφωνα µε τη 

συµφωνία µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε 

την παρεµπόδιση της εκτροπής των πρόδροµων και χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται 

συχνά για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, της 24ης Νοεµβρίου 

1998. 
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη συνεργασία 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν το συµπληρωµατικό ρόλο και την πιθανή συµβολή της 

κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί συνοµιλητές και µη κυβερνητικές οργανώσεις) στη διαδικασία 

συνεργασίας. Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο των νοµικών και διοικητικών διατάξεων κάθε 

µέρους οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών δύνανται : 

 

(α) να ενηµερώνονται και να συµµετέχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά µε πολιτικές και 

στρατηγικές συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών προτεραιοτήτων, 

ειδικότερα σε τοµείς που τους αφορούν ή τους επηρεάζουν αµέσως· 

 

(β) να λαµβάνουν χρηµατοδοτικούς πόρους, εφόσον το επιτρέπουν οι εσωτερικές ρυθµίσεις κάθε 

συµβαλλοµένου µέρους· και 

 

(γ) να συµµετέχουν στην εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων συνεργασίας στους τοµείς που 

τους ενδιαφέρουν. 
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ΑΡΘΡΟ 49 

 

Περιφερειακή συνεργασία και περιφερειακή ολοκλήρωση 

 

1. Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να χρησιµοποιούν όλα τα µέσα συνεργασίας για να 

προωθούν δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δραστήριας και αµοιβαίας συνεργασίας 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και της Mercado Comun del Sur (Mercosur) στο σύνολό της. 

 

2. Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της στήριξης της Κοινότητας για την 

προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης των χωρών του νότιου κώνου της Λατινικής Αµερικής. 

 

3. ∆ίδεται προτεραιότητα σε ενέργειες µε στόχο : 

 

(α) την προώθηση του εµπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή· 

 

(β) την ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας για το περιβάλλον· 

 

(γ) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης υποδοµών στον τοµέα των επικοινωνιών που απαιτείται για την 

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής· και 

 

(δ) την ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας σε θέµατα αλιείας. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντείνουν, επίσης, τη συνεργασία τους στον τοµέα της περιφερειακής 

ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασµού. 
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5. Για τον σκοπό αυτό, δύνανται : 

 

(α) να αναλαµβάνουν δράση στον τοµέα της οικονοµικής ανάπτυξης από κοινού µε τις αρχές σε 

επίπεδο περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης· και 

 

(β) να θεσπίζουν µηχανισµούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Τριγωνική και διµερής συνεργασία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την αξία της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση 

διαδικασιών δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης και συµφωνούν να δώσουν ώθηση σε προγράµµατα 

τριγωνικής συνεργασίας και σε προγράµµατα µε τρίτες χώρες σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 

 

2. Η συνεργασία αυτή µπορεί, επίσης, να εφαρµοστεί στη διµερή συνεργασία σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες κρατών µελών και άλλων χωρών της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51 

 

Μελλοντικές εξελίξεις 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, δεν θα πρέπει να 

απορρίπτουν εκ των προτέρων καµία ευκαιρία συνεργασίας και µπορούν να χρησιµοποιούν την 

επιτροπή σύνδεσης για να διερευνούν από κοινού τις πρακτικές δυνατότητες συνεργασίας προς το 

αµοιβαίο συµφέρον τους. 
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ΑΡΘΡΟ 52 

 

Συνεργασία στο πλαίσιο της σχέσης σύνδεσης 

 

1. Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των 

γενικών στόχων του µέρους ΙΙΙ µε προσδιορισµό και ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων 

συνεργασίας, ικανών να εξασφαλίσουν προστιθέµενη αξία στη νέα σχέση τους ως συνδεδεµένων 

εταίρων. 

 

2. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή κάθε συµβαλλοµένου µέρους, ως συνδεδεµένου εταίρου, στα 

προγράµµατα πλαίσια, στα ειδικά προγράµµατα και σε άλλες δραστηριότητες του άλλου µέρους, 

στο βαθµό που το επιτρέπουν οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε µέρους που διέπουν την πρόσβαση 

στα σχετικά προγράµµατα και στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

 

3. Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να διατυπώνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 53 

 

Πόροι 

 

1. Με στόχο τη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της συνεργασίας που καθιερώνεται µε 

την παρούσα συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν, 

εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους και µε δικά τους µέσα, τους κατάλληλους πόρους, 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτικών πόρων. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέσα για την προώθηση και τη 

διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Χιλή, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διαδικασίες και τα χρηµατοδοτικά κριτήρια καθώς και µε τη νοµοθεσία και τις ρυθµίσεις 

τους και µε την επιφύλαξη των εξουσιών των αρµόδιων αρχών τους. 
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ΑΡΘΡΟ 54 

 

Ειδικές αρµοδιότητες της επιτροπής σύνδεσης επί θεµάτων συνεργασίας 

 

1. Όταν η επιτροπή σύνδεσης ασκεί κάποια από τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται στο µέρος 

ΙΙΙ, αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Χιλής αρµόδιους για θέµατα 

συνεργασίας, κατά κανόνα σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. 

 

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, η επιτροπή σύνδεσης έχει, ιδίως, τις παρακάτω 

αρµοδιότητες : 

 

(α) επικουρεί το συµβούλιο σύνδεσης κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του σχετικά µε 

θέµατα συνεργασίας· 

 

(β) εποπτεύει την εφαρµογή του πλαισίου συνεργασίας που συµφωνήθηκε µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών· 

 

(γ) διατυπώνει συστάσεις για τη στρατηγική συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

βάσει των οποίων καθορίζονται µακροπρόθεσµοι στόχοι, για τις στρατηγικές προτεραιότητες 

και συγκεκριµένους τοµείς δράσης, για τα πολυµερή ενδεικτικά προγράµµατα, που περιέχουν 

περιγραφή των προτεραιοτήτων κατά τοµείς, τους ειδικούς στόχους, τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα και τα ενδεικτικά ποσά και τα ετήσια προγράµµατα δράσης· και 

 

(δ) υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο συµβούλιο σύνδεσης για την εφαρµογή και την εκπλήρωση 

των στόχων και των θεµάτων του µέρους ΙΙΙ. 
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ΜΕΡΟΣ IV 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 55 

 

Στόχοι 

 

Οι στόχοι του παρόντος µέρους είναι οι ακόλουθοι : 

 

(α) η σταδιακή και αµοιβαία ελευθέρωση των εµπορευµατικών συναλλαγών, σύµφωνα µε το 

άρθρο XXIV της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (εφεξής «GATT 

1994»)· 

 

(β) η διευκόλυνση των εµπορευµατικών συναλλαγών µέσω, µεταξύ άλλων, των συµφωνηθέντων 

κανόνων για τα τελωνεία και τα σχετικά θέµατα, για τα πρότυπα, τις τεχνικές ρυθµίσεις και 

τις διαδικασίες διαπίστωσης της συµµόρφωσης, τα µέτρα υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής 

προστασίας και το εµπόριο στον τοµέα των οίνων και των οινοπνευµατωδών και 

αρωµατισµένων ποτών· 
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(γ) η αµοιβαία ελευθέρωση των συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών, σύµφωνα µε το 

άρθρο V της Γενικής Συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών (εφεξής 

«GATS»)· 

 

(δ) η βελτίωση του περιβάλλοντος των επενδύσεων και, ειδικότερα, των προϋποθέσεων 

εγκατάστασης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών βάσει της αρχής της µη διακριτικής 

µεταχείρισης· 

 

(ε) η ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωµών και των κινήσεων κεφαλαίων, σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

και λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της νοµισµατικής σταθερότητας κάθε µέρους·  

 

(στ) το πραγµατικό και αµοιβαίο άνοιγµα των αγορών δηµόσιων συµβάσεων των συµβαλλοµένων 

µερών· 

 

(ζ) η κατάλληλη και αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

σύµφωνα µε τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές· 

 

(η) η καθιέρωση µηχανισµού αποτελεσµατικής συνεργασίας στον τοµέα του ανταγωνισµού· και 

 

(θ) η καθιέρωση αποτελεσµατικού µηχανισµού επίλυσης των διαφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 56 

 

Τελωνειακές ενώσεις και ζώνες ελευθέρων συναλλαγών 

 

1. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δηµιουργία 

τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή άλλων καθεστώτων µεταξύ ενός από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και τρίτων χωρών, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα συµφωνία. 

 

2. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, αυτά διενεργούν διαβουλεύσεις στο 

πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης σχετικά µε συµφωνίες για τη δηµιουργία ή την αναπροσαρµογή 

τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα 

σηµαντικά θέµατα που έχουν σχέση µε τις κατ’ ιδίαν εµπορικές πολιτικές των συµβαλλοµένων 

µερών έναντι τρίτων χωρών. Ειδικότερα, στην περίπτωση προσχώρησης, διενεργούνται οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις για να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται υπόψη τα αµοιβαία συµφέροντα των 

συµβαλλοµένων µερών. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 57 

 

Στόχος 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ελευθερώνουν σταδιακά και αµοιβαία τις εµπορευµατικές συναλλαγές 

κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος 

της παρούσας συµφωνίας, βάσει των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και σύµφωνα µε το 

άρθρο XXIV της GATT 1994. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΑΣΜΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

Κοινές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 58 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών δασµών 

εφαρµόζονται σε προϊόντα καταγωγής ενός των συµβαλλοµένων µερών που εξάγονται στο άλλο 

µέρος. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «καταγόµενο προϊόν» ή «προϊόν 

καταγωγής» νοείται κάθε προϊόν που πληροί τους κανόνες καταγωγής του παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά µε την κατάργηση των εξαγωγικών δασµών 

εφαρµόζονται σε όλα τα εµπορεύµατα που εξάγονται από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 59 

 

∆ασµός 

 

Ως δασµοί νοούνται οι δασµοί ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή 

εξαγωγή εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µορφών πρόσθετων τελών ή 

επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, µε εξαίρεση : 

 

(α) εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 77· 

 

(β) δασµούς αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικούς δασµούς που επιβάλλονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 78· 

 

(γ) τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 63. 
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ΑΡΘΡΟ 60 

 

Κατάργηση δασµών 

 

1. Οι δασµοί που εφαρµόζονται στα εισαγόµενα προϊόντα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

καταργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 έως 72. 

 

2. Οι δασµοί που εφαρµόζονται στα εξαγόµενα προϊόντα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

καταργούνται από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασµός επί του οποίου εφαρµόζονται οι διαδοχικές µειώσεις 

δυνάµει των άρθρων 64 έως 72 είναι εκείνος που καθορίζεται στο χρονοδιάγραµµα κατάργησης 

των δασµών κάθε συµβαλλοµένου µέρους που περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ 

αντίστοιχα.  

 

4. Σε περίπτωση που κάποιο συµβαλλόµενο µέρος µειώσει τον ισχύοντα δασµολογικό 

συντελεστή του µάλλον ευνοουµένου κράτους µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας και 

πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, το χρονοδιάγραµµα κατάργησης των δασµών του εν 

λόγω συµβαλλοµένου µέρους εφαρµόζεται στους µειωµένους συντελεστές. 

 

5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δηλώνει πρόθυµο να µειώσει τους δασµούς του µε ρυθµό 

ταχύτερο από τον προβλεπόµενο στα άρθρα 64 έως 72, ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τους όρους 

πρόσβασης που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, εφόσον του το επιτρέπουν η γενική οικονοµική 

κατάστασή του και η κατάσταση του οικείου οικονοµικού τοµέα. Κάθε απόφαση του συµβουλίου 

σύνδεσης για επιτάχυνση του ρυθµού κατάργησης δασµού ή, µε κάποιον άλλο τρόπο, βελτίωση 

των όρων πρόσβασης στην αγορά, ακυρώνει και αντικαθιστά τους όρους που καθορίζονται στα 

άρθρα 64 έως 72 για το οικείο προϊόν. 
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ΑΡΘΡΟ 61 

 

Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 

 

1. Από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν 

δύνανται να επιβάλλουν νέους δασµούς ή να αυξάνουν τους ήδη ισχύοντες στις εµπορικές τους 

συναλλαγές. 

 

2. Παρά την παράγραφο 1, η Χιλή µπορεί να διατηρεί το σύστηµα τιµών που καθορίζεται στο 

άρθρο 12 του νόµου 18.525, ή οποιοδήποτε σύστηµα που θα το αντικαταστήσει, για τα προϊόντα 

που καλύπτει ο συγκεκριµένος νόµος, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σύστηµα εφαρµόζεται 

σύµφωνα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Χιλής στο πλαίσιο της συµφωνίας για τον 

ΠΟΕ και µε τρόπο που δεν παρέχει ευνοϊκότερη µεταχείριση στις εισαγωγές οποιασδήποτε τρίτης 

χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών µε τις οποίες η Χιλή έχει συνάψει ή πρόκειται να 

συνάψει στο µέλλον συµφωνία που γνωστοποιείται βάσει του άρθρου XXIV της GATT του 1994. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 62 

 

Κατάταξη εµπορευµάτων 

 

Η κατάταξη εµπορευµάτων κατά τις συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών καθορίζεται 

στην αντίστοιχη δασµολογική ονοµατολογία κάθε µέρους σύµφωνα µε το Εναρµονισµένο Σύστηµα 

Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εµπορευµάτων («ΕΣ»). 
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ΑΡΘΡΟ 63 

 

Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις 

 

Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 περιορίζονται στο κατά προσέγγιση 

κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και δεν αποτελούν έµµεση προστασία των εθνικών προϊόντων 

ή επιβάρυνση των εισαγωγών ή εξαγωγών για φορολογικούς σκοπούς. Βασίζονται σε 

συγκεκριµένους συντελεστές που αντιστοιχούν στην πραγµατική αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

 

Κατάργηση δασµών 

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.1 

 

Βιοµηχανικά προϊόντα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 64 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στα προϊόντα των κεφαλαίων ΕΣ 25 έως 97 που δεν περιλαµβάνονται 

στα γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 70. 
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ΑΡΘΡΟ 65 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται στα εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα καταγωγής Χιλής 

 

Οι εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στην Κοινότητα για βιοµηχανικά προϊόντα καταγωγής 

Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι (Χρονοδιάγραµµα κατάργησης των δασµών της 

Κοινότητας) στην κατηγορία «Year 0» και «Year 3» καταργούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα, κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασµοί κατά την έναρξη 

ισχύος της συµφωνίας και την 1η Ιανουαρίου 2006 αντίστοιχα : 

 

Ποσοστά ετήσιας µείωσης δασµών 

 
Κατηγορία Έναρξη ισχύος 1.1.04 1.1.05 1.1.06 

Year 0 100%    

Year 3 25% 50% 75% 100% 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται σε εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας 

 

Οι εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στη Χιλή για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ (Χρονοδιάγραµµα κατάργησης των δασµών της Χιλής) στην 

κατηγορία «Year 0», «Year 5» και «Year 7» καταργούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα, κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασµοί κατά την έναρξη 

ισχύος της συµφωνίας, την 1η Ιανουαρίου 2008 και την 1η Ιανουαρίου 2010 αντίστοιχα : 
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Ποσοστά ετήσιας µείωσης δασµών 

 
Κατηγορία Έναρξη 

ισχύος 

1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 

Year 0 100%  

Year 5 16,7% 33,3% 50% 66,7% 83,3% 100%  

Year 7 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.2 

 

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 67 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Το παρόν υποτµήµα εφαρµόζεται στα ψάρια και στα προϊόντα της αλιείας που υπάγονται στο 

κεφάλαιο 3 του ΕΣ, στις κλάσεις ΕΣ 1604 και 1605, στις διακρίσεις ΕΣ 051191 και 230120, και 

ex 1902201. 

                                                 
1  Εx 190220 : «Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 

20% ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια». 
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ΑΡΘΡΟ 68 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται στα εισαγόµενα ψάρια και προϊόντα της αλιείας καταγωγής Χιλής 

 

1. Οι εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στην Κοινότητα για ψάρια και προϊόντα της 

αλιείας καταγωγής Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία «Year 0», 

«Year 4», «Year 7» και «Year 10» καταργούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα, κατά 

τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασµοί κατά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, την 

1η Ιανουαρίου 2007, την 1η Ιανουαρίου 2010 και την 1η Ιανουαρίου 2013 αντίστοιχα : 

 

 

Ποσοστά ετήσιας µείωσης δασµών 

 
Κατηγορία Έναρξη 

ισχύος 

1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 

Year 0 100%  

Year 4 20% 40% 60% 80% 100%  

 

Year 7 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%    

Year 10 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 100% 

 

2. Οι δασµολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων ψαριών και 

προϊόντων της αλιείας καταγωγής Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία 

«TQ» εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τους όρους που 

αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα. Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 69 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται στα εισαγόµενα ψάρια και προϊόντα της αλιείας καταγωγής Κοινότητας 

 

1. Οι εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στη Χιλή για ψάρια και προϊόντα της αλιείας 

καταγωγής Κοινότητας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ στην κατηγορία «Year 0», 

καταργούνται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Οι δασµολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή στη Χιλή ορισµένων ψαριών και προϊόντων 

της αλιείας καταγωγής Κοινότητας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ στην κατηγορία «TQ» 

εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τους όρους που 

αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα. Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. 

 

 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.3 

 

Γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Οι διατάξεις του παρόντος υποτµήµατος ισχύουν για τα γεωργικά και τα µεταποιηµένα γεωργικά 

προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία. 
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ΑΡΘΡΟ 71 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται στα γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Χιλής 

 

1. Οι εισαγωγικοί δασµοί που ισχύουν στην Κοινότητα για γεωργικά και µεταποιηµένα 

γεωργικά προϊόντα καταγωγής Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία 

«Year 0», «Year 4», «Year 7» και «Year 10» καταργούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα, κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασµοί κατά την έναρξη 

ισχύος της συµφωνίας, την 1η Ιανουαρίου 2007, την 1η Ιανουαρίου 2010 και την 1η Ιανουαρίου 

2013, αντίστοιχα : 

 

Ποσοστά ετήσιας µείωσης δασµών 

 
Κατηγορία Έναρξη 

ισχύος 

1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 

Year 0 100%  

Year 4 20% 40% 60% 80% 100%  

 

Year 7 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%    

Year 10 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 100% 

 

2. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Χιλής που καλύπτονται από τα κεφάλαια 7 

και 8 και τις κλάσεις 20.09 και 22.04.30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας και περιλαµβάνονται 

στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία «ΕΡ», για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την 

εφαρµογή δασµών κατ’ αξία και ειδικού δασµού, η κατάργηση των δασµών ισχύει µόνο για τους 

δασµούς κατ’ αξία. 
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3. Όσον αφορά τα γεωργικά και τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Χιλής που 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία «SP», για τα οποία το κοινό δασµολόγιο 

προβλέπει την εφαρµογή δασµών κατ’ αξία και ειδικού δασµού, η κατάργηση των δασµών ισχύει 

µόνο για τους δασµούς κατ’ αξία. 

 

4. Η Κοινότητα επιτρέπει τις εισαγωγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Χιλής 

που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία «R» µε δασµό ύψους 50% του βασικού 

δασµού από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

5. Οι δασµολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων γεωργικών και 

µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι 

στην κατηγορία «TQ» εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα 

µε τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα. Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα ή, σύµφωνα µε την 

πρακτική της Κοινότητας, βάσει συστήµατος αδειών εισαγωγής και εξαγωγής. 

 

6. Οι δασµολογικές παραχωρήσεις δεν εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα 

προϊόντων καταγωγής Χιλής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι στην κατηγορία «PN», 

δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από ονοµασίες που προστατεύονται στην Κοινότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 72 

 

∆ασµοί που εφαρµόζονται σε γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα 

καταγωγής Κοινότητας 

 

1. Οι εισαγωγικοί δασµοί που ισχύουν στη Χιλή για γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά 

προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ στην κατηγορία 

«Year 0», «Year 5» και «Year 10» καταργούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα, κατά 

τρόπο ώστε να εξαλειφθούν πλήρως οι εν λόγω δασµοί κατά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, την 

1η Ιανουαρίου 2008 και την 1η Ιανουαρίου 2013, αντίστοιχα : 

 

Ποσοστά ετήσιας µείωσης δασµών 

 
Κατηγορία Έναρξη 

ισχύος 

1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 

Year 0 100%  

Year 5 16,7% 33,3% 50% 66,6% 83,3% 100% 

 

Year 10 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72% 81% 90% 100% 

 

2. Οι δασµολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή στη Χιλή ορισµένων γεωργικών προϊόντων 

καταγωγής Κοινότητας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ στην κατηγορία «TQ» 

εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τους όρους που 

αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα. Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)70 von 209



 
CE/CL/el 71 

 

ΑΡΘΡΟ 73 

 

Ρήτρα έκτακτης ανάγκης για γεωργικά και µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 92 της παρούσας συµφωνίας και του άρθρου 5 της συµφωνίας 

του ΠΟΕ για τη γεωργία, σε περίπτωση που, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών 

αγορών, συγκεκριµένο προϊόν καταγωγής συµβαλλοµένου µέρους εισάγεται στο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος σε τόσο µεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες που προκαλούν ή 

απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία ή διαταραχή στις αγορές οµοειδών ή αµέσως 

ανταγωνιστικών προϊόντων του άλλου µέρους, το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος δύναται να λάβει 

τα κατάλληλα µέτρα υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο 

παρόν άρθρο. 

 

2. Εάν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής δύναται : 

 

(α) να αναστείλει την περαιτέρω µείωση κάθε δασµού για τα σχετικά προϊόντα που προβλέπεται 

στον παρόντα τίτλο· ή 

 

(β) να αυξήσει το δασµό για το προϊόν σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τον µικρότερο από τους 

δύο παρακάτω δασµούς : 

 

(i) το δασµό που ισχύει για το µάλλον ευνοούµενο κράτος· ή 

 

(ii) το βασικό δασµό που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3. 
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3. Προτού εφαρµοστεί το µέτρο που ορίζεται στην παράγραφο 2, το ενδιαφερόµενο 

συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την επιτροπή σύνδεσης, ώστε αυτή να 

διενεργήσει εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης, ενόψει της αναζήτησης αµοιβαία 

αποδεκτής λύσης. Εφόσον το ζητήσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, τα συµβαλλόµενα µέρη 

διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση 

εντός 30 ηµερών από την αίτηση διενέργειας αυτών των διαβουλεύσεων, είναι δυνατό να 

εφαρµοστούν µέτρα διασφάλισης. 

 

4. Εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, απαιτείται άµεση δράση, το συµβαλλόµενο µέρος 

εισαγωγής δύναται να λάβει σε µεταβατικό στάδιο τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 

χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 για µέγιστη περίοδο 120 ηµερών. Τα µέτρα αυτά 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις απολύτως αναγκαίες ενέργειες για περιορισµό ή αποκατάσταση της 

ζηµίας ή της διαταραχής. Το συµβαλλόµενο µέρος εισαγωγής ενηµερώνει αµέσως σχετικά το άλλο 

µέρος. 

 

5. Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον 

αναγκαίο βαθµό για την αποκατάσταση των δυσχερειών που έχουν προκύψει. Το συµβαλλόµενο 

µέρος που επιβάλλει το µέτρο διατηρεί το συνολικό επίπεδο προτιµήσεων που χορηγούνται στον 

τοµέα της γεωργίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δυνατό να 

καταλήξουν σε συµφωνία για την αντιστάθµιση των αρνητικών επιπτώσεων του µέτρου στις 

εµπορικές τους συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου κατά την οποία ισχύει µεταβατικό 

µέτρο σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 

Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για την επίτευξη αµοιβαία 

αποδεκτής λύσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός 30 ηµερών, το θιγόµενο 

συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής µπορεί, µετά από ενηµέρωση του συµβουλίου σύνδεσης, να 

αναστείλει την εφαρµογή ουσιαστικά ισοδύναµων παραχωρήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του 

παρόντος τίτλου. 
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6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ως : 

 

(α) «σοβαρή ζηµία», η σηµαντική γενική επιδείνωση της θέσης του συνόλου των παραγωγών 

οµοειδών ή αµέσως ανταγωνιστικών προϊόντων, που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε 

συµβαλλόµενο µέρος. 

 

(β) «απειλή σοβαρής ζηµίας», η σοβαρή ζηµία η οποία επίκειται σαφώς βάσει γεγονότων και όχι 

βάσει απλών ισχυρισµών, υποθέσεων ή αµυδρών ενδείξεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 74 

 

Εξελικτική ρήτρα 

 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, τα 

συµβαλλόµενα µέρη αξιολογούν την κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη τα εµπορικά ρεύµατα στον 

τοµέα των γεωργικών και µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών, τις ιδιαίτερες ευαισθησίες αυτών των προϊόντων και την ανάπτυξη της γεωργικής πολιτικής 

και των δύο συµβαλλοµένων µερών. Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν στο πλαίσιο της επιτροπής 

σύνδεσης για κάθε προϊόν χωριστά µε µεθοδικότητα και τη δέουσα αµοιβαιότητα τις δυνατότητες 

χορήγησης περαιτέρω αµοιβαίων παραχωρήσεων, ενόψει της βελτίωσης της ελευθέρωσης του 

εµπορίου στον τοµέα των γεωργικών και των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

ΜΗ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

Κοινές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 75 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 76 

 

Απαγόρευση ποσοτικών περιορισµών 

 

Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις και οι 

περιορισµοί κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή στις συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών, πέραν των δασµών και φόρων, που εφαρµόζονται είτε µέσω ποσοστώσεων, αδειών 

εισαγωγής και εξαγωγής είτε µέσω άλλων µέτρων. Η θέσπιση κάθε νέου µέτρου αυτού του είδους 

απαγορεύεται. 
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ΑΡΘΡΟ 77 

 

Εθνική µεταχείριση όσον αφορά την εσωτερική φορολογία και ρυθµίσεις2 

 

1. Τα προϊόντα που εισάγονται από το έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους δεν 

υπόκεινται, αµέσως ή εµµέσως, σε εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις, 

οποιουδήποτε χαρακτήρα, που υπερβαίνουν τους φόρους ή τις επιβαρύνσεις που εφαρµόζονται, 

αµέσως ή εµµέσως, στα οµοειδή εγχώρια προϊόντα. Επιπλέον, τα συµβαλλόµενα µέρη δεν 

επιβάλλουν µε άλλο τρόπο εσωτερικούς φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις για την 

προστασία της εγχώριας παραγωγής3. 

 

2. Τα προϊόντα που εισάγονται από το έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους τυγχάνουν 

µεταχείρισης το ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκής µε την εφαρµοζόµενη σε οµοειδή εγχώρια προϊόντα 

όσον αφορά όλους τους νόµους, τους κανονισµούς και τις απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την 

πώληση, την προσφορά προς πώληση, την αγορά, τη µεταφορά, τη διανοµή ή τη χρήση τους στην 

εγχώρια αγορά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαγορεύουν την εφαρµογή 

διαφοροποιηµένων εσωτερικών επιβαρύνσεων µεταφοράς που βασίζονται αποκλειστικά στην 

οικονοµική λειτουργία των µεταφορικών µέσων και όχι την εθνικότητα του προϊόντος. 

 

                                                 
2 Κάθε εσωτερικός φόρος ή άλλη εσωτερική επιβάρυνση ή κάθε νόµος, ρύθµιση ή απαίτηση 

του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 2 που εφαρµόζεται σε εισαγόµενο προϊόν και 
στα οµοειδή εγχώρια προϊόντα και εισπράττεται ή επιβάλλεται στην περίπτωση εισαγωγής 
του προϊόντος τη στιγµή ή στο σηµείο εισαγωγής, πρέπει ωστόσο να θεωρείται ως 
εσωτερικός φόρος ή άλλη εσωτερική επιβάρυνση ή νόµος, ρύθµιση ή απαίτηση του είδους 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και διέπεται συνεπώς από τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου. 

3 Φόρος που συµφωνεί προς τις απαιτήσεις της πρώτης πρότασης θεωρείται ότι έρχεται σε 
αντίθεση προς τις διατάξεις της δεύτερης πρότασης µόνο στις περιπτώσεις ανταγωνισµού 
µεταξύ, αφενός, ενός φορολογούµενου προϊόντος και, αφετέρου, ενός αµέσως 
ανταγωνιστικού ή υποκατάστατου προϊόντος που δεν φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο. 
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3. Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θεσπίζει ούτε διατηρεί εσωτερικές ποσοτικές ρυθµίσεις 

σχετικά µε την ανάµειξη, τη µεταποίηση ή τη χρήση προϊόντων σε συγκεκριµένες ποσότητες ή 

αναλογίες που απαιτούν, αµέσως ή εµµέσως, την προµήθεια κάποιας συγκεκριµένης ποσότητας ή 

ποσοστού του προϊόντος που αποτελεί αντικείµενο των ρυθµίσεων από εγχώριες πηγές. Επιπλέον, 

κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν εφαρµόζει µε άλλο τρόπο εσωτερικές ρυθµίσεις για την 

προστασία της εγχώριας παραγωγής4. 

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύουν την καταβολή επιδοτήσεων µόνο στους 

εθνικούς παραγωγούς, συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών στους εθνικούς παραγωγούς που 

προέρχονται από το προϊόν των εσωτερικών φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και επιδοτήσεων υπό µορφή αγοράς εγχώριων προϊόντων από 

τις δηµόσιες αρχές. 

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε νόµους, κανονισµούς, διαδικασίες ή 

πρακτικές που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες υπόκεινται αποκλειστικά στις διατάξεις 

του τίτλου IV του παρόντος µέρους. 

 

                                                 
4 Οι ρυθµίσεις που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της πρώτης πρότασης δεν θεωρούνται 

αντίθετες προς τις διατάξεις της δεύτερης πρότασης σε περίπτωση που όλα τα προϊόντα που 
υπόκεινται στις ρυθµίσεις παράγονται στο εσωτερικό της χώρας σε σηµαντικές ποσότητες. Οι 
ρυθµίσεις δεν θεωρούνται συµβατές µε τις διατάξεις της δεύτερης πρότασης µε την 
αιτιολογία ότι για την αναλογία ή την ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα προϊόντα 
που υπόκεινται σ’ αυτές υπάρχει ισορροπία µεταξύ εισαγόµενων και εγχώριων προϊόντων. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

 

Μέτρα αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικά µέτρα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 78 

 

Μέτρα αντιντάµπινγκ και αντισταθµιστικά µέτρα 

 

Αν συµβαλλόµενο µέρος διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάµπινγκ ή παρέχονται 

αντισταθµίσιµες επιδοτήσεις στις συναλλαγές µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, µπορεί να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VΙ της GATT 

1994 και τη συµφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

 

Τελωνειακά και σχετικά θέµατα 

 

 

ΑΡΘΡΟ 79 

 

Τελωνειακά και σχετικά εµπορικά θέµατα 

 

1. Για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου που έχουν σχέση µε 

τελωνειακά και σχετικά εµπορικά θέµατα και για να διευκολυνθεί το εµπόριο µε την επιφύλαξη της 

ανάγκης για αποτελεσµατικό έλεγχο, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση : 
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(α) να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την τελωνειακή νοµοθεσία και τις 

τελωνειακές διαδικασίες· 

 

(β) να εφαρµόζουν τις τελωνειακές ρυθµίσεις και διαδικασίες που έχουν συµφωνήσει τα 

συµβαλλόµενα µέρη σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο· 

 

(γ) να απλουστεύσουν τις απαιτήσεις και τις διατυπώσεις σχετικά µε την παράδοση και τον 

εκτελωνισµό των εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένης, στο δυνατό βαθµό, της συνεργασίας 

για τη διαµόρφωση διαδικασιών που επιτρέπουν την υποβολή στοιχείων για τις εισαγωγές ή 

τις εξαγωγές σε ενιαίο φορέα και να συντονίζουν τη δράση τελωνείων και άλλων φορέων 

ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια επίσηµων ελέγχων κατά την εισαγωγή ή την 

εξαγωγή από ενιαίο, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, φορέα· 

 

(δ) να συνεργάζονται επί όλων των θεµάτων σχετικά µε τους κανόνες καταγωγής και τις σχετικές 

τελωνειακές διαδικασίες· και 

 

(ε) να συνεργάζονται επί όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε τη δασµολογητέα αξία 

σύµφωνα µε τη συµφωνία για την εφαρµογή του άρθρου VII της GATT 1994, µε στόχο, 

ιδίως, τη διαµόρφωση κοινών απόψεων για την εφαρµογή των κριτηρίων υπολογισµού, τη 

χρήση ενδεικτικών αξιών ή δεικτών αναφοράς, τη διαχείριση και τις µεθόδους εργασίας. 

 

2. Για τη βελτίωση των µεθόδων εργασίας και για τη διασφάλιση διαφάνειας και 

αποτελεσµατικότητας των τελωνειακών πράξεων, τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται : 

 

(α) να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υψηλότερες προδιαγραφές εντιµότητας, µέσω της 

εφαρµογής µέτρων που αντανακλούν τις αρχές των σχετικών διεθνών συµβάσεων και 

πράξεων στο συγκεκριµένο τοµέα, όπως προβλέπει η νοµοθεσία κάθε συµβαλλοµένου 

µέρους· 
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(β) να λαµβάνουν περαιτέρω µέτρα, όποτε είναι δυνατό, για τη µείωση, την απλούστευση και την 

τυποποίηση των στοιχείων που περιέχονται στα έγγραφα τεκµηρίωσης που πρέπει να 

προσκοµίζονται στα τελωνεία, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ενιαίου τελωνειακού 

παραστατικού εισαγωγής ή ηλεκτρονικού µηνύµατος και ενιαίου τελωνειακού παραστατικού 

εξαγωγής ή ηλεκτρονικού µηνύµατος, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και, στο µεγαλύτερο 

δυνατό βαθµό, βάσει των διαθέσιµων εµπορικών πληροφοριών· 

 

(γ) να συνεργάζονται, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, για νοµοθετικές ή λειτουργικές 

πρωτοβουλίες που έχουν σχέση µε τις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τις τελωνειακές διαδικασίες 

και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιχειρηµατικούς κύκλους· 

 

(δ) να συνεργάζονται, σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για την τεχνική βοήθεια, 

συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης σεµιναρίων και της απόσπασης υπαλλήλων· 

 

(ε) να συνεργάζονται για τη µηχανοργάνωση των τελωνειακών διαδικασιών και, στο µεγαλύτερο 

δυνατό βαθµό, για την καθιέρωση κοινών προτύπων· 

 

(στ) να εφαρµόζουν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα στον τοµέα των τελωνείων, 

συµπεριλαµβανοµένων, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, των κύριων στοιχείων της 

αναθεωρηµένης σύµβασης του Κυότο για την απλούστευση και την εναρµόνιση των 

τελωνειακών διαδικασιών· 

 

(ζ) να διαµορφώνουν, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, κοινές θέσεις στο πλαίσιο διεθνών 

οργανισµών στον τοµέα των τελωνείων όπως ο ΠΟΕ, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων 

(ΠΟΤ), ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων 

Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)· 
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(η) να παρέχουν αποτελεσµατικές και άµεσες διαδικασίες που επιτρέπουν την άσκηση του 

δικαιώµατος προσφυγής κατά των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων των τελωνείων και 

άλλων διοικητικών φορέων, που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές εµπορευµάτων, 

σύµφωνα µε το άρθρο Χ της GATT 1994· και 

 

(θ) να συνεργάζονται, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, για τη διευκόλυνση πράξεων 

µεταφόρτωσης και διαµετακόµισης µέσω των αντίστοιχων εδαφών τους. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι οι αντίστοιχες εµπορικές και τελωνειακές διατάξεις 

και διαδικασίες τους πρέπει να βασίζονται στα εξής : 

 

(α) νοµοθεσία η οποία αποφεύγει τις περιττές επιβαρύνσεις των οικονοµικών παραγόντων, δεν 

εµποδίζει τον αγώνα κατά της απάτης και παρέχει περαιτέρω διευκολύνσεις στους 

επιχειρηµατίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό συµµόρφωσης· 

 

(β) προστασία του νόµιµου εµπορίου µέσω της αποτελεσµατικής ενίσχυσης των νοµοθετικών 

απαιτήσεων· 

 

(γ) εφαρµογή σύγχρονων τελωνειακών τεχνικών, στις οποίες περιλαµβάνονται η εκτίµηση των 

κινδύνων, η απλούστευση των διαδικασιών εισαγωγής και παράδοσης των εµπορευµάτων, οι 

εκ των υστέρων έλεγχοι και οι µέθοδοι λογιστικού ελέγχου των εταιρειών, µε ταυτόχρονο 

σεβασµό του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικών στοιχείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος διατάξεις. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει τα αναγκαία 

µέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων εκτίµησης των κινδύνων· 

 

(δ) διαδικασίες διαφανείς, αποτελεσµατικές και, όπου χρειάζεται, απλουστευµένες, ώστε να 

µειώνεται το κόστος και να αυξάνεται η δυνατότητα πρόβλεψης εκ µέρους των οικονοµικών 

παραγόντων· 
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(ε) ανάπτυξη συστηµάτων που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών, τόσο για τις 

εξαγωγές όσο και για τις εισαγωγές, µεταξύ οικονοµικών παραγόντων και τελωνειακών 

υπηρεσιών και µεταξύ των τελωνείων και άλλων φορέων. Τα συστήµατα αυτά είναι επίσης 

δυνατό να προβλέπουν την πληρωµή δασµών, φόρων και άλλων τελών µε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες· 

 

(στ) ρυθµίσεις και διαδικασίες που προβλέπουν την εκ των προτέρων έκδοση δεσµευτικών 

αποφάσεων σχετικά µε τη δασµολογική κατάταξη και τους κανόνες καταγωγής. Κάθε 

απόφαση µπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή, αλλά µόνον αφού 

ενηµερωθεί σχετικά η ενδιαφερόµενη επιχείρηση και χωρίς αναδροµικά αποτελέσµατα εκτός 

αν η απόφαση έχει ληφθεί βάσει εσφαλµένης ή ελλιπούς πληροφορίας· 

 

(ζ) διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν κατ’ αρχήν την εισαγωγή εµπορευµάτων, µέσω της 

εφαρµογής απλουστευµένων ή προ της άφιξης τελωνειακών πράξεων και διαδικασιών· και 

 

(η) διατάξεις εισαγωγής που δεν περιλαµβάνουν απαιτήσεις για ελέγχους πριν από την αποστολή 

όπως καθορίζεται από τη συµφωνία του ΠΟΕ για τον έλεγχο πριν από την αποστολή· 

 

(θ) ρυθµίσεις που διασφαλίζουν ότι κάθε κύρωση που επιβάλλεται για ασήµαντες παραβιάσεις 

της τελωνειακής νοµοθεσίας ή των διαδικαστικών κανόνων θα πρέπει να είναι ανάλογη της 

παραβίασης και, κατά την εφαρµογή της, να µη συνεπάγεται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 

του εκτελωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο VIII της GATT 1994. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν : 

 

(α) ότι απαιτείται η διενέργεια έγκαιρων διαβουλεύσεων µε τους οικονοµικούς παράγοντες επί 

ουσιαστικών θεµάτων σχετικά µε νοµοθετικές προτάσεις και γενικές διαδικασίες όσον αφορά 

τα τελωνεία. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί 

διαβουλεύσεων µεταξύ των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος· 
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(β) να δηµοσιεύουν, ει δυνατόν µε ηλεκτρονικά µέσα, και να δίδουν δηµοσιότητα σε νέες 

νοµοθετικές και γενικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τα τελωνεία, καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση, το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος της νοµοθεσίας και των διαδικασιών. 

Υποχρεούνται επίσης να θέτουν στη διάθεση του κοινού γενικές πληροφορίες που 

ενδιαφέρουν τους οικονοµικούς παράγοντες, όπως τις ώρες λειτουργίας των τελωνείων, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών που βρίσκονται σε λιµένες και σε σηµεία διέλευσης των 

συνόρων, καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών· 

 

(γ) να ενισχύουν τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπηρεσιών µέσω της 

χρήσης αντικειµενικών και δηµοσιοποιούµενων µνηµονίων συµφωνίας βασιζόµενων στα 

µνηµόνια που εκδίδει ο ΠΟΤ· και 

 

(δ) να διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες τελωνειακές και σχετικές µε τα τελωνεία απαιτήσεις και 

διαδικασίες τους εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρηµατικών 

κύκλων και να αντιστοιχούν στις καλύτερες πρακτικές. 

 

5. Παρά τις παραγράφους 1 έως 4, οι υπηρεσίες και των δύο συµβαλλοµένων µερών 

υποχρεούνται να παρέχουν αµοιβαία διοικητική συνδροµή επί τελωνειακών ζητηµάτων σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου της 13ης Ιουνίου 2001 για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή 

επί τελωνειακών ζητηµάτων της συµφωνίας πλαισίου για τη συνεργασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

 

∆ασµολογητέα αξία 

 

Η συµφωνία του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VII της GATT 1994, χωρίς τις επιφυλάξεις 

και τις εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στις παραγράφους 2, 3 και 4 του 

παραρτήµατος ΙΙΙ της εν λόγω συµφωνίας, διέπουν τους κανόνες για τη δασµολογητέα αξία που 

εφαρµόζονται στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 81 

 

Ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ιδρύουν ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους 

κανόνες καταγωγής, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών. Η 

επιτροπή συνέρχεται σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη που καθορίζονται εκ των προτέρων 

από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η προεδρία της επιτροπής ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο 

εκάστου συµβαλλοµένου µέρους. Η επιτροπή πραγµατοποιεί αναφορές στην επιτροπή σύνδεσης. 

 

2. Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαµβάνονται τα εξής : 

 

(α) ο έλεγχος της εφαρµογής και της διαχείρισης των άρθρων 79 και 80 και του παραρτήµατος ΙΙΙ 

και όλων των τελωνειακών ζητηµάτων που έχουν σχέση µε την πρόσβαση στην αγορά· 

 

(β) η εξασφάλιση φόρουµ ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης για όλα τα θέµατα που αφορούν 

τα τελωνεία, ιδίως τους κανόνες καταγωγής και τις σχετικές τελωνειακές διαδικασίες, τις 

γενικές τελωνειακές διαδικασίες, τη δασµολογητέα αξία, τα δασµολογικά καθεστώτα, την 

τελωνειακή ονοµατολογία, την τελωνειακή συνεργασία και την αµοιβαία διοικητική 

συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα· 

 

(γ) η βελτίωση της συνεργασίας στον τοµέα της ανάπτυξης, της εφαρµογής και της επιβολής των 

κανόνων καταγωγής και των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, των γενικών τελωνειακών 

διαδικασιών και της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής σε τελωνειακά ζητήµατα·  

 

(δ) κάθε άλλο θέµα που συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 
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3. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα συµβαλλόµενα µέρη 

είναι δυνατό να συµφωνούν τη διενέργεια ειδικών συνεδριάσεων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 82 

 

Εφαρµογή της προτιµησιακής µεταχείρισης 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι σηµαντική για την 

εφαρµογή και τον έλεγχο των προτιµήσεων που παρέχονται βάσει του παρόντος τίτλου και 

επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους να καταπολεµήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σχετικά µε την 

καταγωγή, συµπεριλαµβανοµένης της τελωνειακής κατάταξης και της δασµολογητέας αξίας. 

 

2. Για το σκοπό αυτό, κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά και υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου την προτιµησιακή µεταχείριση που παρέχει βάσει του παρόντος 

τίτλου για το προϊόν ή τα προϊόντα, ως προς τα οποία έχει παρατηρηθεί από το εν λόγω 

συµβαλλόµενο µέρος συστηµατική παράλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας ή απάτη. 

 

3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως συστηµατική παράλειψη παροχής διοικητικής 

συνεργασίας νοείται : 

 

(α) η έλλειψη διοικητικής συνεργασίας, όπως η παράλειψη παροχής ονοµάτων και διευθύνσεων 

τελωνείων ή κυβερνητικών αρχών υπεύθυνων για την έκδοση και τον έλεγχο πιστοποιητικών 

καταγωγής ή υποδειγµάτων σφραγίδων που χρησιµοποιούνται για τη θεώρηση των 

πιστοποιητικών ή παράλειψη ενηµέρωσης για ενδεχόµενη αναπροσαρµογή αυτών των 

στοιχείων· 
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(β) συστηµατική έλλειψη ή ανεπάρκεια ενεργειών όσον αφορά τον έλεγχο του χαρακτήρα 

καταγωγής των προϊόντων και την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του παραρτήµατος 

ΙΙΙ, καθώς και τον εντοπισµό ή την πρόληψη παραβίασης των κανόνων καταγωγής· 

 

(γ) συστηµατική άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση διενέργειας, κατόπιν αιτήσεως του 

άλλου συµβαλλοµένου µέρους, παρεπόµενου ελέγχου των πιστοποιητικών καταγωγής και 

έγκαιρης ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του· 

 

(δ) απουσία ή συστηµατική έλλειψη διοικητικής συνεργασίας για τον έλεγχο περιπτώσεων που 

υποτίθεται ότι συνιστούν απάτη σχετικά µε την καταγωγή. Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατό 

να υπάρξουν υποψίες για απάτη από συµβαλλόµενο µέρος, στο οποίο µεταξύ άλλων οι 

µαζικές εισαγωγές προϊόντος ή προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας 

υπερβαίνουν τα συνήθη επίπεδα παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου µέρους. 

 

4. Το συµβαλλόµενο µέρος που διαπιστώνει συστηµατική παράλειψη παροχής διοικητικής 

συνεργασίας ή τεκµηριωµένη απάτη υποχρεούται, προτού εφαρµόσει την προσωρινή αναστολή που 

προβλέπεται στο παρόν άρθρο, να διαβιβάσει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για την εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης, ενόψει της 

αναζήτησης λύσης αποδεκτής από τα συµβαλλόµενα µέρη. Ταυτόχρονα, δηµοσιεύει στην επίσηµη 

εφηµερίδα του ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς αναφέροντας το προϊόν ή τα προϊόντα για τα 

οποία διαπιστώθηκε συστηµατική παράλειψη παροχής διοικητικής συνεργασίας ή τεκµηριωµένη 

απάτη. Οι νοµικές συνέπειες αυτής της δηµοσίευσης διέπονται από την εθνική νοµοθεσία κάθε 

συµβαλλόµενου µέρους. 

 

5. Εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των πληροφοριών που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4, τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής 

σύνδεσης. Εάν, εντός 30 ηµερών από την έναρξη των εν λόγω διαβουλεύσεων, τα συµβαλλόµενα 

µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε λύση για αποφυγή της προσωρινής αναστολής της 

προτιµησιακής µεταχείρισης, το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αναστείλει 

προσωρινά την προτιµησιακή µεταχείριση του προϊόντος ή των προϊόντων. 
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Η προσωρινή αναστολή δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι αναγκαίος για την προστασία των 

δηµοσιονοµικών συµφερόντων του ενδιαφεροµένου µέρους. 

 

6. Οι προσωρινές αναστολές στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου ανακοινώνονται αµέσως µετά 

την έγκρισή τους στην επιτροπή σύνδεσης. ∆εν επιτρέπεται να υπερβαίνουν περίοδο έξι µηνών η 

οποία είναι δυνατό να ανανεώνεται. Αποτελούν το αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, ενόψει ιδίως της κατάργησής τους µόλις το επιτρέψουν οι 

συνθήκες. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

 

Πρότυπα, τεχνικοί κανονισµοί και διαδικασίες διαπίστωσης της συµµόρφωσης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 83 

 

Στόχος 

 

Στόχο του παρόντος τµήµατος αποτελεί η διευκόλυνση και η αύξηση των εµπορευµατικών 

συναλλαγών µε κατάργηση και παρεµπόδιση των περιττών φραγµών στο εµπόριο, λαµβανοµένων 

ταυτοχρόνως υπόψη των νόµιµων στόχων των συµβαλλοµένων µερών και της αρχής της µη 

διακριτικής µεταχείρισης κατά την έννοια της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εµπόδια στο 

εµπόριο (συµφωνία «ΤΕΕ»). 
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ΑΡΘΡΟ 84 

 

Πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται στις εµπορευµατικές συναλλαγές στον τοµέα 

των προτύπων, των τεχνικών ρυθµίσεων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης όπως 

ορίζονται στη συµφωνία ΤΕΕ. ∆εν εφαρµόζονται στα µέτρα που καλύπτονται από το τµήµα 5 του 

παρόντος κεφαλαίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τους κυβερνητικούς φορείς 

για τις δηµόσιες συµβάσεις δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος τµήµατος, αλλά 

ρυθµίζονται στον τίτλο IV του παρόντος µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 85 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος, ισχύουν οι ορισµοί του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας 

ΤΕΕ. Εφαρµόζεται επίσης σχετικά η απόφαση της επιτροπής του ΠΟΕ για τα τεχνικά εµπόδια στο 

εµπόριο, για τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών, οδηγιών και συστάσεων 

σε σχέση µε τα άρθρα 2, 5 και µε το παράρτηµα 3 της εν λόγω συµφωνίας. 
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ΑΡΘΡΟ 86 

 

Βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 

συµφωνίας ΤΕΕ και τη δέσµευσή τους για την εµπεριστατωµένη εφαρµογή τους. Για το σκοπό 

αυτό και σύµφωνα µε τους στόχους του παρόντος τµήµατος, οι δραστηριότητες συνεργασίας και τα 

µέτρα που υιοθετούνται στο πλαίσιο του παρόντος τµήµατος πρέπει να εφαρµόζονται µε στόχο την 

προώθηση και την ενίσχυση της υλοποίησης των εν λόγω δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 87 

 

Ειδικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο της συµφωνίας 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος τµήµατος : 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντείνουν τη διµερή συνεργασία τους στον τοµέα των προτύπων, των 

τεχνικών κανονισµών και της διαπίστωσης της συµµόρφωσης ενόψει της διευκόλυνσης της 

πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές τους, αυξάνοντας την αµοιβαία γνώση, κατανόηση και 

συµβατότητα των αντίστοιχων συστηµάτων τους. 

 

2. Στο πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας τους, τα συµβαλλόµενα µέρη σκοπεύουν να 

καθορίσουν τους µηχανισµούς ή το συνδυασµό µηχανισµών που είναι οι πλέον κατάλληλοι για 

συγκεκριµένα θέµατα ή τοµείς. Τέτοιοι µηχανισµοί περιλαµβάνουν θέµατα συνεργασίας στον 

κανονιστικό τοµέα, µεταξύ άλλων, τη σύγκλιση ή/και ισοδυναµία των τεχνικών κανονισµών και 

προτύπων, την ευθυγράµµιση µε τα διεθνή πρότυπα, την εµπιστοσύνη στη δήλωση συµµόρφωσης 

του προµηθευτή και τη χρήση της διαπίστευσης για τον καθορισµό των φορέων διαπίστωσης της 

συµµόρφωσης και τις συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης. 
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3. Με βάση την πρόοδο που πραγµατοποιείται σχετικά µε τη διµερή τους συνεργασία, τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τις ειδικές ρυθµίσεις που πρέπει να συµφωνηθούν ενόψει της 

εφαρµογής των καθορισθέντων µηχανισµών. 

 

4.  Προς τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν : 

 

(α) να διαµορφώνουν κοινές απόψεις για ορθές κανονιστικές πρακτικές, στις οποίες 

περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων : 

 

(i) η διαφάνεια κατά την προετοιµασία, την έγκριση και την εφαρµογή τεχνικών 

κανονισµών, προτύπων και διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης· 

 

(ii) η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των κανονιστικών µέτρων και των σχετικών 

διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

χρησιµοποίησης της δήλωσης συµµόρφωσης του προµηθευτή· 

 

(iii) η χρήση διεθνών προτύπων ως βάσης για τους τεχνικούς κανονισµούς, εκτός από την 

περίπτωση που τέτοια διεθνή πρότυπα θεωρούνται µη αποτελεσµατικά ή ακατάλληλα 

µέσα για την εκπλήρωση των επιδιωκόµενων νόµιµων στόχων· 

 

(iv) η ενίσχυση των τεχνικών κανονισµών και των δραστηριοτήτων επιτήρησης της αγοράς· 

 

(v) οι αναγκαίες τεχνικές υποδοµές από πλευράς µετρολογίας, τυποποίησης, δοκιµών, 

πιστοποίησης και διαπίστευσης, για τη στήριξη των τεχνικών κανονισµών· και 

 

(vi) οι µηχανισµοί και οι µέθοδοι για την εξέταση των τεχνικών κανονισµών και των 

διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης· 
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(β) να ενισχύουν την κανονιστική συνεργασία µέσω π.χ. ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών 

και δεδοµένων και µέσω επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας ενόψει της βελτίωσης της 

ποιότητας και του επιπέδου των τεχνικών κανονισµών τους και της αποτελεσµατικής χρήσης 

των κανονιστικών πόρων· 

 

(γ) να επιδιώκουν τη συµβατότητα ή/και την ισοδυναµία των αντίστοιχων τεχνικών κανονισµών 

τους, προτύπων και διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης· 

 

(δ) να προωθούν και να ενθαρρύνουν τη διµερή συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων 

οργανισµών τους, του δηµοσίου ή/και του ιδιωτικού τοµέα, που είναι αρµόδιοι για τη 

µετρολογία, την τυποποίηση, τις δοκιµές, την πιστοποίηση και τη διαπίστευση· 

 

(ε) να προωθούν και να ενθαρρύνουν την πλήρη συµµετοχή στους φορείς καθορισµού των 

διεθνών προτύπων και να ενισχύουν το ρόλο των διεθνών προτύπων ως βάσης για τους 

τεχνικούς κανονισµούς· και 

 

(στ) να αυξάνουν τη διµερή συνεργασία τους στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών οργανισµών και 

φόρα που ασχολούνται µε τα θέµατα που καλύπτει το παρόν τµήµα. 
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ΑΡΘΡΟ 88 

 

Επιτροπή για τα πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισµούς και τη διαπίστωση της συµµόρφωσης 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ιδρύουν ειδική επιτροπή για τους τεχνικούς κανονισµούς, τα 

πρότυπα και τη διαπίστωση της συµµόρφωσης, ενόψει της επίτευξης των στόχων που καθορίζονται 

στο παρόν τµήµα. Η προεδρία της επιτροπής, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των 

συµβαλλοµένων µερών, ασκείται από κοινού από εκπροσώπους κάθε συµβαλλοµένου µέρους. 

Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το έτος, εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν άλλως. 

Η επιτροπή πραγµατοποιεί αναφορές στην επιτροπή σύνδεσης. 

 

2. Η επιτροπή µπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε την αποτελεσµατική λειτουργία 

του παρόντος τµήµατος. Έχει ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες και λειτουργίες : 

 

(α) να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την εφαρµογή και τον τρόπο διαχείρισης του παρόντος 

τµήµατος. Η επιτροπή συντάσσει σχετικά πρόγραµµα εργασίας που αποσκοπεί στην επίτευξη 

των στόχων του τµήµατος και ιδίως εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 87· 

 

(β) να παρέχει φόρουµ για τη συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών επί παντός θέµατος που 

έχει σχέση µε το παρόν τµήµα και, ιδίως, όσον αφορά τα συστήµατα των συµβαλλοµένων 

µερών για τους τεχνικούς κανονισµούς, τα πρότυπα και τις διαδικασίες διαπίστωσης της 

συµµόρφωσης, καθώς και τις εξελίξεις στους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς· 

 

(γ) να παρέχει φόρουµ για τη διενέργεια διαβουλεύσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

την άµεση διευθέτηση θεµάτων που λειτουργούν ή µπορεί να λειτουργήσουν ως περιττά 

εµπόδια στο εµπόριο, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής και κατά την έννοια του παρόντος 

τµήµατος· 
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(δ) να ενθαρρύνει, να προωθεί και να διευκολύνει µε άλλο τρόπο τη συνεργασία µεταξύ των 

οργανισµών των συµβαλλοµένων µερών, του δηµοσίου ή/και του ιδιωτικού τοµέα, που είναι 

αρµόδιοι για τη µετρολογία, την τυποποίηση, τις δοκιµές, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και τη 

διαπίστευση· και 

 

(ε) να διερευνά κάθε τρόπο που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές 

των συµβαλλοµένων µερών και στην προώθηση της λειτουργίας του παρόντος τµήµατος. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

 

Μέτρα υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 89 

 

Μέτρα υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας 

 

1. Στόχος του παρόντος τµήµατος είναι η διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών στον τοµέα που έχει σχέση µε τη νοµοθεσία υγειονοµικής και 

φυτοϋγειονοµικής προστασίας, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και της υγείας ζώων 

και φυτών µέσω της υλοποίησης των αρχών της συµφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρµογή µέτρων 

υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας («συµφωνία ΠΟΕ ΥΦΥ»). Πρόσθετος στόχος του 

παρόντος τµήµατος είναι η εξέταση των προτύπων ευηµερίας των ζώων. 
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2. Οι στόχοι του παρόντος τµήµατος επιδιώκονται µέσω της «συµφωνίας για τα µέτρα 

υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας που εφαρµόζεται στο εµπόριο ζώων και ζωικών 

προϊόντων, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων εµπορευµάτων και για την ευηµερία των ζώων» 

που επισυνάπτεται ως παράρτηµα IV. 

 

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 193, όταν η επιτροπή σύνδεσης ασχολείται µε µέτρα 

υγειονοµικής ή φυτοϋγειονοµικής προστασίας, συγκροτείται από εκπροσώπους της Κοινότητας και 

της Χιλής αρµόδιους για θέµατα υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας. Η εν λόγω 

επιτροπή καλείται σε αυτή την περίπτωση «µικτή διαχειριστική επιτροπή για θέµατα υγειονοµικής 

και φυτοϋγειονοµικής προστασίας». Οι αρµοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στο άρθρο 16 

του παραρτήµατος IV. 

 

4. Για την εφαρµογή του άρθρου 184, οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται βάσει του άρθρου 16 

του παραρτήµατος IV θεωρείται ότι αποτελούν τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 183, 

εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίσουν άλλως. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

 

Οίνοι και οινοπνευµατώδη ποτά 

 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

 

Οίνοι και οινοπνευµατώδη ποτά 

 

Η συµφωνία για το εµπόριο οίνου και η συµφωνία για το εµπόριο οινοπνευµατωδών και 

αρωµατισµένων ποτών επισυνάπτονται ως παράρτηµα V και παράρτηµα VI, αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 91 

 

Γενική ρήτρα εξαίρεσης 

 

Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

συνιστούν µέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών στα οποία επικρατούν παρόµοιες συνθήκες ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό 

των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, καµία από τις διατάξεις του 

παρόντος τίτλου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν ή να 

επιβάλουν µέτρα τα οποία : 

 

(α) είναι αναγκαία για την προστασία των χρηστών ηθών· 

 

(β) είναι απαραίτητα για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 

φυτών· 

 

(γ) είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς νόµους ή κανονισµούς που δεν 

αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 

αναφέρονται στην επιβολή των τελωνειακών µέτρων, την προστασία των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και την πρόληψη δόλιων πρακτικών· 

 

(δ) αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή χρυσού ή αργύρου· 

 

(ε) αφορούν την προστασία εθνικών θησαυρών µε καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία· 
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(στ) αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιµων φυσικών πόρων σε περίπτωση που τα µέτρα αυτά 

καταστούν εκτελεστά από κοινού µε τους περιορισµούς για την εγχώρια παραγωγή ή 

κατανάλωση· ή 

 

(ζ) αφορούν προϊόντα που προέρχονται από εργασία φυλακισµένων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 92 

 

Ρήτρα διασφάλισης 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα 

διασφάλισης εφαρµόζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, εκτός αν ορίζεται άλλως στο 

παρόν άρθρο. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου 

εφαρµόζονται µόνον όταν κάποιο συµβαλλόµενο µέρος έχει ουσιαστικό συµφέρον ως εξαγωγέας 

του σχετικού προϊόντος όπως ορίζεται στην παράγραφο 10. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διαβιβάζει αµέσως και οπωσδήποτε εντός επτά ηµερών το 

αργότερο από το γεγονός, ειδική γραπτή γνωστοποίηση στην επιτροπή σύνδεσης που περιέχει όλες 

τις σχετικές πληροφορίες για την έναρξη έρευνας για µέτρα διασφάλισης και για τα τελικά 

πορίσµατα της έρευνας. 

 

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 πρέπει ιδίως να περιλαµβάνουν 

λεπτοµέρειες για την εγχώρια διαδικασία βάσει της οποίας θα διεξαχθεί η έρευνα και αναφορά των 

χρονοδιαγραµµάτων για τις ακροάσεις και άλλες δυνατότητες που διαθέτουν τα ενδιαφερόµενα 

συµβαλλόµενα µέρη για την υποβολή των σχετικών απόψεών τους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος 

παρέχει, επίσης, εκ των προτέρων γραπτή γνωστοποίηση προς την επιτροπή σύνδεσης όλων των 

σχετικών πληροφοριών για την απόφαση εφαρµογής προσωρινών µέτρων διασφάλισης. Η 

γνωστοποίηση αυτή πρέπει να λαµβάνεται τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από την εφαρµογή 

τέτοιων µέτρων. 
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4. Μετά τη γνωστοποίηση των τελικών πορισµάτων της έρευνας πριν από την εφαρµογή των 

µέτρων διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GATT 1994 και της 

συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης, το συµβαλλόµενο µέρος που σκοπεύει να 

εφαρµόσει τέτοια µέτρα υποβάλλει το θέµα στην επιτροπή σύνδεσης για εµπεριστατωµένη εξέταση 

της κατάστασης ενόψει της εξεύρεσης αµοιβαία αποδεκτής λύσης. Για να εξευρεθεί τέτοια λύση 

και εφόσον το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος το ζητεί, τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν 

προηγουµένως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. 

 

5. Παρά την παράγραφο 4, τίποτε δεν εµποδίζει το συµβαλλόµενο µέρος να εφαρµόσει µέτρα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GATT 1994 και της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα 

µέτρα διασφάλισης. 

 

6. Κατά την επιλογή των µέτρων διασφάλισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα 

συµβαλλόµενα µέρη δίδουν προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη 

των στόχων της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο για 

την αποκατάσταση της σοβαρής ζηµίας και διατηρούν το επίπεδο/περιθώριο προτίµησης που 

παρέχεται βάσει του παρόντος τίτλου. 

 

7. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους βάσει 

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης. 

 

8. Η άσκηση της αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της συµφωνίας του 

ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης δεν επιτρέπεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών κατά τη 

διάρκεια των δεκαοκτώ πρώτων µηνών ισχύος του µέτρου διασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι 

το µέτρο διασφάλισης θεσπίστηκε για να αντιµετωπιστεί η αύξηση σε απόλυτα µεγέθη των 

εισαγωγών και ότι το συγκεκριµένο µέτρο συµβαδίζει µε τις διατάξεις της συµφωνίας του ΠΟΕ για 

τα µέτρα διασφάλισης. 

 

9. Τα µέτρα διασφάλισης γνωστοποιούνται, κατόπιν αιτήσεως, αµέσως στην επιτροπή σύνδεσης 

και αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων µία φορά το έτος στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, µε 

σκοπό, ιδίως, την ελευθέρωση ή την κατάργησή τους. 
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10. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι συµβαλλόµενο µέρος έχει ουσιαστικό 

συµφέρον, όταν συγκαταλέγεται µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων προµηθευτών του εισαγόµενου 

προϊόντος κατά τα αµέσως προηγούµενα τρία έτη, βάσει του όγκου ή της αξίας του σε απόλυτες 

τιµές. 

 

11. Σε περίπτωση που κάποιο συµβαλλόµενο µέρος υποβάλλει σε διαδικασία επιτήρησης 

εισαγωγές προϊόντων που δύνανται να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για την επιβολή µέτρου 

διασφάλισης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικά το άλλο µέρος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 93 

 

Ρήτρα ανεπάρκειας 

 

Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του παρόντος τίτλου οδηγεί σε : 

 

(α) σοβαρή ανεπάρκεια ή απειλή ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους 

σηµασίας για το εξάγον µέρος· ή 

 

(β) ανεπάρκεια ουσιωδών ποσοτήτων εγχώριων πρώτων υλών που χρειάζεται ο εγχώριος 

µεταποιητικός κλάδος κατά τις περιόδους κατά τις οποίες η εγχώρια τιµή των εν λόγω 

πρώτων υλών διατηρείται κάτω από την παγκόσµια τιµή στο πλαίσιο κυβερνητικού 

προγράµµατος σταθεροποίησης· 

 

και σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν 

σοβαρές δυσκολίες για το συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής, το µέρος αυτό µπορεί να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα, υπό τους όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
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2. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία του 

καθεστώτος που καθορίζεται στην παρούσα συµφωνία. Τα µέτρα αυτά δεν εφαρµόζονται κατά 

τρόπο ώστε να αποτελούν µέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που 

ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό στο εµπόριο και καταργούνται όταν 

οι συνθήκες δεν αιτιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Επιπλέον, τα µέτρα που θεσπίζονται 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών ή 

την προστασία του οικείου εγχώριου βιοµηχανικού κλάδου και δεν παρεκκλίνουν από τις διατάξεις 

της παρούσας συµφωνίας όσον αφορά τη µη διακριτική µεταχείριση. 

 

3. Πριν ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και, στις περιπτώσεις που 

ισχύει η παράγραφος 4, το ταχύτερο δυνατό, το συµβαλλόµενο µέρος που προτίθεται να λάβει τα 

µέτρα παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης κάθε σχετική πληροφορία ενόψει της εξεύρεσης λύσης 

αποδεκτής και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης τα 

συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν τα µέσα που είναι αναγκαία για να τεθεί τέρµα στις 

δυσχέρειες. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

υπόθεσης στην επιτροπή σύνδεσης, το συµβαλλόµενο µέρος εξαγωγής µπορεί να εφαρµόσει τα 

µέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικά µε την εξαγωγή του οικείου προϊόντος. 

 

4. Σε εξαιρετικές και κρίσιµες περιστάσεις που απαιτούν άµεση δράση και αποκλείουν την εκ 

των προτέρων ενηµέρωση ή εξέταση, το συµβαλλόµενο µέρος που προτίθεται να λάβει τα µέτρα 

µπορεί να εφαρµόσει αµέσως τα προληπτικά µέτρα που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης και ενηµερώνει αµέσως σχετικά το άλλο µέρος. 

 

5. Τα µέτρα διασφάλισης που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται 

αµέσως στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν το αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο αυτού του οργάνου, µε σκοπό, ειδικότερα, να καταρτισθεί χρονοδιάγραµµα για την 

κατάργησή τους, αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 94 

 

Στόχοι 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ελευθερώνουν αµοιβαία τις συναλλαγές τους στον τοµέα των 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου και µε το άρθρο V της GATS. 

 

2. Στόχος του κεφαλαίου ΙΙΙ είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος των επενδύσεων και, ειδικότερα, 

ο καθορισµός των προϋποθέσεων εγκατάστασης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών βάσει της αρχής 

της µη διακριτικής µεταχείρισης· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

Γενικές ∆ιατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 95 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, οι συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών 

ορίζονται ως η παροχή υπηρεσιών µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : 

 

(α) από το έδαφος συµβαλλοµένου µέρους στο έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 1)· 

 

(β) στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους για τους χρήστες υπηρεσιών του άλλου µέρους 

(τρόπος 2)· 

 

(γ) από φορέα παροχής υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, µέσω εµπορικής παρουσίας στο 

έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 3)· 

 

(δ) από φορέα παροχής υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, µέσω της παρουσίας φυσικών 

προσώπων στο έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 4). 
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2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις συναλλαγές σε όλους τους τοµείς των υπηρεσιών µε 

εξαίρεση : 

 

(α) τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που διέπονται από το κεφάλαιο ΙΙ· 

 

(β) τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες· 

 

(γ) τις εθνικές θαλάσσιες ενδοµεταφορές· και 

 

(δ) τις υπηρεσίες αεροπορικών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών εγχώριων και 

διεθνών αεροπορικών µεταφορών, τακτικών ή µη τακτικών, καθώς και των συναφών 

υπηρεσιών που συνδέονται αµέσως µε την άσκηση των µεταφορικών δικαιωµάτων εκτός 

από : 

 

(i) τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος 

αποσύρεται από τη γραµµή· 

 

(ii) την πώληση και την προώθηση στην αγορά των υπηρεσιών αεροµεταφορών· και 

 

(iii) υπηρεσίες σχετικές µε το ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων (ΗΣΚ). 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι επιβάλλει υποχρέωση σχετικά µε 

δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου IV του παρόντος µέρους. 
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4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις επιδοτήσεις που χορηγούνται 

από τα συµβαλλόµενα µέρη. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν το θέµα των κανόνων για τις 

επιδοτήσεις που έχουν σχέση µε τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

επανεξέτασης του παρόντος κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100, ενόψει της 

ενσωµάτωσης κανόνων που έχουν συµφωνηθεί βάσει του άρθρου XV της GATS. 

 

5. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων µεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών µε την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαµβάνονται στα τµήµατα 2 και 3. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 96 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου : 

 

(α) ως «µέτρο» νοείται κάθε µέτρο που λαµβάνεται από συµβαλλόµενο µέρος υπό µορφή νόµου, 

κανονισµού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη 

µορφή· 

 

(β) ως «µέτρο που λαµβάνεται ή διατηρείται από συµβαλλόµενο µέρος» νοείται το µέτρο που 

λαµβάνεται από : 

 

(i) κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και 

 

(ii) µη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται από 

κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές· 
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(γ) ως «φορέας παροχής υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να 

παράσχει ή που παρέχει υπηρεσία· 

 

(δ) ως «εµπορική παρουσία» νοείται κάθε είδος επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, µεταξύ άλλων, µέσω : 

 

(i) της σύστασης, αγοράς ή διατήρησης νοµικού προσώπου· ή 

 

(ii) της δηµιουργίας ή διατήρησης υποκαταστήµατος ή υπηρεσίας εκπροσώπησης· 

 

στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας· 

 

(ε) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε νοµική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή κατ’ άλλο 

τρόπο οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, η οποία 

ανήκει στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών, των 

οικονοµικών συνασπισµών µεγάλων επιχειρήσεων («trust»), των προσωπικών εταιρειών 

(«partnership»), των κοινών επιχειρήσεων, των ατοµικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

 

(στ) ως «νοµικό πρόσωπο συµβαλλόµενου µέρους», νοείται νοµικό πρόσωπο του οποίου η 

σύσταση ή η κατ’ άλλο τρόπο οργάνωση διέπεται από τη νοµοθεσία της Κοινότητας ή των 

κρατών µελών της ή της Χιλής. 

 

Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο διατηρεί µόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική 

διοίκησή του στο έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής, δεν θεωρείται ως νοµικό πρόσωπο της 

Κοινότητας ή Χιλής, αντίστοιχα, εκτός εάν έχει αναλάβει ουσιαστική επιχειρηµατική δράση 

στο έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής αντίστοιχα· 

 

(ζ) ως «φυσικό πρόσωπο» νοείται υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη ή της Χιλής, σύµφωνα µε 

την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους. 
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ΑΡΘΡΟ 97 

 

Πρόσβαση στην αγορά 

 

1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά µέσω των τρόπων παροχής υπηρεσιών που ορίζονται 

στο άρθρο 95, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στις υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών του 

άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπεται κατ’ εφαρµογή των 

όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων που έχουν συµφωνηθεί και καθορισθεί στον πίνακα 

υποχρεώσεών του που αναφέρεται στο άρθρο 99. 

 

2. Σε τοµείς στους οποίους αναλαµβάνονται υποχρεώσεις πρόσβασης στην αγορά, τα µέτρα τα 

οποία δεν διατηρούνται ούτε υιοθετούνται από συµβαλλόµενο µέρος είτε σε επίπεδο περιφερειακής 

υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα των 

υποχρεώσεών του, είναι τα εξής : 

 

(α) περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων παροχής υπηρεσιών, είτε υπό µορφή 

αριθµητικών ποσοστώσεων, µονοπωλίων ή κατ’ αποκλειστικότητα παροχής υπηρεσιών, είτε 

υπό µορφή εξέτασης των οικονοµικών αναγκών· 

 

(β) περιορισµοί ως προς τη συνολική αξία συναλλαγών ή στοιχείων του ενεργητικού στον τοµέα 

των υπηρεσιών, υπό µορφή αριθµητικών ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονοµικών 

αναγκών· 

 

(γ) περιορισµοί ως προς το συνολικό αριθµό συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών ή ως προς 

τη συνολική ποσότητα των παραγόµενων υπηρεσιών, η οποία εκφράζεται µε καθορισµένες 

αριθµητικές µονάδες, υπό µορφή ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονοµικών αναγκών5· 

 

                                                 
5 Η παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεν καλύπτει µέτρα που λαµβάνονται από συµβαλλόµενο µέρος 

και περιορίζουν τις εισροές για την παροχή υπηρεσιών. 
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(δ) περιορισµοί ως προς το συνολικό αριθµό φυσικών προσώπων που µπορούν να απασχοληθούν 

σε συγκεκριµένο τοµέα υπηρεσιών ή που είναι δυνατό να προσληφθούν από φορέα παροχής 

υπηρεσιών, τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας και 

συνδέονται αµέσως µε αυτή, υπό µορφή αριθµητικών ποσοστώσεων ή ανάγκης εξέτασης των 

οικονοµικών αναγκών· 

 

(ε) µέτρα που περιορίζουν ή επιβάλλουν υποχρεώσεις όσον αφορά την ύπαρξη συγκεκριµένων 

τύπων νοµικών προσώπων ή κοινών επιχειρήσεων, µέσω των οποίων είναι δυνατόν να 

παρέχεται υπηρεσία από φορέα παροχής υπηρεσιών τού άλλου συµβαλλοµένου µέρους· και 

 

(στ) περιορισµοί όσον αφορά τη συµµετοχή ξένου κεφαλαίου υπό µορφή ανώτατων ποσοστιαίων 

περιορισµών στις µετοχές που κατέχουν αλλοδαποί ή τη συνολική αξία µεµονωµένων ή 

συνολικών ξένων επενδύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 98 

 

Εθνική µεταχείριση 

 

1. Όσον αφορά το σύνολο των µέτρων των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς 

που περιλαµβάνονται στον πίνακά του και λαµβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισµούς που 

καθορίζονται σ’ αυτόν, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει σε υπηρεσίες και φορείς παροχής 

υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη µεταχείριση που 

παρέχει στις δικές του παρεµφερείς υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών6. 

 

2. Συµβαλλόµενο µέρος είναι δυνατό να πληροί τον όρο της παραγράφου 1 παραχωρώντας στις 

υπηρεσίες και στους φορείς παροχής υπηρεσιών του άλλου µέρους, είτε τυπικά πανοµοιότυπη 

µεταχείριση µε αυτή που παρέχει στις δικές του παρόµοιες υπηρεσίες και στους δικούς του φορείς 

παροχής υπηρεσιών είτε τυπικά διαφορετική µεταχείριση. 

                                                 
6 Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν 

σηµαίνουν ότι απαιτείται από τα συµβαλλόµενα µέρη να αντισταθµίσουν τα εγγενή 
ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα που απορρέουν από τον εξωγενή χαρακτήρα των σχετικών 
υπηρεσιών ή φορέων παροχής υπηρεσιών. 
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3. Η τυπικά πανοµοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική µεταχείριση θεωρείται ότι είναι λιγότερο 

ευνοϊκή, εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισµού υπέρ των υπηρεσιών ή φορέων παροχής 

υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, σε σύγκριση µε παρόµοιες υπηρεσίες ή φορείς παροχής 

παρόµοιων υπηρεσιών του άλλου µέρους. 

 

 

Άρθρο 99 

 

Πίνακας συγκεκριµένων υποχρεώσεων 

 

1. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε συµβαλλόµενο µέρος βάσει των 

άρθρων 97 και 98 καθορίζονται σε πίνακα που περιέχεται στο παράρτηµα VII. Όσον αφορά τους 

τοµείς στους οποίους αναλαµβάνονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις, σε κάθε πίνακα 

προσδιορίζονται : 

 

(α) οι όροι, οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά· 

 

(β) οι όροι και οι περιορισµοί όσον αφορά την εθνική µεταχείριση· 

 

(γ) οι αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν σχέση µε πρόσθετες υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3· 

 

(δ) όπου χρειάζεται, το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τέτοιων υποχρεώσεων και η 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω υποχρεώσεων. 

 

2. Τα µέτρα που έρχονται σε αντίθεση µε το άρθρο 97 και το άρθρο 98 εγγράφονται στη στήλη 

που αφορά το άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή θεωρείται ότι επιβάλλει όρο ή 

περιορισµό όσον αφορά επίσης το άρθρο 98. 
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3. Όταν συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει συγκεκριµένες υποχρεώσεις για µέτρα που 

επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών που δεν υποβάλλονται σε προγραµµατισµό 

βάσει των άρθρων 97 και 98, οι υποχρεώσεις αυτές εγγράφονται στον πίνακα ως πρόσθετες 

υποχρεώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

 

Επανεξέταση 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν το παρόν κεφάλαιο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας συµφωνίας ενόψει της ευρύτερης ελευθέρωσης και της µείωσης των εναποµενόντων 

περιορισµών προς το αµοιβαίο συµφέρον καθώς και της διασφάλισης γενικής ισορροπίας µεταξύ 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης µελετά τη λειτουργία του παρόντος κεφαλαίου κάθε τρία έτη µετά την 

επανεξέταση που αναλαµβάνεται βάσει της παραγράφου 1 και υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 

στο συµβούλιο σύνδεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 101 

 

Κυκλοφορία φυσικών προσώπων 

 

∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν 

τους κανόνες και τους όρους που διέπουν την κυκλοφορία φυσικών προσώπων (τρόπος 4) ενόψει 

της επίτευξης µεγαλύτερης ελευθέρωσης. Η επανεξέταση αυτή µπορεί επίσης να αφορά την 

αναθεώρηση του ορισµού του φυσικού προσώπου που παρέχεται στο άρθρο 96 στοιχείο ζ). 
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ΑΡΘΡΟ 102 

 

Εσωτερικές ρυθµίσεις 

 

1. Σε τοµείς όπου συµβαλλόµενο µέρος έχει αναλάβει υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στον 

πίνακά του και ενόψει της διασφάλισης ότι κάθε µέτρο που έχει σχέση µε προϋποθέσεις και 

διαδικασίες έκδοσης αδειών και πιστοποίησης φορέων παροχής υπηρεσιών του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους δεν αποτελεί περιττό εµπόδιο στο εµπόριο, το εν λόγω συµβαλλόµενο 

µέρος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι κάθε τέτοιο µέτρο : 

 

(α) βασίζεται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, όπως, µεταξύ άλλων, τα προσόντα και η 

ικανότητα παροχής υπηρεσιών· 

 

(β) δεν περιορίζει το εµπόριο περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 

επίτευξης νόµιµου στόχου πολιτικής· 

 

(γ) δεν αποτελεί συγκεκαλυµµένο περιορισµό στην παροχή υπηρεσίας. 

 

2. Οι κανόνες της παραγράφου 1 είναι δυνατό να επανεξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του άρθρου 100, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο του 

άρθρου VI της GATS ενόψει της ενσωµάτωσής τους στην παρούσα συµφωνία. 

 

3. Όταν συµβαλλόµενο µέρος αναγνωρίζει, µονοµερώς ή µε συµφωνία, διπλώµατα, 

επαγγελµατική πείρα, άδειες λειτουργίας ή επαγγελµατικές βεβαιώσεις που έχουν αποκτηθεί στο 

έδαφος τρίτης χώρας, το εν λόγω µέρος υποχρεούται να παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος τη 

δυνατότητα να αποδεικνύει ότι τα διπλώµατα, η επαγγελµατική πείρα, οι άδειες λειτουργία ή οι 

επαγγελµατικές βεβαιώσεις που αποκτήθηκαν στο έδαφος του άλλου µέρους θα πρέπει επίσης να 

αναγνωρίζονται ή να συνάπτει συµφωνία ή ρύθµιση παρόµοιου αποτελέσµατος. 
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4. Τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν τακτικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν τη 

σκοπιµότητα κατάργησης εναποµενουσών προϋποθέσεων σχετικά µε την υπηκοότητα ή τη µόνιµη 

κατοικία για την έκδοση άδειας λειτουργίας ή για την επαγγελµατική αναγνώριση φορέων παροχής 

υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 103 

 

Αµοιβαία αναγνώριση 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι, εντός εύλογης περιόδου µετά την υποβολή εκ 

µέρους φορέα παροχής υπηρεσιών του άλλου µέρους αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας ή 

επαγγελµατικής αναγνώρισης, οι αρµόδιες αρχές του : 

 

(α) όταν η αίτηση είναι πλήρης, λαµβάνουν απόφαση που εγγράφουν επί της αίτησης και 

ενηµερώνουν σχετικά τον αιτούντα· ή 

 

(β) όταν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ενηµερώνουν αµέσως τον αιτούντα για την κατάσταση της 

αίτησης και ζητούν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την 

εθνική νοµοθεσία του συµβαλλοµένου µέρους. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τους αρµόδιους φορείς στα αντίστοιχα εδάφη τους να 

διατυπώνουν συστάσεις για την αµοιβαία αναγνώριση, ώστε να καθίσταται δυνατό στους φορείς 

παροχής υπηρεσιών να πληρούν, στο σύνολό τους ή εν µέρει, τα κριτήρια που εφαρµόζει κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος για την έγκριση, την έκδοση άδειας, τη διαπίστευση, τη λειτουργία και την 

πιστοποίηση των φορέων παροχής, επαγγελµατικών ιδίως, υπηρεσιών. 
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3. Η επιτροπή σύνδεσης αποφασίζει, εντός εύλογης περιόδου και αφού εξετάσει το επίπεδο 

αντιστοιχίας των επιµέρους κανονισµών, εάν οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

συµβιβάζονται µε το παρόν κεφάλαιο. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω συστάσεις υλοποιούνται 

µε συµφωνία σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση των απαιτήσεων, των επαγγελµατικών 

προσόντων, των αδειών και άλλων κανονισµών που αποτελούν το αντικείµενο διαπραγµατεύσεων 

µεταξύ των αρµοδίων αρχών. 

 

4. Κάθε τέτοια συµφωνία οφείλει να συµβαδίζει µε τις σχετικές διατάξεις της συµφωνίας για 

τον ΠΟΕ και, ιδίως, µε το άρθρο VII της GATS. 

 

5. Όταν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, κάθε µέρος ενθαρρύνει τους σχετικούς φορείς του 

να διαµορφώνουν διαδικασίες για την χορήγηση προσωρινών αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών 

του άλλου µέρους. 

 

6. Η επιτροπή σύνδεσης επανεξετάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρία έτη, την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 104 

 

Ηλεκτρονικό εµπόριο7 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ηλεκτρονικών µέσων αυξάνει τις ευκαιρίες 

εµπορικών συναλλαγών σε πολλούς τοµείς, συµφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ τους, συνεργαζόµενα ιδίως για την πρόσβαση στην αγορά και για 

κανονιστικά θέµατα που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

                                                 
7 Η προσθήκη της διάταξης αυτής στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη της 

θέσης της Χιλής σχετικά µε το εάν το ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει να θεωρείται ως 
παροχή υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 105 

 

∆ιαφάνεια 

 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ανταποκρίνεται αµέσως σε όλα τα αιτήµατα που υποβάλλονται από το 

άλλο µέρος για συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα γενικής εφαρµογής ή τις διεθνείς 

συµφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν το παρόν κεφάλαιο. Το κέντρο επικοινωνίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 190 παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, ειδικές πληροφορίες για όλα τα θέµατα σε 

φορείς παροχής υπηρεσιών του άλλου συµβαλλοµένου µέρους. Τα κέντρα επικοινωνίας δεν 

απαιτείται να αποτελούν θεµατοφύλακες νόµων και κανονισµών. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

 

∆ιεθνείς θαλάσσιες µεταφορές 

 

 

ΑΡΘΡΟ 106 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Παρά το άρθρο 95 παράγραφος 5, οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος ισχύουν για 

ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός της Κοινότητας ή της Χιλής και ελέγχονται 

από υπηκόους κράτους µέλους ή της Χιλής, αντίστοιχα, εφόσον τα πλοία τους είναι νηολογηµένα 

στο εν λόγω κράτος µέλος ή στη Χιλή, σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν νοµοθεσίες τους και φέρουν 

σηµαία κράτους µέλους ή της Χιλής. 

 

2. To παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των 

µεταφορών από πόρτα σε πόρτα και των συνδυασµένων µεταφορών που περιλαµβάνουν σκέλος 

θαλάσσιων µεταφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 107 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος : 

 

(α) ως «συνδυασµένες µεταφορές» νοείται το δικαίωµα διεκπεραίωσης µεταφοράς διεθνούς 

φορτίου από πόρτα σε πόρτα και η για το σκοπό αυτό σύναψη σύµβασης µε φορέα παροχής 

άλλου είδους µεταφοράς· 

 

(β) ως «φορείς παροχής διεθνών θαλασσίων µεταφορών» νοούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών 

σχετικών µε τη θαλάσσια µεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση, την αποθήκευση, τον 

εκτελωνισµό, τη χρήση εµπορευµατοκιβωτίων και την εναπόθεση, τις υπηρεσίες 

εκπροσώπησης και της προώθησης διεθνούς φορτίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 108 

 

Πρόσβαση στην αγορά και εθνική µεταχείριση 

 

1. Λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών επιπέδων ελευθέρωσης µεταξύ των µερών όσον 

αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές : 

 

(α) τα συµβαλλόµενα µέρη εξακολουθούν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της άνευ περιορισµών πρόσβασης στην αγορά των διεθνών 

θαλάσσιων µεταφορών και κυκλοφορίας στο πλαίσιο των εµπορικών όρων και χωρίς να 

εφαρµόζουν διακριτική µεταχείριση· 
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(β) κάθε συµβαλλόµενο µέρος εξακολουθεί να παρέχει στα πλοία, που φέρουν τη σηµαία του 

άλλου µέρους ή των οποίων η εκµετάλλευση ανήκει σε φορείς παροχής υπηρεσιών του άλλου 

µέρους, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα δικά του πλοία όσον 

αφορά, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση στους λιµένες, τη χρησιµοποίηση των υποδοµών και 

των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των λιµένων και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, 

τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τον καθορισµό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων για τη 

φόρτωση και την εκφόρτωση. 

 

2. Κατά την εφαρµογή των αρχών της παραγράφου 1 τα συµβαλλόµενα µέρη : 

 

(α) δεν επιβάλλουν ρήτρες κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές διµερείς συµφωνίες µε τρίτες 

χώρες, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες ναυτιλιακές εταιρείες 

τακτικών γραµµών του ενδιαφεροµένου συµβαλλόµενου µέρους, δεν θα είχαν άλλως την 

ευκαιρία να προβαίνουν στη διεξαγωγή εµπορίου από ή προς την εκάστοτε τρίτη χώρα· 

 

(β) απαγορεύουν την προσθήκη ρυθµίσεων κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές διµερείς 

συµφωνίες όσον αφορά το εµπόριο υγρού και ξηρού φορτίου χύδην· 

 

(γ) καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, όλα τα µονοµερή µέτρα, τα 

διοικητικά, τεχνικά και άλλα εµπόδια, τα οποία ενδέχεται να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις 

ή να επιβάλλουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των διεθνών 

θαλάσσιων µεταφορών. 

 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος επιτρέπει στους φορείς παροχής υπηρεσιών διεθνών θαλασσίων 

µεταφορών του άλλου µέρους να έχουν εµπορική παρουσία στο έδαφός του υπό όρους 

εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχει στους δικούς του 

φορείς παροχής υπηρεσιών ή στους φορείς τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποιοι είναι ευνοϊκότεροι, 

σύµφωνα µε τους όρους που αναγράφονται στον πίνακά του. 
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ΤΜΗΜΑ 3 

 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

 

 

ΑΡΘΡΟ 109 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος : 

 

(α) ως «υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών» νοείται η µεταφορά ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων, ήχου, 

δεδοµένων µε εικόνες ή συνδυασµών αυτών, εκτός από τις εκποµπές8. Συνεπώς, οι 

υποχρεώσεις στο συγκεκριµένο τοµέα δεν καλύπτουν την οικονοµική δραστηριότητα που 

συνίσταται σε παροχή περιεχοµένου µέσω υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Η δραστηριότητα αυτή 

αποτελεί το αντικείµενο συγκεκριµένων υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν τα συµβαλλόµενα 

µέρη σε άλλους σχετικούς τοµείς· 

 

(β) ως «κανονιστική αρχή» νοείται ο φορέας ή οι φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε 

κανονιστικές αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε σχέση µε τα θέµατα που αναφέρονται 

στο παρόν τµήµα· 

 

(γ) ως «ουσιώδεις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών» νοούνται οι εγκαταστάσεις δηµοσίου 

δικτύου µεταφοράς τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών που : 

 

                                                 
8  Ως εκποµπή νοείται η συνεχής αλυσίδα διαβίβασης που απαιτείται για τη µετάδοση 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σηµάτων προγραµµάτων στο ευρύ κοινό αλλά δεν καλύπτει 
διασυνδέσεις επιχειρήσεων. 
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(i) παρέχονται αποκλειστικά και κυρίως από έναν προµηθευτή ή από περιορισµένο αριθµό 

προµηθευτών· και 

 

(ii) δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν από οικονοµική ή τεχνική άποψη για την παροχή 

υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

 

Κανονιστική αρχή 

 

1. Οι κανονιστικές αρχές για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών διακρίνονται και δεν εξαρτώνται 

από φορέα παροχής βασικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 

 

2. Οι αποφάσεις των κανονιστικών αρχών και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται από αυτές είναι 

αντικειµενικές και ισχύουν έναντι όλων των συµµετεχόντων στην αγορά. 

 

3. Φορέας παροχής υπηρεσιών που θίγεται από απόφαση κανονιστικής αρχής έχει το δικαίωµα 

να προσβάλει την εν λόγω απόφαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 111 

 

Παροχές υπηρεσιών 

 

1. Όταν απαιτείται άδεια, δηµοσιεύονται οι γενικοί και ειδικοί όροι για την έκδοσή της, καθώς 

και η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει κανονικά να ληφθεί απόφαση σχετικά µε αίτηση για την 

έκδοση άδειας. 
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2. Όταν απαιτείται άδεια, οι λόγοι για την απόρριψη της αίτησης έκδοσης άδειας πρέπει να 

γνωστοποιούνται στον αιτούντα κατόπιν αιτήσεώς του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 112 

 

Κύριοι φορείς παροχής υπηρεσιών 

 

1. Κύριος φορέας παροχής υπηρεσιών είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει 

σηµαντικά τους όρους συµµετοχής ως προς τις τιµές και την προσφορά στη σχετική αγορά των 

βασικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών µέσω : 

 

(α) του ελέγχου των ουσιαστικών εγκαταστάσεων· ή 

 

(β) της χρήσης της θέσης του στην αγορά. 

 

2. Εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα για την παρεµπόδιση φορέων παροχής υπηρεσιών που, 

µόνοι τους ή µαζί, αποτελούν κύριους φορείς παροχής υπηρεσιών από την ανάληψη ή τη συνέχιση 

πρακτικών αντίθετων προς τις αρχές ανταγωνισµού. 

 

3. Οι προαναφερθείσες πρακτικές που είναι αντίθετες προς τις αρχές του ανταγωνισµού 

περιλαµβάνουν ιδίως : 

 

(α) την άσκηση αντίθετων προς τον ανταγωνισµό αλληλοεπιχορηγούµενων δραστηριοτήτων·  

 

(β) τη χρήση πληροφοριών που λαµβάνονται από ανταγωνιστές κατά τρόπο αντίθετο προς τον 

ανταγωνισµό· και 

 

(γ) την µη έγκαιρη παροχή σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφοριών τεχνικού 

χαρακτήρα για σηµαντικές εγκαταστάσεις και πληροφοριών εµπορικού χαρακτήρα που είναι 

απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών. 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)116 von 209



 
CE/CL/el 117 

 

ΑΡΘΡΟ 113 

 

∆ιασύνδεση 

 

1. Το τµήµα αυτό εφαρµόζεται στις διασυνδέσεις µε τους φορείς που παρέχουν δηµόσια δίκτυα 

ή υπηρεσίες µεταφοράς τηλεπικοινωνιών, ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες ενός φορέα να 

επικοινωνούν µε τους χρήστες του άλλου φορέα και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει 

ο άλλος φορέας. 

 

2. Η διασύνδεση µε κύριο φορέα παροχής υπηρεσιών διασφαλίζεται σε οποιοδήποτε τεχνικά 

εφικτό σηµείο του δικτύου. Η διασύνδεση αυτή πραγµατοποιείται : 

 

(α) υπό όρους και συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών), συντελεστές και ποιότητα που δεν αποτελούν διακριτική µεταχείριση ούτε 

µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που προβλέπεται για παρόµοιες υπηρεσίες του εν 

λόγω φορέα ή για παρόµοιες υπηρεσίες µη συνδεδεµένων φορέων παροχής υπηρεσιών ή 

θυγατρικών ή άλλων συνδεδεµένων εταιρειών αυτού· 

 

(β) εγκαίρως, υπό όρους και συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών) και µε συντελεστές βασισµένους στο κόστος, διαφανείς, λογικούς, σχετικούς 

µε την οικονοµική σκοπιµότητα και επαρκώς λεπτοµερείς, ώστε ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών να µη χρειάζεται να πληρώσει για συστατικά ή εγκαταστάσεις του δικτύου που 

δεν απαιτούνται για την παρεχόµενη υπηρεσία· και 

 

(γ) κατόπιν αιτήσεως, σε σηµεία διαφορετικά από το σηµείο περάτωσης του δικτύου στα οποία 

έχει πρόσβαση η πλειονότητα των χρηστών έναντι τιµών που αντανακλούν το κόστος 

κατασκευής των αναγκαίων συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων. 

 

4. Το κοινό έχει πρόσβαση στις διαθέσιµες διαδικασίες διασύνδεσης µε φορέα παροχής 

υπηρεσιών. 
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5. Οι κύριοι φορείς παροχής υπηρεσιών συνάπτουν µε φορείς παροχής υπηρεσιών των 

συµβαλλοµένων µερών συµφωνίες διασύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η µη διακριτική 

µεταχείριση ή/και δηµοσιεύουν, εκ των προτέρων, προσφορές διασυνδέσεων αναφοράς εκτός εάν 

αυτές είναι ήδη διαθέσιµες στο κοινό. 

 

ΑΡΘΡΟ 114 

 

Ανεπαρκείς πόροι 

 

Οι διαδικασίες για την κατανοµή και τη χρήση ανεπαρκών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 

συχνοτήτων, των αριθµών και των δικαιωµάτων διέλευσης, εφαρµόζονται µε αντικειµενικό, 

έγκαιρο, διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 115 

 

Παροχή καθολικής υπηρεσίας 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα να καθορίζει το είδος της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας που επιθυµεί να διατηρήσει. 

 

2. Οι διατάξεις που διέπουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας είναι διαφανείς, αντικειµενικές 

και δεν δηµιουργούν διακρίσεις. Είναι επίσης ουδέτερες όσον αφορά τον ανταγωνισµό και δεν 

επιβάλλουν επιβαρύνσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 116 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε µέτρα που θεσπίζονται ή διατηρούνται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

2. Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, οι συναλλαγές στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ορίζονται ως παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε έναν από 

τους παρακάτω τρόπους : 

 

(α) από το έδαφος συµβαλλοµένου µέρους στο έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 1)· 

 

(β) στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους για τους χρήστες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών του 

άλλου µέρους (τρόπος 2)· 

 

(γ) από φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, µέσω εµπορικής 

παρουσίας στο έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 3)· 

 

(δ) από φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, µέσω της 

παρουσίας φυσικών προσώπων στο έδαφος του άλλου µέρους (τρόπος 4). 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι επιβάλλει υποχρέωση σχετικά µε 

δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου IV του παρόντος µέρους. 
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4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις επιδοτήσεις που χορηγούνται 

από τα συµβαλλόµενα µέρη. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να επανεξετάζουν τους κανόνες 

για τις επιδοτήσεις που έχουν σχέση µε τις συναλλαγές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, ενόψει της προσθήκης στην παρούσα συµφωνία των κανόνων που έχουν συµφωνηθεί 

στο πλαίσιο του άρθρου XV της GATS. 

 

5. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στις εξής πράξεις : 

 

(i) δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρική τράπεζα ή νοµισµατική αρχή ή 

οποιονδήποτε οργανισµό του δηµοσίου τοµέα κατά την εφαρµογή νοµισµατικών ή 

συναλλαγµατικών πολιτικών· 

 

(ii) δραστηριότητες που εντάσσονται σε θεσµοθετηµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ή 

στο πλαίσιο κρατικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων· και 

 

(iii) άλλες δραστηριότητες που ασκούνται από δηµόσιο φορέα για λογαριασµό ή µε την 

εγγύηση του κράτους ή µε τη χρήση κρατικών χρηµατοδοτικών πόρων. 

 

6. Για την εφαρµογή της παραγράφου 5, σε περίπτωση που συµβαλλόµενο µέρος επιτρέπει την 

ανάληψη οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ii) και iii) της 

παραγράφου 5 από τους δικούς του φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό συνθήκες 

ανταγωνισµού µε δηµόσιο φορέα ή φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, το παρόν 

κεφάλαιο εφαρµόζεται στις εν λόγω δραστηριότητες. 
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ΑΡΘΡΟ 117 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου : 

 

1) ως «µέτρο» νοείται κάθε µέτρο που λαµβάνεται από συµβαλλόµενο µέρος υπό µορφή νόµου, 

κανονισµού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη 

µορφή· 

 

2) ως «µέτρο που λαµβάνεται ή διατηρείται από συµβαλλόµενο µέρος» νοείται το µέτρο που 

λαµβάνεται από : 

 

(i) κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και 

 

(ii) µη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται από 

κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές· 

 

3) ως «φορέας παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

που επιθυµεί να παράσχει ή που παρέχει χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο όρος 

«φορέας παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» δεν αφορά δηµόσιους φορείς· 

 

4) ως «δηµόσιος φορέας» νοείται : 

 

(i) διοικητική αρχή, κεντρική τράπεζα ή νοµισµατική αρχή συµβαλλοµένου µέρους, ή 

φορέας που ανήκει σε συµβαλλόµενο µέρος ή ελέγχεται από αυτό, ο οποίος έχει 

επιφορτισθεί κυρίως µε την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων προς 

εξυπηρέτηση σκοπών του δηµοσίου, µη συµπεριλαµβανοµένων των φορέων που 

ασχολούνται, κυρίως, µε την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών εµπορικού 

χαρακτήρα· ή 
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(ii) ιδιωτικός φορέας επιφορτισµένος µε λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται κανονικά από 

κεντρική τράπεζα ή νοµισµατική αρχή, όταν ασκεί αυτές τις λειτουργίες· 

 

5) ως «εµπορική παρουσία» νοείται κάθε είδος επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, µεταξύ άλλων, µέσω : 

 

(i) της σύστασης, αγοράς ή διατήρησης νοµικού προσώπου· ή 

 

(ii) της δηµιουργίας ή διατήρησης υποκαταστήµατος ή υπηρεσίας εκπροσώπησης· 

 

στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους µε σκοπό την παροχή χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας· 

 

6) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε νοµική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή κατ’ άλλο 

τρόπο οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, η οποία 

ανήκει στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών, των 

οικονοµικών συνασπισµών µεγάλων επιχειρήσεων («trust»), των προσωπικών εταιρειών 

(«partnership»), των κοινών επιχειρήσεων, των ατοµικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

 

7) ως «νοµικό πρόσωπο συµβαλλόµενου µέρους», νοείται νοµικό πρόσωπο του οποίου η 

σύσταση ή η κατ’ άλλο τρόπο οργάνωση διέπεται από τη νοµοθεσία της Κοινότητας ή των 

κρατών µελών της ή της Χιλής. 

 

Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο διατηρεί µόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική 

διοίκησή του στην επικράτεια της Κοινότητας ή της Χιλής, δεν θεωρείται ως νοµικό 

πρόσωπο της Κοινότητας ή Χιλής, αντίστοιχα, εκτός εάν αναλαµβάνει ουσιαστική 

επιχειρηµατική δράση στο έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής αντίστοιχα· 
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8) ως «φυσικό πρόσωπο» νοείται υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη ή της Χιλής, σύµφωνα µε 

την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους· 

 

9) ως «χρηµατοπιστωτική υπηρεσία» νοείται οποιαδήποτε υπηρεσία χρηµατοπιστωτικής φύσεως 

που προσφέρεται από φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών συµβαλλοµένου 

µέρους. Στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες : 

 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχετικές µε ασφάλειες 

 

(i) Άµεση ασφάλιση (συµπεριλαµβανοµένης της συνασφάλισης) : 

 

(Α) ζωής 

(Β) ζηµιών· 

 

(ii) αντασφάλιση και επανεκχώρηση· 

 

(iii) ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όπως µεσιτεία και πρακτόρευση· 

 

(iv) επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, 

αναλογιστικές µελέτες, εκτίµηση του κινδύνου και υπηρεσίες διακανονισµού 

αποζηµιώσεων. 

 

Τραπεζικές και λοιπές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών) 

 

(v) αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιµων ποσών από το κοινό· 

 

(vi) κάθε µορφής δανειοδότηση, συµπεριλαµβανοµένης της καταναλωτικής πίστης, των 

ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων και της 

χρηµατοδότησης εµπορικών συναλλαγών· 
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(vii) χρηµατοδοτική µίσθωση· 

 

(viii) όλες οι υπηρεσίες πληρωµής και µεταβίβασης χρηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών· 

 

(ix) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων· 

 

(x) συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό πελατών, είτε στο χρηµατιστήριο ή σε 

εξωχρηµατιστηριακές αγορές ή µε άλλο τρόπο επί : 

 

(Α) µέσων χρηµαταγοράς, συµπεριλαµβανοµένων επιταγών, συναλλαγµατικών, 

πιστοποιητικών καταθέσεων· 

(Β) συναλλάγµατος· 

(Γ) παράγωγων προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, προθεσµιακών 

συµβολαίων και των συµβολαίων µε δικαίωµα προαίρεσης· 

(∆) συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίου, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων 

όπως οι συµφωνίες ανταλλαγής και οι προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίου· 

(E) µεταβιβάσιµων κινητών αξιών· 

(ΣΤ) άλλων διαπραγµατεύσιµων µέσων και χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών 

στοιχείων συµπεριλαµβανοµένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου· 

 

(xi) συµµετοχή σε εκδόσεις κάθε µορφής κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένης της 

αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που 

συνδέονται µε τις σχετικές εκδόσεις· 

 

(xii) χρηµατοµεσιτεία· 

 

(xiii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, 

διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταµείων, 

υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία· 
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(xiv) υπηρεσίες διακανονισµού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων χρεογράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων 

διαπραγµατεύσιµων τίτλων· 

 

(xv) παροχή και µεταφορά χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία 

χρηµατοπιστωτικών δεδοµένων και σχετικού λογισµικού που προέρχεται από φορείς 

παροχής άλλων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών· 

 

(xvi) υπηρεσίες παροχής συµβουλών, διαµεσολάβησης και άλλες συµπληρωµατικές 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σχετικές µε το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στα σηµεία v) έως xv), συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης και της 

ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συµβουλών για επενδύσεις και 

συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συµβουλών για εξαγορές καθώς και για 

αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων· 

 

10) ως «νέες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικού 

χαρακτήρα, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών που έχουν σχέση µε υφιστάµενα και νέα 

προϊόντα ή µε τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντος, οι οποίες δεν παρέχονται από κανέναν 

φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους, 

παρέχονται όµως στο έδαφος του άλλου µέρους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 118 

 

Πρόσβαση στην αγορά 

 

1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά µέσω των τρόπων παροχής υπηρεσιών που 

καθορίζονται στο άρθρο 116, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

και τους φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο 

ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπεται κατ’ εφαρµογή των όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων που 

έχουν συµφωνηθεί και καθορισθεί στον πίνακα υποχρεώσεών του που αναφέρεται στο άρθρο 120. 
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2. Σε τοµείς στους οποίους αναλαµβάνονται υποχρεώσεις πρόσβασης στην αγορά, τα µέτρα τα 

οποία δεν διατηρούνται ούτε υιοθετούνται από συµβαλλόµενο µέρος είτε σε επίπεδο περιφερειακής 

υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα των 

υποχρεώσεών του, είναι τα εξής : 

 

(α) περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, είτε 

υπό µορφή αριθµητικών ποσοστώσεων, µονοπωλίων ή κατ’ αποκλειστικότητα παροχής 

υπηρεσιών, είτε υπό µορφή εξέτασης των οικονοµικών αναγκών· 

 

(β) περιορισµοί ως προς τη συνολική αξία πράξεων ή αγαθών στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό µορφή αριθµητικών ποσοστώσεων ή εξέτασης των 

οικονοµικών αναγκών· 

 

(γ) περιορισµοί ως προς το συνολικό αριθµό συναλλαγών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών ή ως προς τη συνολική ποσότητα των παραγόµενων υπηρεσιών, η οποία 

εκφράζεται µε καθορισµένες αριθµητικές µονάδες, υπό µορφή ποσοστώσεων ή εξέτασης των 

οικονοµικών αναγκών9· 

 

(δ) περιορισµοί ως προς το συνολικό αριθµό φυσικών προσώπων που µπορούν να απασχοληθούν 

σε συγκεκριµένο τοµέα χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή που είναι δυνατό να προσληφθούν 

από φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, και τα οποία είναι αναγκαία για την 

παροχή συγκεκριµένης χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας και συνδέονται αµέσως µε αυτή, υπό 

µορφή αριθµητικών ποσοστώσεων ή εξέτασης των οικονοµικών αναγκών· 

 

(ε) µέτρα που περιορίζουν ή επιβάλλουν υποχρεώσεις όσον αφορά την ύπαρξη συγκεκριµένων 

τύπων νοµικών προσώπων ή κοινών επιχειρήσεων, µέσω των οποίων είναι δυνατόν να 

παρέχεται χρηµατοπιστωτική υπηρεσία από φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

του άλλου συµβαλλοµένου µέρους· και 

 

(στ) περιορισµοί όσον αφορά τη συµµετοχή ξένου κεφαλαίου υπό µορφή ανώτατων ποσοστιαίων 

περιορισµών στις µετοχές που κατέχουν αλλοδαποί ή τη συνολική αξία µεµονωµένων ή 

συνολικών ξένων επενδύσεων. 

                                                 
9 Η παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεν καλύπτει µέτρα που λαµβάνονται από συµβαλλόµενο µέρος 

και τα οποία περιορίζουν τις εισροές για την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 119 

 

Εθνική µεταχείριση 

 

1. Όσον αφορά το σύνολο των µέτρων σχετικά µε την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

στους τοµείς που περιλαµβάνονται στον πίνακά του και λαµβάνοντας υπόψη τους όρους και 

περιορισµούς που καθορίζονται σ’ αυτόν, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει σε υπηρεσίες και 

φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο 

ευνοϊκή από τη µεταχείριση που παρέχει στις δικές του παρόµοιες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

και φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών10. 

 

2. Συµβαλλόµενο µέρος είναι δυνατό να πληροί τον όρο της παραγράφου 1 παραχωρώντας στις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και στους φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου 

µέρους, είτε τυπικά πανοµοιότυπη µεταχείριση µε αυτή που παρέχει στις δικές του παρόµοιες 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών είτε τυπικά 

διαφορετική µεταχείριση. 

 

3. Η τυπικά πανοµοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική µεταχείριση θεωρείται ότι είναι λιγότερο 

ευνοϊκή, εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισµού υπέρ των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή 

φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών συµβαλλοµένου µέρους, σε σύγκριση µε 

παρόµοιες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ή φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών του 

άλλου µέρους. 

                                                 
10 Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν 

σηµαίνουν ότι απαιτείται από τα συµβαλλόµενα µέρη να αντισταθµίσουν τα εγγενή 
ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα που απορρέουν από τον εξωγενή χαρακτήρα των σχετικών 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 120 

 

Πίνακας συγκεκριµένων υποχρεώσεων 

 

1. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε συµβαλλόµενο µέρος βάσει των 

άρθρων 118 και 119 καθορίζονται σε πίνακα που περιέχεται στο παράρτηµα VIII. Όσον αφορά 

τους τοµείς στους οποίους αναλαµβάνονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις, σε κάθε πίνακα 

προσδιορίζονται : 

 

(α) οι όροι, οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά· 

 

(β) οι όροι και οι περιορισµοί όσον αφορά την εθνική µεταχείριση· 

 

(γ) οι αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν σχέση µε πρόσθετες υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3· 

 

(δ) όπου χρειάζεται, το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τέτοιων υποχρεώσεων και η 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω υποχρεώσεων. 

 

2. Τα µέτρα που έρχονται σε αντίθεση µε το άρθρο 118 και το άρθρο 119 εγγράφονται στη 

στήλη που αφορά το άρθρο 118. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή θεωρείται ότι επιβάλλει όρο ή 

περιορισµό όσον αφορά και το άρθρο 119. 

 

3. Όταν συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει συγκεκριµένες υποχρεώσεις για µέτρα που 

επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που δεν υποβάλλονται 

σε προγραµµατισµό βάσει των άρθρων 118 και 119, οι υποχρεώσεις αυτές εγγράφονται στον 

πίνακα ως πρόσθετες υποχρεώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 121 

 

Νέες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος επιτρέπει στους φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

του άλλου µέρους που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός του να προσφέρουν εκεί κάθε νέα 

χρηµατοπιστωτική υπηρεσία στο πλαίσιο των υποτοµέων και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

που περιλαµβάνονται στον πίνακά του και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι γενικοί και 

ειδικοί όροι και οι περιορισµοί που καθορίζονται στον εν λόγω πίνακα και η καθιέρωση της εν 

λόγω νέας χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας δεν απαιτεί κανένα νέο νόµο ή τροποποίηση 

υφισταµένου νόµου. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καθορίσει τη νοµική µορφή της παροχής 

χρηµατοπιστωτικής υπηρεσίας και να την υποβάλει για έγκριση. Όταν απαιτείται µια τέτοια 

έγκριση, λαµβάνεται απόφαση εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και η έγκριση µπορεί να 

απορριφθεί µόνο για προληπτικούς λόγους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 122 

 

Επεξεργασία δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος επιτρέπει στους φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

του άλλου µέρους να διαβιβάζει πληροφορίες υπό ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, εντός ή εκτός του 

εδάφους του, µε σκοπό την επεξεργασία των δεδοµένων που έχει ζητηθεί στο πλαίσιο των συνήθων 

εµπορικών πράξεων του εν λόγω φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
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2. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούνται από ή περιέχουν 

προσωπικά δεδοµένα, η µεταφορά τέτοιων πληροφοριών από το έδαφος συµβαλλοµένου µέρους 

στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία που διέπει την προστασία των ατόµων σχετικά µε τη διαβίβαση και την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκ µέρους του συµβαλλοµένου µέρους από το έδαφος του 

οποίου διαβιβάζεται η πληροφορία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 123 

 

Αποτελεσµατικές και διαφανείς ρυθµίσεις στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό προσπάθεια για να 

κοινοποιήσει εκ των προτέρων σε όλους τους ενδιαφερόµενους τα µέτρα γενικής εφαρµογής που 

σκοπεύει να θεσπίσει, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Τα µέτρα 

αυτά παρέχονται µέσω : 

 

(α) επίσηµης δηµοσίευσης· ή 

 

(β) άλλης γραπτής ή ηλεκτρονικής µορφής. 

 

2. Οι αρµόδιες δηµοσιονοµικές αρχές κάθε συµβαλλοµένου µέρους κοινοποιούν στους 

ενδιαφερόµενους τους όρους συµπλήρωσης των αιτήσεων που αφορούν την παροχή 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

3. Οι αρµόδιες δηµοσιονοµικές αρχές παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος, πληροφορίες 

σχετικά µε την τύχη της αίτησης. Αν οι αρχές αυτές επιθυµούν συµπληρωµατικά στοιχεία, 

ενηµερώνουν τον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
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4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση και την 

εφαρµογή στο έδαφός του των διεθνώς συµφωνηµένων προτύπων για τη ρύθµιση και την επίβλεψη 

του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη 

συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρία στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 127. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 124 

 

Εµπιστευτικές πληροφορίες 

 

Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου : 

 

(α) δεν υποχρεώνει τα συµβαλλόµενα µέρη να παρέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες, η αποκάλυψη 

των οποίων θα εµπόδιζε την επιβολή των νόµων ή θα ήταν αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον 

ή θα έβλαπτε τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένων δηµοσίων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων· 

 

(β) δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά την έννοια ότι απαιτεί από συµβαλλόµενο µέρος να 

αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υποθέσεις και τους 

λογαριασµούς µεµονωµένων πελατών φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα ή σχετικές µε την ιδιοκτησία, οι οποίες βρίσκονται 

στην κατοχή δηµοσίων φορέων. 
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ΑΡΘΡΟ 125 

 

Μέτρα προληπτικής εποπτείας 

 

1. Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά την έννοια ότι 

εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να θεσπίσει ή να διατηρήσει σε ισχύ εύλογα µέτρα για λόγους 

προληπτικής εποπτείας, όπως : 

 

(α) την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των συµµετεχόντων στη χρηµατοπιστωτική 

αγορά, των ασφαλισµένων ή των προσώπων τα οποία έχουν καταπιστευµατική αξίωση έναντι 

του φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών· 

 

(β) τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας ή της χρηµατοπιστωτικής 

ευθύνης των φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών· και 

 

(γ) τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

συµβαλλοµένου µέρους. 

 

2. Όταν τα εν λόγω µέτρα βρίσκονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, δεν 

χρησιµοποιούνται ως µέσο αποφυγής των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει 

συµβαλλόµενο µέρος βάσει του κεφαλαίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 126 

 

Αναγνώριση 

 

1. Ένα συµβαλλόµενο µέρος δύναται να αναγνωρίζει µέτρα προληπτικής εποπτείας του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους κατά τον καθορισµό των µέσων εφαρµογής των µέτρων που αφορούν τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Η αναγνώριση αυτή, η οποία δύναται να επιτυγχάνεται µέσω 

εναρµόνισης ή µε άλλον τρόπο, είναι δυνατόν να βασίζεται σε συµφωνία ή διακανονισµό ή να 

χορηγείται αυτόνοµα. 
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2. Συµβαλλόµενο µέρος, που αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε συµφωνίες ή διακανονισµούς µε 

τρίτο συµβαλλόµενο µέρος, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, που υφίστανται ή 

προβλέπονται για το µέλλον, παρέχει τη δυνατότητα στο άλλο ενδιαφερόµενο µέλος να 

διαπραγµατεύεται την προσχώρησή του στις σχετικές συµφωνίες ή διακανονισµούς ή τη σύναψη 

παρεµφερών συνθηκών και διακανονισµών µε αυτό, που θα εξασφάλιζαν ισοδύναµες ρυθµίσεις, 

µηχανισµούς εποπτείας, διαδικασίες εφαρµογής και, ενδεχοµένως, διαδικασίες σχετικές µε την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας ή του διακανονισµού. 

Σε περίπτωση που συµβαλλόµενο µέρος πραγµατοποιεί την αναγνώριση αυτόνοµα, παρέχει 

κατάλληλες ευκαιρίες στο άλλο µέρος να αποδείξει ότι ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 127 

 

Ειδική επιτροπή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ιδρύουν ειδική επιτροπή για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Η 

ειδική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών. Ο κύριος 

αντιπρόσωπος κάθε συµβαλλοµένου µέρους είναι υπάλληλος της αρχής του εν λόγω Μέρους που 

είναι αρµόδια για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΧ. 

 

2. Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής είναι τα εξής : 

 

(α) να επιβλέπει την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου· 

 

(β) να εξετάζει θέµατα σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται από 

συµβαλλόµενο µέρος. 
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3. Η ειδική επιτροπή συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη 

σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη που καθορίζονται εκ των προτέρων από τα συµβαλλόµενα 

µέρη. Η προεδρία ασκείται εναλλάξ. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή σύνδεσης 

για τα αποτελέσµατα των συνεδριάσεών της. 

 

4. Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η ειδική επιτροπή 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, εξετάζει δράσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση και την επέκταση των 

εµπορικών συναλλαγών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την περαιτέρω 

συνεισφορά στους στόχους της παρούσας συµφωνίας και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην 

επιτροπή σύνδεσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 128 

 

∆ιαβουλεύσεις 

 

1. Συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις µε το άλλο µέρος για οποιοδήποτε 

θέµα που έχει σχέση µε το παρόν κεφάλαιο. Το άλλο συµβαλλόµενο µέρος εξετάζει ευνοϊκά το 

αίτηµα αυτό. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την έκβαση των 

διαβουλεύσεών τους στην ειδική επιτροπή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

2. Στις διαβουλεύσεις βάσει του παρόντος άρθρου συµµετέχουν υπάλληλοι των αρχών που 

καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΧ. 

 

3. Καµία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά την έννοια ότι 

επιβάλλει στις δηµοσιονοµικές αρχές που συµµετέχουν σε διαβουλεύσεις να αποκαλύψουν 

πληροφορίες ή να αναλάβουν δράση που µπορεί να επηρεάσει τα επιµέρους θέµατα που έχουν 

σχέση µε τις ρυθµίσεις, την επιτήρηση, τις διοικητικές διαδικασίες ή την εφαρµογή. 
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4. Όταν χρηµατοπιστωτική αρχή συµβαλλοµένου µέρους χρειάζεται πληροφορίες για την 

επιτήρηση φορέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στο έδαφος του άλλου µέρους, µπορεί 

να τις ζητήσει από την αρµόδια δηµοσιονοµική αρχή στο έδαφος του άλλου µέρους. Η παροχή των 

εν λόγω πληροφοριών µπορεί να υποβληθεί σε γενικούς και ειδικούς όρους, καθώς και 

περιορισµούς που περιέχονται στην αντίστοιχη νοµοθεσία του άλλου συµβαλλοµένου µέρους ή 

στην απαίτηση προηγούµενης συµφωνίας ή διακανονισµού µεταξύ των αντίστοιχων 

χρηµατοπιστωτικών αρχών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 129 

 

Ειδικές διατάξεις για την επίλυση των διαφορών 

 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει βάσει του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζεται, εφόσον δεν ορίζεται 

άλλως στο παρόν άρθρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου VIII. 

 

2. Για την εφαρµογή του άρθρου 184, οι διαβουλεύσεις που διενεργούνται βάσει του άρθρου 

128 θεωρείται ότι αποτελούν τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 183, εκτός αν τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν άλλως. Κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων, τα 

συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν πληροφορίες για να επιτρέψουν να εξεταστεί πώς κάποιο µέτρο 

συµβαλλόµενου µέρους ή άλλο θέµα µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και εφαρµογή του 

παρόντος κεφαλαίου και να εξασφαλίσουν εµπιστευτική µεταχείριση των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται κατά τις διαβουλεύσεις. Εάν δεν δοθεί λύση στο θέµα εντός 45 ηµερών από τη 

διεξαγωγή των διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 128 ή 90 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος 

για διενέργεια διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 128 παράγραφος 1, οποιαδήποτε ηµεροµηνία είναι 

η συντοµότερη, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει γραπτώς τη σύσταση 

ειδικής επιτροπής διαιτησίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την έκβαση 

των διαβουλεύσεών τους απευθείας στην επιτροπή σύνδεσης. 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 135 von 209



 
CE/CL/el 136 

 

3. Για την εφαρµογή του άρθρου 185 : 

 

(α) ο πρόεδρος της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι εµπειρογνώµονας χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών· 

 

(β) η επιτροπή σύνδεσης συντάσσει, το αργότερο έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, κατάσταση πέντε τουλάχιστον ατόµων τα οποία είναι υπήκοοι 

οποιουδήποτε συµβαλλοµένου µέρους και επιθυµούν να λειτουργήσουν ως διαιτητές και να 

οριστούν πρόεδροι των ειδικών οµάδων διαιτησίας στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών Η επιτροπή σύνδεσης διασφαλίζει ότι η κατάσταση περιέχει πάντοτε πέντε άτοµα 

ανά πάσα στιγµή. Τα άτοµα αυτά οφείλουν να διαθέτουν ικανότητα εµπειρογνώµονα ή πείρα 

στη νοµοθεσία ή την πρακτική χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία µπορεί να 

περιλαµβάνει τη ρύθµιση της λειτουργίας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, να είναι 

ανεξάρτητα, να λειτουργούν µε βάση τις ατοµικές ικανότητές τους και να µη συνδέονται ούτε 

να λαµβάνουν οδηγίες από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος ή οργανισµό και να 

συµµορφώνονται µε τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα XVI. Η εν 

λόγω κατάσταση µπορεί να τροποποιείται κάθε τρία έτη· 

 

(γ) εντός τριών ετών από την αίτηση σύστασης ειδικής οµάδας διαιτησίας, ο πρόεδρος της 

ειδικής οµάδας διαιτησίας ορίζεται µε κλήρο από τον πρόεδρο της επιτροπής σύνδεσης από 

την κατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο β). Οι δύο άλλοι διαιτητές της ειδικής οµάδας 

επιλέγονται µε κλήρο από τον πρόεδρο της επιτροπής σύνδεσης από την κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 185 παράγραφος 2, ένας µεταξύ των ατόµων που έχουν προταθεί στην 

επιτροπή σύνδεσης από το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος και ένας µεταξύ των ατόµων 

που έχουν προταθεί στην επιτροπή σύνδεσης από το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου 

απευθύνεται η καταγγελία. 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)136 von 209



 
CE/CL/el 137 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 130 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για την εγκατάσταση σε όλους τους τοµείς µε εξαίρεση όλους τους τοµείς 

υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 131 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου : 

 

(α) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε νοµική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή κατ’ άλλο 

τρόπο οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, η οποία 

ανήκει στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών, των οικονοµικών 

συνασπισµών µεγάλων επιχειρήσεων («trust»), των προσωπικών εταιρειών («partnership»), των 

κοινών επιχειρήσεων, των ατοµικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

 

(β) ως «νοµικό πρόσωπο συµβαλλόµενου µέρους», νοείται νοµικό πρόσωπο του οποίου η σύσταση 

ή η κατ’ άλλο τρόπο οργάνωση διέπεται από τη νοµοθεσία της Κοινότητας ή των κρατών µελών 

της ή της Χιλής. 
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Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο διατηρεί µόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική 

διοίκησή του στο έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής, δεν θεωρείται ως νοµικό πρόσωπο της 

Κοινότητας ή Χιλής, αντίστοιχα, εκτός εάν έχει αναλάβει ουσιαστική επιχειρηµατική δράση στο 

έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής αντίστοιχα· 

 

(γ) ως «φυσικό πρόσωπο» νοείται υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη ή της Χιλής, σύµφωνα µε 

την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους· 

 

(δ) ως «εγκατάσταση» νοείται : 

 

(i) η σύσταση, αγορά ή διατήρηση νοµικού προσώπου, ή 

 

(ii) η δηµιουργία ή διατήρηση υποκαταστήµατος ή υπηρεσίας εκπροσώπησης, 

 

στο έδαφος συµβαλλοµένου µέρους µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, ο όρος αυτός δεν καλύπτει την αναζήτηση ή την κατάληψη 

θέσης απασχόλησης στην αγορά εργασίας, ούτε την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας συµβαλλόµενου µέρους. 
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ΑΡΘΡΟ 132 

 

Εθνική µεταχείριση 

 

Στους τοµείς που αναφέρονται στο παράρτηµα Χ και υπό τους όρους και τις συνθήκες που 

καθορίζονται σ’ αυτό όσον αφορά την εγκατάσταση, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα 

νοµικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που 

παρέχει στα δικά του νοµικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν παρόµοια οικονοµική 

δραστηριότητα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 133 

 

∆ικαίωµα θέσπισης ρυθµίσεων 

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 132, κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να θεσπίζει 

ρυθµίσεις για την εγκατάσταση σ’ αυτό νοµικών και φυσικών προσώπων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 134 

 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Όσον αφορά το παρόν κεφάλαιο, τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις τους βάσει διµερών ή πολυµερών συµφωνιών των οποίων αποτελούν 

συµβαλλόµενα µέρη. 
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2. Ενόψει της σταδιακής ελευθέρωσης των προϋποθέσεων για επενδύσεις, τα συµβαλλόµενα 

µέρη επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους να επανεξετάσουν, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας συµφωνίας, το νοµικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, το επενδυτικό περιβάλλον καθώς 

και τη ροή των επενδύσεων µεταξύ τους σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει στο 

πλαίσιο των διεθνών συµφωνιών στον τοµέα των επενδύσεων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 135 

 

Εξαιρέσεις 

 

1. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συνιστούν µέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών στα οποία επικρατούν παρόµοιες συνθήκες ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό 

των συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών, των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή της 

εγκατάστασης, καµία από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά την 

έννοια ότι εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να λάβουν ή να επιβάλουν µέτρα : 

 

(α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δηµόσιας 

τάξης και ασφάλειας· 

 

(β) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 

φυτών· 

 

(γ) που αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιµων φυσικών πόρων σε περίπτωση που τα µέτρα αυτά 

εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε περιορισµούς για την εγχώρια παραγωγή ή κατανάλωση 

υπηρεσιών ή εγχώριων επενδύσεων· 
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(δ) που είναι αναγκαία για την προστασία εθνικών θησαυρών µε καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία· 

 

(ε) που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς νόµους και κανονισµούς που 

δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 

αναφέρονται : 

 

(i) στην πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων 

της πληµµελούς εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών· 

 

(ii) στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη 

διάδοση προσωπικών στοιχείων, και στην προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα 

ατοµικών στοιχείων και λογαριασµών· ή 

 

(iii) στην ασφάλεια. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρµόζονται στα κατ’ ιδίαν συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης των συµβαλλοµένων µερών ή στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο έδαφος 

καθενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και οι οποίες συνδέονται, έστω και παρεµπιπτόντως, µε την 

άσκηση δηµόσιας εξουσίας. 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να εφαρµόζουν 

τους κατ’ ιδίαν νόµους και κανονισµούς και τις κατ’ ιδίαν απαιτήσεις στους τοµείς της εισόδου και 

διαµονής, της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας και της εγκατάστασης των φυσικών 

προσώπων11, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να 

αναιρούν εν όλω ή εν µέρει τα οφέλη που απορρέουν για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος βάσει 

συγκεκριµένης διάταξης του παρόντος τίτλου. 

                                                 
11 Ειδικότερα, συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να απαιτήσει από τα φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν 

τους απαιτούµενους πανεπιστηµιακούς τίτλους και/ή την επαγγελµατική πείρα που 
καθορίζεται στο έδαφος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή χρηµατοπιστωτική υπηρεσία ή 
πραγµατοποιείται η εγκατάσταση, για τον συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 136 

 

Στόχος 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, τα συµβαλλόµενα µέρη εξασφαλίζουν το 

πραγµατικό και αµοιβαίο άνοιγµα των αγορών δηµόσιων συµβάσεων των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 137 

 

Πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 

 

1. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε κάθε νόµο, ρύθµιση, διαδικασία ή πρακτική που αφορά την 

προµήθεια εκ µέρους φορέων των συµβαλλοµένων µερών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

συµπεριλαµβανοµένων των έργων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από κάθε συµβαλλόµενο µέρος στα παραρτήµατα XI, XII και XIII. 

 

2. Ο παρών τίτλος δεν εφαρµόζεται στα εξής : 

 

(α) συµβάσεις που συνάπτονται βάσει : 

 

(i) διεθνούς συµφωνίας που προορίζεται για την από κοινού υλοποίηση ή εκµετάλλευση 

σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη· 
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(ii) διεθνούς συµφωνίας για τη στάθµευση στρατιωτικών δυνάµεων· και 

 

(iii) της ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισµού· 

 

(β) µη συµβατικές συµφωνίες ή κάθε µορφής δηµόσια συνδροµή και προµήθεια που παρέχεται 

στο πλαίσιο προγραµµάτων συνδροµής ή συνεργασίας· 

 

(γ) συµβάσεις : 

 

(i) για την απόκτηση ή µίσθωση γηπέδων, υφισταµένων κτιρίων ή άλλης ακίνητης 

περιουσίας ή επ’ αυτής δικαιωµάτων· 

 

(ii) που αφορούν την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συµπαραγωγή στοιχείων για 

προγράµµατα ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών και για τις συµβάσεις που αφορούν τους 

χρόνους µετάδοσης· 

 

(iii) για υπηρεσίες διαιτησίας και συνδιαλλαγής· 

 

(iv) για απασχόληση· και 

 

(v) για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσµατα των οποίων 

ανήκουν αποκλειστικά στον φορέα προκειµένου να τις χρησιµοποιεί κατά την άσκηση 

της δραστηριότητάς του, εφόσον η υπηρεσία ανταµείβεται πλήρως από τον εν λόγω 

φορέα· και 

 

(δ) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 

3. Παραχωρήσεις δηµοσίων έργων σύµφωνα µε το άρθρο 138 στοιχείο θ), υπόκεινται επίσης 

στον παρόντα τίτλο όπως ορίζεται στα παραρτήµατα XI, XII και XIII. 
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4. Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να προετοιµάσει, να σχεδιάσει ή να 

διαµορφώσει δηµόσιες συµβάσεις µε σκοπό να αποφύγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

παρόντα τίτλο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 138 

 

Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος τίτλου, νοούνται ως : 

 

(α) «δηµόσιες συµβάσεις», κάθε είδος σύµβασης για προµήθεια εµπορευµάτων, υπηρεσιών ή 

συνδυασµού αυτών, συµπεριλαµβανοµένων εργασιών που αναλαµβάνουν δηµόσιοι φορείς 

των συµβαλλοµένων µερών για κυβερνητικούς σκοπούς, χωρίς να αποβλέπουν σε εµπορική 

µεταπώληση ούτε σε εφαρµογή τους για την παραγωγή εµπορευµάτων ή την παροχή 

υπηρεσιών για εµπορική πώληση, εκτός αν ορίζεται άλλως. Οι συµβάσεις περιλαµβάνουν τις 

συµβάσεις που συνάπτονται υπό µορφή αγοράς, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µίσθωσης ή 

πώλησης µε δόσεις, µε ή χωρίς προαίρεση αγοράς· 

 

(β) «φορείς», οι δηµόσιοι φορείς των συµβαλλοµένων µερών, όπως οι φορείς της κυβέρνησης ή 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήµοι και οι κοινότητες, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και όλοι οι 

άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, που 

καθορίζονται στα παραρτήµατα ΧΙ, ΧΙΙ και ΧΙΙΙ· 

 

(γ) «δηµόσιες επιχειρήσεις», οι επιχειρήσεις στις οποίες οι δηµόσιες αρχές µπορούν να 

ασκήσουν αµέσως ή εµµέσως κυρίαρχη επιρροή λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής 

συµµετοχής ή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους. Η καθοριστική αυτή επιρροή εκ 

µέρους των δηµοσίων αρχών τεκµαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έµµεσα ή άµεσα : 

 

(i) κατέχουν την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης· 
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(ii) διαθέτουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τις µετοχές που εκδίδει η 

επιχείρηση· ή 

 

(iii) µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, 

διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης· 

 

(δ) «προµηθευτής των συµβαλλοµένων µερών», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος 

φορέας ή οµάδα τέτοιων προσώπων συµβαλλοµένου µέρους ή/και φορείς συµβαλλοµένου 

µέρους που µπορούν να παρέχουν εµπορεύµατα, υπηρεσίες ή να εκτελούν εργασίες. Ο όρος 

αφορά οµοίως τους φορείς παροχής εµπορευµάτων και υπηρεσιών ή τους εργολήπτες· 

 

(ε) «νοµικό πρόσωπο» κάθε νοµική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή κατ’ άλλο τρόπο 

οργανωθεί, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, η οποία 

ανήκει στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών, των 

οικονοµικών συνασπισµών µεγάλων επιχειρήσεων («trust»), των προσωπικών εταιρειών 

(«partnership»), των κοινών επιχειρήσεων, των ατοµικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

 

(στ) «νοµικό πρόσωπο συµβαλλόµενου µέρους», νοµικό πρόσωπο του οποίου η σύσταση ή η 

κατ’ άλλο τρόπο οργάνωση διέπεται από τη νοµοθεσία της Κοινότητας ή των κρατών µελών 

της ή της Χιλής. 

 

Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο διατηρεί µόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική 

διοίκησή του στην επικράτεια της Κοινότητας ή της Χιλής, δεν θεωρείται ως νοµικό 

πρόσωπο της Κοινότητας ή Χιλής, αντίστοιχα, εκτός εάν αναλαµβάνει ουσιαστική 

επιχειρηµατική δράση στο έδαφος της Κοινότητας ή της Χιλής αντίστοιχα· 

 

(ζ) «φυσικό πρόσωπο», υπήκοος ενός από τα κράτη µέλη ή της Χιλής, σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους· 

 

(η) «προσφέρων», ο προµηθευτής που έχει υποβάλει προσφορά· 
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(θ) «παραχωρήσεις δηµοσίων έργων», συµβάσεις οι οποίες παρουσιάζουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε τις συµβάσεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων, εκτός του ότι η αποζηµίωση 

για τις εργασίες συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου είτε 

στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε καταβολή αµοιβής· 

 

(ι) «αντισταθµιστικές ρήτρες», οι συνθήκες που επιβάλλονται ή εξετάζονται από έναν φορέα, 

προ ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων, που ενθαρρύνουν την τοπική 

ανάπτυξη ή τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών του µέρους, µέσω απαιτήσεων τοπικού 

περιεχοµένου, αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, απαιτήσεων επενδύσεων, 

αντισταθµιστικού εξωτερικού εµπορίου ή παρόµοιων απαιτήσεων· 

 

(κ) «γραπτώς», κάθε διατύπωση πληροφορίας µε λέξεις, αριθµούς ή άλλα σύµβολα 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων, που είναι δυνατό να αναγνωσθούν, να 

αναπαραχθούν και να αποθηκευθούν· 

 

(λ) «τεχνικές προδιαγραφές», προδιαγραφές που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των 

εµπορευµάτων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο προµήθειας, 

όπως η ποιότητα, η απόδοση, η ασφάλεια και οι διαστάσεις, τα σύµβολα, η ορολογία, η 

συσκευασία, η σήµανση και η τοποθέτηση ετικετών, ή τις διεργασίες και µεθόδους για την 

παραγωγή τους και τις απαιτήσεις σχετικά µε τις διαδικασίες διαπίστωσης της συµµόρφωσης 

που προβλέπονται από τους φορείς· 

 

(µ) «ιδιωτικοποίηση», διαδικασία µέσω της οποίας εξαλείφεται ουσιαστικά ο κρατικός έλεγχος 

επί κάποιου φορέα και µεταφέρεται στον ιδιωτικό τοµέα· 

 

(ν) «ελευθέρωση», διαδικασία λόγω της οποίας κάποιος φορέας δεν διαθέτει αποκλειστικά ή 

ειδικά δικαιώµατα και αναλαµβάνει αποκλειστικά την παροχή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών σε 

αγορές που διακρίνονται από αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 
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ΑΡΘΡΟ 139 

 

Εθνική µεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι η προµήθεια των φορέων του που καλύπτονται 

από τον παρόντα τίτλο πραγµατοποιείται µε διαφάνεια, λογικό τρόπο και χωρίς διακρίσεις, ενώ η 

µεταχείριση κάθε προµηθευτή των συµβαλλοµένων µερών είναι ισότιµη και σέβεται την αρχή του 

ανοικτού και αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. 

 

2. Όσον αφορά το σύνολο των νόµων, κανονισµών, διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν 

τις δηµόσιες συµβάσεις του παρόντος τίτλου, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στα εµπορεύµατα, 

υπηρεσίες και προµηθευτές του άλλου µέρους µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που 

παρέχει στα εµπορεύµατα, υπηρεσίες και προµηθευτές της χώρας του. 

 

3. Όσον αφορά το σύνολο των νόµων, κανονισµών, διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν 

τις δηµόσιες συµβάσεις του παρόντος τίτλου, κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει : 

 

(α) ότι οι φορείς του δεν επιφυλάσσουν σε προµηθευτή µε τοπική έδρα µεταχείριση λιγότερο 

ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε άλλο προµηθευτή µε τοπική έδρα ανάλογα µε το βαθµό 

ξένης συµµετοχής ή ιδιοκτησίας από πρόσωπο του άλλου µέρους· και 

 

(β) ότι οι φορείς του δεν εφαρµόζουν διακριτική µεταχείριση έναντι ντόπιου προµηθευτή λόγω 

του γεγονότος ότι τα εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον εν λόγω 

προµηθευτή στο πλαίσιο συγκεκριµένης σύµβασης αποτελούν εµπορεύµατα ή υπηρεσίες του 

άλλου συµβαλλοµένου µέρους. 
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4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε µέτρα που αφορούν δασµούς και 

κάθε είδους επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή συνδέονται µε αυτή, ούτε στον 

τρόπο είσπραξης των εν λόγω δασµών και επιβαρύνσεων, ή στους λοιπούς κανονισµούς εισαγωγής, 

που περιλαµβάνουν περιορισµούς και διατυπώσεις, ούτε στα µέτρα που αφορούν συναλλαγές στον 

τοµέα των υπηρεσιών µε εξαίρεση τα µέτρα που διέπουν ειδικά τις δηµόσιες συµβάσεις του 

παρόντος τίτλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 140 

 

Απαγόρευση αντισταθµιστικών ρητρών και εθνικών προτιµήσεων 

 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι, κατά την πρόκριση και επιλογή των προµηθευτών, των 

εµπορευµάτων ή υπηρεσιών, ή κατά την αξιολόγηση των προσφορών ή την ανάθεση συµβάσεων, 

οι φορείς του δεν λαµβάνουν υπόψη ούτε ζητούν ή επιβάλλουν αντισταθµιστικές ρήτρες ούτε 

όρους για εθνικές προτιµήσεις, όπως περιθώρια που επιτρέπουν προτιµησιακή µεταχείριση ως προς 

τις τιµές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 141 

 

Κανόνες αξιολόγησης 

 

1. Οι φορείς δεν επιτρέπεται να κατατέµνουν συµβάσεις ή να χρησιµοποιούν άλλη µέθοδο 

αξιολόγησης των συµβάσεων µε σκοπό να αποφύγουν την εφαρµογή του παρόντος τίτλου όταν 

καθορίζουν αν κάποια σύµβαση καλύπτεται από τους κανόνες που περιέχονται σ’ αυτόν, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των παραρτηµάτων ΧΙ και ΧΙΙ προσαρτήµατα 1 έως 3. 
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2. Κατά τον υπολογισµό της αξίας σύµβασης, κάθε φορέας υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 

όλες τις µορφές αποζηµίωσης, όπως ασφάλιστρα, τέλη, προµήθειες και τόκους καθώς και το 

µέγιστο επιτρεπόµενο συνολικό ποσό, συµπεριλαµβανοµένων των εναλλακτικών ρητρών, που 

προβλέπονται από τη σύµβαση. 

 

3. Όταν λόγω της φύσης της σύµβασης, δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισµός της 

ακριβούς της αξίας, οι φορείς υποχρεούνται να υπολογίζουν την εν λόγω αξία βάσει αντικειµενικών 

κριτηρίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 142 

 

∆ιαφάνεια 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δηµοσιεύει εγκαίρως όλους τους νόµους, τους κανονισµούς, τις 

δικαστικές αποφάσεις, τις διοικητικές αποφάσεις γενικής ισχύος και τις διαδικασίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των συνήθων συµβατικών ρητρών, που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις 

του παρόντος τίτλου, στις κατάλληλες δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ 

προσάρτηµα 2, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµα αναγνωρισµένων ηλεκτρονικών µέσων. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δηµοσιεύει αµέσως κατά τον ίδιο τρόπο όλες τις τροποποιήσεις 

αυτών των µέτρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 143 

 

∆ιαδικασίες διαγωνισµού 

 

1. Οι φορείς παρέχουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους µέσω διαγωνισµών µε ανοικτές ή κλειστές 

διαδικασίες σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες βάσει του παρόντος τίτλου και χωρίς διακρίσεις. 
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2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοούνται ως : 

 

(α) διαγωνισµοί µε ανοικτές διαδικασίες, οι διαγωνισµοί στο πλαίσιο των οποίων όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά· 

 

(β) διαγωνισµοί µε κλειστές διαδικασίες, οι διαγωνισµοί στο πλαίσιο των οποίων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 144 και άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος τίτλου, µόνον οι προµηθευτές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής που καθορίζουν οι φορείς καλούνται να υποβάλουν 

προσφορές. 

 

3. Ωστόσο, στις ειδικές περιπτώσεις και µόνον υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 

άρθρο 145, οι φορείς έχουν την ευχέρεια να εφαρµόζουν διαδικασίες διαφορετικές από τους 

διαγωνισµούς µε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω 

άρθρου, οπότε οι φορείς δύνανται να επιλέγουν να µη δηµοσιεύουν προκήρυξη προβλεπόµενης 

προµήθειας και µπορούν να συµβουλεύονται τους προµηθευτές της αρεσκείας τους και να 

διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

 

4. Οι φορείς εξετάζουν τις προσφορές εµπιστευτικά. Συγκεκριµένα, δεν παρέχουν πληροφορίες 

µε πρόθεση να βοηθήσουν συγκεκριµένους συµµετέχοντες να εξοµοιώσουν τις προσφορές τους µε 

αυτές άλλων συµµετεχόντων. 
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ΑΡΘΡΟ 144 

 

∆ιαγωνισµοί µε κλειστές διαδικασίες 

 

1. Στους διαγωνισµούς µε κλειστές διαδικασίες, οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν 

τον αριθµό των προµηθευτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θα καλέσουν να υποβάλουν 

προσφορά, σύµφωνα µε την αποτελεσµατική λειτουργία της διαδικασίας υποβολής προσφορών, 

υπό τον όρο ότι επιλέγουν το µέγιστο αριθµό εγχώριων προµηθευτών και προµηθευτών του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους και ότι πραγµατοποιούν την επιλογή δίκαια και χωρίς διακρίσεις και βάσει 

των κριτηρίων που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας ή στα έγγραφα 

του διαγωνισµού. 

 

2. Οι φορείς που διατηρούν µόνιµους καταλόγους προκριθέντων προµηθευτών δύνανται να 

επιλέξουν προµηθευτές, που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές, από αυτούς που 

περιλαµβάνονται στους καταλόγους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 146 παράγραφος 7. Κάθε 

επιλογή δίδει ίσες ευκαιρίες στους προµηθευτές των καταλόγων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 145 

 

Άλλες διαδικασίες 

 

1. Υπό τον όρο ότι η διαδικασία διαγωνισµού δεν χρησιµοποιείται για να αποφευχθεί ο µέγιστος 

δυνατός ανταγωνισµός ή να επιτευχθεί η προστασία των εγχώριων προµηθευτών, πρέπει να 

επιτρέπεται στους φορείς να αναθέτουν συµβάσεις µε διαδικασίες άλλες από τους διαγωνισµούς µε 

ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες υπό τις παρακάτω συνθήκες και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση : 

 

(α) εφόσον δεν έχουν υποβληθεί κατάλληλες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής σχετικά µε 

προηγούµενο διαγωνισµό, υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις του αρχικού διαγωνισµού δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς· 
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(β) όταν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών 

δικαιωµάτων, η εκτέλεση της σύµβασης µπορεί να επιτευχθεί µόνο από συγκεκριµένο 

προµηθευτή και δεν υπάρχει λογική εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο· 

 

(γ) στην περίπτωση που, για λόγους εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω 

απρόβλεπτων για το φορέα γεγονότων, τα εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες δεν κατέστη δυνατό 

να παρασχεθούν εµπρόθεσµα µέσω διαγωνισµών µε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες· 

 

(δ) για πρόσθετες παραδόσεις εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από τον αρχικό προµηθευτή, στις 

περιπτώσεις που η αλλαγή του προµηθευτή θα ανάγκαζε το φορέα να προµηθευτεί εξοπλισµό 

ή υπηρεσίες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της εναλλαξιµότητας µε ήδη υφιστάµενο 

εξοπλισµό, λογισµικό ή υπηρεσίες· 

 

(ε) όταν κάποιος φορέας προµηθεύεται πρωτότυπα ή το πρώτο αντίγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας 

που έχουν αναπτυχθεί µετά από αίτησή της κατά τη διάρκεια και για τον σκοπό 

συγκεκριµένης σύµβασης για έρευνα, πείραµα, µελέτη ή πρωτότυπη ανάπτυξη· 

 

(στ) όταν πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση αλλά οι 

οποίες ευρίσκονταν εντός των στόχων των αρχικών τευχών δηµοπράτησης έχουν καταστεί, 

λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αναγκαίες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που 

περιγράφονται σε αυτά. Ωστόσο, η συνολική αξία των συµβάσεων που ανατίθενται για τις 

πρόσθετες κατασκευαστικές υπηρεσίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της 

κυρίως σύµβασης· 

 

(ζ) για νέες υπηρεσίες που συνίστανται σε επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών και για τις οποίες ο 

φορέας έχει ορίσει στην προκήρυξη της προβλεπόµενης προµήθειας σχετικά µε τις αρχικές 

υπηρεσίες, ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαδικασίες εκτός από τους διαγωνισµούς µε 

ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες κατά την ανάθεση των συµβάσεων για αυτού του είδους τις 

νέες υπηρεσίες· 
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(η) στην περίπτωση συµβάσεων που ανατίθενται στο νικητή διαγωνισµού σχεδίου υπό την 

προϋπόθεση ότι ο διαγωνισµός έχει οργανωθεί κατά τρόπο συµβατό µε τις αρχές του 

παρόντος τίτλου· σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός νικητές του 

διαγωνισµού, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να κληθούν να συµµετάσχουν στις 

διαπραγµατεύσεις· και 

 

(θ) όταν αγοράζονται τα προαναφερθέντα εµπορεύµατα σε αγορά βασικών εµπορευµάτων και 

όταν αγοράζονται εµπορεύµατα υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους που υφίστανται 

βραχυπρόθεσµα στην περίπτωση ασυνήθους διάθεσης προϊόντων και όχι για συνήθεις αγορές 

από τακτικούς προµηθευτές. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη διασφαλίζουν ότι, όποτε οι φορείς κρίνουν αναγκαία την εφαρµογή 

διαδικασίας άλλης από τον ανοικτό ή τον κλειστό διαγωνισµό βάσει των συνθηκών που 

καθορίζονται στην παράγραφο 1, οι φορείς υποχρεούνται να διατηρούν αρχεία ή να συντάσσουν 

γραπτή έκθεση παρέχοντας συγκεκριµένη αιτιολόγηση σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης 

βάσει της εν λόγω παραγράφου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 146 

 

Πρόκριση των προµηθευτών 

 

1. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία των διαγωνισµών περιορίζονται σε αυτές που 

κυρίως διασφαλίζουν ότι ο ενδεχόµενος προµηθευτής διαθέτει την ικανότητα να πληροί τις 

απαιτήσεις του διαγωνισµού και να εκτελεί τη συγκεκριµένη σύµβαση. 

 

2. Κατά τη διαδικασία της πρόκρισης των προµηθευτών, οι φορείς δεν προβαίνουν σε 

διακρίσεις µεταξύ των εγχωρίων προµηθευτών και των προµηθευτών του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους. 
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3. Συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση της συµµετοχής προµηθευτή σε 

διαγωνισµό, το γεγονός να έχει ανατεθεί στον εν λόγω προµηθευτή στο παρελθόν µία ή 

περισσότερες συµβάσεις από φορέα του εν λόγω µέρους ή ο προµηθευτής να έχει ήδη 

επαγγελµατική πείρα στο έδαφος του εν λόγω συµβαλλοµένου µέρους. 

 

4. Οι φορείς αναγνωρίζουν ως προκρινόµενους προµηθευτές όλους τους προµηθευτές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή σε συγκεκριµένο προβλεπόµενο διαγωνισµό. Οι φορείς 

βασίζουν τις αποφάσεις πρόκρισης των προµηθευτών που λαµβάνουν αποκλειστικά στις 

προϋποθέσεις συµµετοχής που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων σε προκηρύξεις ή τεύχη 

δηµοπράτησης. 

 

5. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν εµποδίζει την απόρριψη οιουδήποτε προµηθευτή 

λόγω αιτιών όπως η χρεοκοπία ή οι ψευδείς δηλώσεις ή η καταδίκη για σοβαρό έγκληµα όπως η 

συµµετοχή σε εγκληµατικές οργανώσεις. 

 

6. Οι φορείς κοινοποιούν αµέσως στους προµηθευτές που υπέβαλαν αίτηση για πρόκριση την 

απόφαση σχετικά µε το αν προκρίνονται ή όχι. 

 

Μόνιµοι κατάλογοι προκριθέντων προµηθευτών 

 

7. Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν µόνιµους καταλόγους προκριθέντων 

προµηθευτών υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω κανόνες : 

 

(α) οι φορείς που συντάσσουν µόνιµους καταλόγους προκριθέντων προµηθευτών εξασφαλίζουν 

ότι οι προµηθευτές δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πρόκριση οποιαδήποτε στιγµή· 

 

(β) κάθε προµηθευτής που έχει ζητήσει να εξετασθεί για πρόκριση ενηµερώνεται από τους 

αρµόδιους φορείς σχετικά µε την απόφαση για το θέµα αυτό· 
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(γ) οι προµηθευτές που ζητούν να συµµετάσχουν σε συγκεκριµένο προβλεπόµενο διαγωνισµό 

και δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο των προκριθέντων προµηθευτών έχουν τη 

δυνατότητα να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µε προσκόµιση των ισοδύναµων 

πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών µέσων τα οποία απαιτούνται από τους προµηθευτές 

που περιλαµβάνονται στον κατάλογο· 

 

(δ) όταν φορέας που λειτουργεί στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας χρησιµοποιεί 

ανακοίνωση για την ύπαρξη µόνιµου καταλόγου ως προκήρυξη προβλεπόµενου διαγωνισµού, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 147 παράγραφος 7, οι προµηθευτές που ζητούν να 

συµµετάσχουν και δεν περιλαµβάνονται στο µόνιµο κατάλογο προκριθέντων προµηθευτών 

εξετάζονται επίσης για το διαγωνισµό, υπό την όρο ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόκρισης· σ’ αυτή την περίπτωση, ο φορέας που πραγµατοποιεί 

το διαγωνισµό αρχίζει αµέσως τις διαδικασίες πρόκρισης, ενώ η επεξεργασία των αιτήσεων 

και ο απαιτούµενος χρόνος για την πρόκριση των προµηθευτών δεν επιτρέπεται να αποτελούν 

πρόσχηµα για τον αποκλεισµό προµηθευτών του άλλου µέρους από τον κατάλογο 

προµηθευτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 147 

 

∆ηµοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισµών 

 

Γενικές ∆ιατάξεις 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι φορείς του πραγµατοποιούν 

αποτελεσµατική ενηµέρωση σχετικά µε την πρόσκληση προς υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των 

σχετικών διαδικασιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, παρέχοντας στους προµηθευτές του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συµµετοχή στον εκάστοτε 

διαγωνισµό. 
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2. Για κάθε σύµβαση που καλύπτεται από τον παρόντα τίτλο, εκτός από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 και στο άρθρο 145, οι φορείς δηµοσιεύουν εκ των 

προτέρων προκήρυξη που καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλουν προσφορές ή, 

όταν χρειάζεται, αιτήσεις για συµµετοχή στην εκάστοτε σύµβαση. 

 

3. Κάθε προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής 

πληροφορίες : 

 

(α) επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα και, 

εφόσον διαφέρει, διεύθυνση στην οποία µπορούν να ληφθούν όλα τα έγγραφα σχετικά µε το 

διαγωνισµό· 

 

(β) την επιλεγείσα διαδικασία διαγωνισµού και το είδος της σύµβασης· 

 

(γ) περιγραφή του προβλεπόµενου διαγωνισµού καθώς και τις ουσιώδεις προϋποθέσεις τις οποίες 

πρέπει να πληροί η σύµβαση· 

 

(δ) κάθε όρο που πρέπει να πληρούν οι προµηθευτές για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό· 

 

(ε) τις προθεσµίες υποβολής των προσφορών και, όπου χρειάζεται, άλλες προθεσµίες· 

 

(στ) τα κύρια κριτήρια για την ανάθεση της σύµβασης· και 

 

(ζ) εάν είναι δυνατό, τους όρους πληρωµής και κάθε άλλο όρο. 
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Ανακοίνωση για προγραµµατιζόµενο διαγωνισµό 

 

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ενθαρρύνει τους φορείς του να δηµοσιεύουν το νωρίτερο δυνατό 

κάθε φορολογικό έτος ανακοίνωση για προγραµµατιζόµενο διαγωνισµό που περιλαµβάνει 

πληροφορίες για τα µελλοντικά σχέδια των φορέων σχετικά µε διαγωνισµούς. Η ανακοίνωση αυτή 

θα πρέπει να περιλαµβάνει το αντικείµενο του διαγωνισµού και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης του προβλεπόµενου διαγωνισµού. 

 

5. Φορείς που λειτουργούν στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν ανακοίνωση προγραµµατιζόµενου διαγωνισµού ως προκήρυξη προβλεπόµενου 

διαγωνισµού υπό τον όρο ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει όσον το δυνατό περισσότερες από τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και καλεί ρητά τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 

να εκφράσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους στον φορέα. 

 

6. Οι φορείς που χρησιµοποιούν ανακοίνωση προγραµµατιζόµενου διαγωνισµού ως προκήρυξη 

προβλεπόµενου διαγωνισµού, παρέχουν στη συνέχεια σε όλους τους προµηθευτές που έχουν 

εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον περαιτέρω πληροφορίες, που περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τους ζητούν να επιβεβαιώσουν το 

ενδιαφέρον τους βάσει των εν λόγω πληροφοριών. 

 

Ανακοίνωση σχετικά µε τους µόνιµους καταλόγους προκριθέντων προµηθευτών 

 

7. Οι φορείς που σκοπεύουν να διατηρήσουν µόνιµους καταλόγους υποχρεούνται, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2, να δηµοσιεύσουν ανακοίνωση που προσδιορίζει το φορέα και αναφέρει το σκοπό 

του µόνιµου καταλόγου και τους υφιστάµενους κανόνες για τη λειτουργία του, 

συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων για την εγγραφή ή τη µη εγγραφή στον κατάλογο καθώς και 

τη διάρκεια ισχύος του. 

 

8. Όταν ο µόνιµος κατάλογος έχει διάρκεια ισχύος µεγαλύτερη από τρία έτη, η ανακοίνωση 

δηµοσιεύεται µια φορά το έτος. 
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9. Φορείς που λειτουργούν στον τοµέα υπηρεσιών κοινής ωφελείας έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν ανακοίνωση για την ύπαρξη µόνιµων καταλόγων προκριθέντων προµηθευτών ως 

προκήρυξη προβλεπόµενου διαγωνισµού. Στην προκειµένη περίπτωση, παρέχουν εγκαίρως 

πληροφορίες που επιτρέπουν σε όλους όσοι εξέφρασαν ενδιαφέρον να αξιολογούν το ενδιαφέρον 

τους για συµµετοχή στο διαγωνισµό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, στο βαθµό που οι πληροφορίες 

αυτές είναι διαθέσιµες. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε έναν ενδιαφερόµενο προµηθευτή 

παρέχονται κατά τρόπον που δεν δηµιουργεί διακρίσεις εις βάρος των άλλων ενδιαφεροµένων 

προµηθευτών.  

 

Κοινές διατάξεις 

 

10. Η πρόσβαση σε κάθε ανακοίνωση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο είναι δυνατή καθόλη την 

προθεσµία που καθορίζεται για την υποβολή προσφορών σχετικά µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

11. Οι φορείς δηµοσιεύουν τις ανακοινώσεις εγκαίρως χρησιµοποιώντας µέσα που προσφέρουν 

την ευρύτερη και κατά το δυνατόν µη διακριτική πρόσβαση για τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 

των συµβαλλοµένων µερών. Τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς επιβάρυνση µέσω ενιαίου 

σηµείου πρόσβασης που καθορίζεται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ προσάρτηµα 2. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 148 

 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

1. Τα τεύχη δηµοπράτησης που παρέχονται στους προµηθευτές περιλαµβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να υποβάλουν τις κατάλληλες προσφορές. 
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2. Όταν αναθέτοντες φορείς δεν προσφέρουν ελεύθερη άµεση πρόσβαση σε όλα τα τεύχη 

δηµοπράτησης και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα µε ηλεκτρονικά µέσα, οι φορείς παρέχουν 

αµέσως τα τεύχη δηµοπράτησης κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε προµηθευτή των συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

3. Οι φορείς απαντούν αµέσως σε κάθε λογικό αίτηµα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε 

τον προβλεπόµενο διαγωνισµό, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχουν στον 

εν λόγω προµηθευτή πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 149 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στις ανακοινώσεις, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε 

συµπληρωµατικά έγγραφα. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι οι φορείς του δεν συντάσσουν, εγκρίνουν ή 

εφαρµόζουν τεχνικές προδιαγραφές µε σκοπό ή µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία περιττών εµποδίων 

στο εµπόριο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται από τους φορείς : 

 

(α) έχουν σχέση µε την απόδοση και τις λειτουργικές απαιτήσεις και όχι µε σχεδιαστικά ή 

περιγραφικά χαρακτηριστικά· και 
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(β) βασίζονται στα διεθνή πρότυπα, όπου αυτά υφίστανται, ελλείψει δε αυτών βασίζονται σε 

τεχνικούς κανονισµούς12, αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα13, ή κανονισµούς κατασκευών. 

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 δεν εφαρµόζονται όταν ο φορέας µπορεί να αποδείξει 

αντικειµενικά ότι η χρήση τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο θα 

µπορούσε να είναι αναποτελεσµατική ή ακατάλληλη για την εκπλήρωση των επιδιωκόµενων 

νόµιµων στόχων. 

 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φορείς εξετάζουν προσφορές οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις αυτών και είναι κατάλληλες 

για τον επιδιωκόµενο στόχο. Η αναφορά σε τεχνικές προδιαγραφές στα τεύχη δηµοπράτησης 

πρέπει να περιλαµβάνει λέξεις όπως «ή ισοδύναµο αυτού». 

 

6. ∆εν υφίστανται απαιτήσεις ή αναφορές σε συγκεκριµένο εµπορικό σήµα ή εµπορική 

ονοµασία, ευρεσιτεχνία, σχέδιο ή τύπο, συγκεκριµένη καταγωγή, παραγωγή ή προµηθευτή, εκτός 

αν δεν υπάρχει άλλος αρκετά ακριβής ή κατανοητός τρόπος περιγραφής των απαιτήσεων του 

διαγωνισµού και υπό την προϋπόθεση ότι φράσεις όπως «ή ισοδύναµο αυτού» περιλαµβάνονται 

στα τεύχη δηµοπράτησης.  

 

7. Ο προσφέρων φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η προσφορά του πληροί τις ουσιώδεις 

απαιτήσεις. 

                                                 
12 Για την εφαρµογή του παρόντος τίτλου, ως τεχνικός κανονισµός νοείται έγγραφο που 

παραθέτει χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας ή τις σχετικές διεργασίες και µεθόδους 
παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των ισχυουσών διοικητικών διατάξεων η συµµόρφωση 
µε τις οποίες είναι υποχρεωτική. ∆υνατόν επίσης να περιλαµβάνει ή να αφορά αποκλειστικά 
προδιαγραφές ορολογίας, συµβόλων, συσκευασίας, σήµανσης ή επικόλλησης ετικετών οι 
οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, υπηρεσία, διεργασία ή µέθοδο παραγωγής. 

13  Για την εφαρµογή του παρόντος τίτλου, ως πρότυπο νοείται έγγραφο που έχει εγκρίνει 
αναγνωρισµένος φορέας, το οποίο παρέχει προς κοινή και επανειληµµένη χρήση, κανόνες, 
οδηγίες ή χαρακτηριστικά για προϊόντα ή υπηρεσίες ή σχετικές διεργασίες και µεθόδους 
παραγωγής η συµµόρφωση µε τις οποίες είναι υποχρεωτική. ∆υνατόν επίσης να περιλαµβάνει 
ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συµβόλων, συσκευασίας, σήµανσης ή 
επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, υπηρεσία, διεργασία ή µέθοδο 
παραγωγής. 
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ΑΡΘΡΟ 150 

 

Προθεσµίες 

 

1. Όλες οι προθεσµίες που τάσσονται από τους φορείς για την παραλαβή προσφορών και 

αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στους προµηθευτές του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους καθώς και στους εγχώριους προµηθευτές να προετοιµάζουν και να 

υποβάλλουν προσφορές και κατά περίπτωση αιτήσεις για συµµετοχή ή για πρόκριση. Για τον 

καθορισµό τέτοιου είδους προθεσµιών, οι φορείς λαµβάνουν υπόψη, σύµφωνα µε τις οικείες 

εύλογες ανάγκες, παράγοντες όπως ο περίπλοκος χαρακτήρας του προβλεπόµενου διαγωνισµού και 

το κανονικό χρονικό διάστηµα για τη διαβίβαση των προσφορών από το εξωτερικό καθώς και από 

το εσωτερικό. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος εξασφαλίζει ότι οι φορείς του λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις 

καθυστερήσεις της δηµοσίευσης, όταν καθορίζουν την καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή 

των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής ή πρόκρισης για εγγραφή στον κατάλογο 

προµηθευτών. 

 

3. Οι ελάχιστες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών καθορίζονται στο παράρτηµα 

ΧΙΙΙ προσάρτηµα 3. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 151 

 

∆ιαπραγµατεύσεις 

 

1. Συµβαλλόµενο µέρος είναι δυνατόν να προβλέπει τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων από τους 

φορείς του : 

 

(α) στο πλαίσιο προµηθειών για τις οποίες έχει επιδειχθεί τέτοιου είδους πρόθεση στην 

προκήρυξη του προβλεπόµενου διαγωνισµού· ή 
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(β) όταν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι κάποια προσφορά έχει σαφώς τα περισσότερα 

πλεονεκτήµατα όσον αφορά τα συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην 

προκήρυξη ή στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

2. Οι διαπραγµατεύσεις χρησιµοποιούνται πρωτίστως για τον προσδιορισµό των ισχυρών και 

των αδύνατων σηµείων των προσφορών. 

 

3. Οι φορείς δεν προβαίνουν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, σε διακρίσεις µεταξύ 

των διαφόρων προσφερόντων. Συγκεκριµένα, εξασφαλίζουν ότι : 

 

(α) κάθε απόρριψη συµµετέχοντος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται 

στην προκήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης· 

 

(β) κάθε τροποποίηση των κριτηρίων και των τεχνικών απαιτήσεων διαβιβάζεται εγγράφως σε 

όλους τους εναποµένοντες συµµετέχοντες στις διαπραγµατεύσεις· και 

 

(γ) µετά από επανεξέταση των απαιτήσεων ή/και όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, 

επιτρέπεται σε όλους τους εναποµένοντες συµµετέχοντες στις διαπραγµατεύσεις να 

υποβάλουν νέες ή τροποποιηµένες προσφορές εντός ενιαίας προθεσµίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 152 

 

Υποβολή, παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

 

1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής σε διαδικασίες υποβάλλονται γραπτώς. 

 

2. Οι φορείς παραλαµβάνουν και αποσφραγίζουν τις προσφορές των προσφερόντων στο πλαίσιο 

διαδικασιών και υπό όρους που εγγυώνται την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της µη 

διακριτικής µεταχείρισης. 
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ΑΡΘΡΟ 153 

 

Ανάθεση συµβάσεων 

 

1. Οι προσφορές, για να ληφθούν υπόψη για την ανάθεση, τη στιγµή της αποσφράγισης, πρέπει 

να συµφωνούν µε τις ουσιαστικές απαιτήσεις των προκηρύξεων ή των τευχών δηµοπράτησης και 

πρέπει να υποβάλλονται από προµηθευτή, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής.  

 

2. Οι φορείς πραγµατοποιούν την ανάθεση στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι είτε η 

χαµηλότερη είτε η προσφορά η οποία, όσον αφορά τα συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης που 

έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη ή τα τεύχη δηµοπράτησης, θεωρείται ότι παρουσιάζει τα 

περισσότερα πλεονεκτήµατα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 154 

 

Ενηµέρωση σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι οι φορείς του παρέχουν αποτελεσµατική διάδοση 

των αποτελεσµάτων των διαδικασιών που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις. 

 

2. Οι φορείς ανακοινώνουν στους προσφέροντες αµέσως τις αποφάσεις σχετικά µε την ανάθεση 

της σύµβασης καθώς και τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας 

προσφοράς. Κατόπιν αιτήσεως, οι φορείς ενηµερώνουν κάθε αποκλεισθέντα προσφέροντα σχετικά 

µε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του. 

 

3. Οι φορείς είναι δυνατό να αποφασίσουν να µην κοινοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες για 

την ανάθεση των συµβάσεων σε περίπτωση που κάτι τέτοιο θα εµπόδιζε την επιβολή του νόµου ή 

θα ήταν κατά κάποιον άλλο τρόπο αντίθετο µε το δηµόσιο συµφέρον ή θα έθιγε τα νόµιµα 

εµπορικά συµφέροντα των προµηθευτών ή το θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ τους. 
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ΑΡΘΡΟ 155 

 

∆ιαδικασίες προσφυγών 

 

1. Οι φορείς εξετάζουν αντικειµενικά και εγκαίρως κάθε καταγγελία εκ µέρους προµηθευτών 

για υποτιθέµενη παραβίαση του παρόντος τίτλου στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης συµβάσεων. 

 

2. Κάθε µέρος ορίζει διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες πραγµατοποιούνται 

έγκαιρα, είναι διαφανείς και αποτελεσµατικές και επιτρέπουν στους προµηθευτές να καταγγείλουν 

τις τυχόν παραβιάσεις του παρόντος τίτλου που σηµειώνονται στο πλαίσιο διαδικασιών για την 

ανάθεση συµβάσεων για τις οποίες έχουν ή είχαν συµφέροντα. 

 

3. Οι προσφυγές υποβάλλονται σε αµερόληπτο και ανεξάρτητο εξεταστικό όργανο. Το 

εξεταστικό όργανο, το οποίο δεν αποτελεί δικαστήριο, είτε υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο είτε 

παρέχει διαδικαστικές εγγυήσεις παρόµοιες µε αυτές των δικαστηρίων. 

 

4. Οι διαδικασίες προσφυγής προβλέπουν : 

 

(α) προσωρινά µέτρα, το ταχύτερο δυνατό, µε σκοπό την επανόρθωση παραβιάσεων του 

παρόντος τίτλου και τη διαφύλαξη των εµπορικών δυνατοτήτων. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται 

να έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της διαδικασίας διαγωνισµού. Ωστόσο, είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί στις σχετικές διαδικασίες ότι κατά την απόφαση ως προς το εάν ενδείκνυται η 

εφαρµογή τέτοιου είδους µέτρων ενδέχεται να λαµβάνονται υπόψη οι βασικές αρνητικές 

επιπτώσεις για τα σχετικά συµφέροντα, συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσίου συµφέροντος· 

και 

 

(β) ενδεχοµένως, αποκατάσταση της παραβίασης του παρόντος τίτλου ή, ελλείψει τέτοιας 

αποκατάστασης, αποζηµίωση για τις απώλειες ή τις ζηµίες που έχουν προκληθεί, οι οποίες 

είναι δυνατό να περιορίζονται στο κόστος της προετοιµασίας του διαγωνισµού ή της 

προσφυγής. 
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ΑΡΘΡΟ 156 

 

Τεχνολογία πληροφοριών 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, κάθε προσπάθεια για 

τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας που επιτρέπουν την αποτελεσµατική διάδοση 

πληροφοριών για τις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως όσον αφορά τις δυνατότητες υποβολής προσφορών 

που παρέχουν φορείς, µε ταυτόχρονη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της µη διακριτικής 

µεταχείρισης. 

 

2. Ενόψει της βελτίωσης της πρόσβασης στις αγορές δηµοσίων συµβάσεων, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος προσπαθεί να εφαρµόσει ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών, υποχρεωτικό 

για τους αντίστοιχους φορείς του. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρα ενθαρρύνουν τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την υποβολή των 

προσφορών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 157 

 

Συνεργασία και συνδροµή 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια για την αµοιβαία παροχή τεχνικής συνεργασίας 

και βοήθειας µέσω της ανάπτυξης προγραµµάτων κατάρτισης µε στόχο την επίτευξη καλύτερης 

κατανόησης των αντίστοιχων συστηµάτων δηµοσίων συµβάσεων και στατιστικών και την 

καλύτερη πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές τους. 
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ΑΡΘΡΟ 158 

 

Στατιστικές εκθέσεις 

 

Όταν συµβαλλόµενο µέρος δεν εξασφαλίζει αποδεκτό επίπεδο συµµόρφωσης µε το άρθρο 147 

παράγραφος 11, συγκεντρώνει, κατόπιν αιτήσεως του άλλου συµβαλλοµένου µέρους και παρέχει 

σ’ αυτό σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων που 

καλύπτει ο παρών τίτλος. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο 

παράρτηµα ΧΙΙΙ προσάρτηµα 4. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 159 

 

Τροποποιήσεις του πεδίου εφαρµογής 

 

1. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιεί το πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος τίτλου, υπό τον όρο ότι : 

 

(α) κοινοποιεί την τροποποίηση στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος· και 

 

(β) προτείνει στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εντός 30 ηµερών µετά την ηµεροµηνία αυτής της 

κοινοποίησης, κατάλληλες αντισταθµιστικές προσαρµογές του πεδίου εφαρµογής που 

παρέχει για τη διατήρηση πεδίου εφαρµογής συγκρίσιµου µε εκείνο που υπήρχε πριν από την 

τροποποίηση. 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)166 von 209



 
CE/CL/el 167 

 

2. Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο β), δεν παρέχονται αντισταθµιστικές προσαρµογές στο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος, όταν η τροποποίηση από συµβαλλόµενο µέρος του πεδίου εφαρµογής του 

παρόντος τίτλου αφορά : 

 

(α) διορθώσεις τυπικού καθαρά χαρακτήρα και τροποποιήσεις δευτερεύουσας σηµασίας στα 

παραρτήµατα ΧΙ έως ΧΙΙ· ή 

 

(β) έναν ή περισσότερους καλυπτόµενους φορείς, επί των οποίων ο κρατικός έλεγχος ή επιρροή 

έχει εξαλειφθεί λόγω ιδιωτικοποίησης ή ελευθέρωσης. 

 

3. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η επιτροπή σύνδεσης τροποποιεί µε απόφαση το σχετικό 

παράρτηµα, ώστε να αντανακλάται η τροποποίηση που γνωστοποιήθηκε από το ενδιαφερόµενο 

συµβαλλόµενο µέρος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 160 

 

Περαιτέρω διαπραγµατεύσεις 

 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος προσφέρει, στο µέλλον, σε τρίτο µέρος 

επιπλέον πλεονεκτήµατα, όσον αφορά την πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές δηµόσιων 

συµβάσεών του, πέραν των όρων που συµφωνούνται δυνάµει του παρόντος τίτλου, συµφωνείται η 

διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για την επέκταση των εν λόγω 

πλεονεκτηµάτων στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος σε αµοιβαία βάση, µε απόφαση της επιτροπής 

σύνδεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 161 

 

Εξαιρέσεις 

 

Υπό την επιφύλαξη ότι τα µέτρα αυτά δεν εφαρµόζονται κατά τρόπο ώστε να συνιστούν µέσο 

αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ή 

συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, καµία διάταξη του 

παρόντος τίτλου δεν µπορεί να ερµηνευτεί κατά την έννοια ότι εµποδίζει ένα από τα συµβαλλόµενα 

µέρη να λάβει ή να εφαρµόσει µέτρα : 

 

(α) που είναι αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ηθικής, τάξης ή ασφάλειας· 

 

(β) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων· 

 

(γ) που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των 

φυτών· 

 

(δ) που είναι αναγκαία για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας· ή 

 

(ε) σχετικά µε αγαθά ή υπηρεσίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή 

εργασίας στις φυλακές. 
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ΑΡΘΡΟ 162 

 

Επανεξέταση και εφαρµογή 

 

Η επιτροπή σύνδεσης επανεξετάζει κάθε δύο έτη την εφαρµογή του παρόντος τίτλου, εκτός αν 

συµφωνηθεί άλλως µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών· εξετάζει κάθε σχετικό θέµα και λαµβάνει 

κατάλληλα µέτρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Ειδικότερα, οφείλει : 

 

(α) να συντονίζει τις ανταλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών όσον αφορά την ανάπτυξη 

και την εφαρµογή των συστηµάτων τεχνολογίας των πληροφοριών στον τοµέα των δηµοσίων 

συµβάσεων· 

 

(β) να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών· και 

 

(γ) να εκδίδει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.  
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CE/CL/el 170 

 

ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 163 

 

Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν την µεταξύ τους ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωµών 

και των κινήσεων κεφαλαίων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των 

διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της νοµισµατικής 

σταθερότητας κάθε µέρους. 

 

2. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε όλες τις τρέχουσες πληρωµές και τις κινήσεις κεφαλαίων 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 164 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιτρέπουν κάθε πληρωµή και µεταφορά στο πλαίσιο του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σε ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα 

και σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)170 von 209
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ΑΡΘΡΟ 165 

 

Λογαριασµός κεφαλαίων 

 

Όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που 

αφορούν τις άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας 

υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ 

του παρόντος µέρους, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισµό των σχετικών κεφαλαίων και 

οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 166 

 

Εξαιρέσεις και µέτρα διασφάλισης 

 

1. Όταν, υπό εξαιρετικές συνθήκες, οι πληρωµές και οι κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες κατά 

την εφαρµογή της συναλλαγµατικής ή νοµισµατικής πολιτικής συµβαλλόµενου µέρους, το εν λόγω 

συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να λαµβάνει µέτρα διασφάλισης για τις κινήσεις κεφαλαίων που είναι 

απολύτως αναγκαία για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Η εφαρµογή των µέτρων 

διασφάλισης µπορεί να παρατείνεται µε την επίσηµη επανεισαγωγή τους. 

 

2. Το συµβαλλόµενο µέρος που θεσπίζει τα µέτρα διασφάλισης ενηµερώνει το άλλο µέρος 

αµέσως και υποβάλλει, το συντοµότερο δυνατόν, χρονοδιάγραµµα για την κατάργησή τους. 
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ΑΡΘΡΟ 167 

 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Όσον αφορά τον παρόντα τίτλο, τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους βάσει διµερών ή πολυµερών συµφωνιών των οποίων αποτελούν συµβαλλόµενα 

µέρη. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη πραγµατοποιούν διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την µεταξύ 

τους κίνηση κεφαλαίων ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συµφωνίας. 
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ΤΙΤΛΟΣ VΙ 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 168 

 

Στόχος 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν και εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσµατική προστασία 

των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, 

συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών µέσων επιβολής των εν λόγω δικαιωµάτων που 

προβλέπονται σε διεθνείς συνθήκες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 169 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

συγκαταλέγονται τα δικαιώµατα δηµιουργού - περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων 

δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές και βάσεων δεδοµένων - και τα σχετικά δικαιώµατα, 

τα δικαιώµατα που αφορούν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικά σήµατα, γεωγραφικές ενδείξεις 

συµπεριλαµβανοµένης της ονοµασίας καταγωγής, εµπορικά σήµατα, τοπογραφίες ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων και την προστασία του απόρρητου των πληροφοριών καθώς και την καταπολέµηση 

του αθέµιτου ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την 

προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλµης 1967). 
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ΑΡΘΡΟ 170 

 

Προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

 

Σύµφωνα µε τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 168, τα συµβαλλόµενα µέρη : 

 

(α) εξακολουθούν να διασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσµατική εφαρµογή των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις ακόλουθες συµβάσεις : 

 

(i) Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του Εµπορίου, 

Παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(«ΤRIP»)· 

 

(ii) Σύµβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Πράξη 

Στοκχόλµης, 1967)· 

 

(iii) Σύµβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων 

(Πράξη Παρισίων, 1971)· 

 

(iv) Σύµβαση της Ρώµης για την προστασία των καλλιτεχνών, ερµηνευτών ή εκτελεστών 

των παραγωγών φωνογραφηµάτων και οργανισµών ραδιοφωνικής µετάδοσης (Ρώµη, 

1961)· και 

 

(v) ∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών, 1978 («Σύµβαση 

UPOV») ή ∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών, 1991 

(«Σύµβαση UPOV του 1991»). 

549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil)174 von 209



 
CE/CL/el 175 

 

(β) προσχωρούν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 στις ακόλουθες πολυµερείς συµβάσεις και 

διασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσµατική εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από αυτές : 

 

(i) Συµφωνία της Νίκαιας σχετικά µε τη διεθνή ταξινόµηση αγαθών και υπηρεσιών µε 

στόχο την κατάθεση των σηµάτων (Γενεύη 1977 που τροποποιήθηκε το 1979)· 

 

(ii) Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τα δικαιώµατα 

δηµιουργού (Γενεύη, 1996)· 

 

(iii) Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τις 

ερµηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές (Γενεύη, 1996)· 

 

(iv) Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, 

τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984)· και 

 

(v) Συµφωνία του Στρασβούργου του 1971 για τη διεθνή κατάταξη των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας (Στρασβούργο 1971, τροποποιηθείσα το 1979). 

 

(γ) προσχωρούν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 στις ακόλουθες πολυµερείς συµβάσεις και 

διασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσµατική εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από αυτές : 

 

(i) Σύµβαση για την προστασία των παραγωγών φωνογραφηµάτων κατά της µη 

επιτρεπόµενης αναπαραγωγής των φωνογραφηµάτων τους (Γενεύη, 1971)· 

 

(ii) Συµφωνία του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόµηση των βιοµηχανικών σχεδίων 

(Λοκάρνο 1968, τροποποιηθείσα το 1979)· 
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(iii) Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης µικροοργανισµών 

µε στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιηθείσα το 1980)· και 

 

(iv) Συνθήκη για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γενεύη, 1994)· 

 

(δ) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κυρώσουν, το ταχύτερο δυνατό, τις ακόλουθες 

πολυµερείς συµβάσεις και διασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσµατική εφαρµογή των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές : 

 

(i) Πρωτόκολλο σχετικά µε τη συµφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των 

σηµάτων (1989)· 

 

(ii) Συµφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σηµάτων (Πράξη της 

Στοκχόλµης 1967 τροποποιηθείσα το 1979)· και 

 

(iii) Συµφωνία της Βιέννης για την καθιέρωση διεθνούς κατάταξης γραφιστικών 

χαρακτηριστικών της εµπορικής ταυτότητας (Βιέννη 1973, τροποποιηθείσα το 1985). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 171 

 

Επανεξέταση 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις παραπάνω πολυµερείς συµβάσεις, ενώ το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να 

αποφασίσει να συµπεριλάβει στο άρθρο 170 άλλες πολυµερείς συµβάσεις στο συγκεκριµένο τοµέα. 
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 172 

 

Στόχοι 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εφαρµόσουν την αντίστοιχη 

νοµοθεσία τους περί ανταγωνισµού κατά τρόπο σύµφωνο µε τις διατάξεις του παρόντος µέρους της 

συµφωνίας, ώστε τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία ελευθέρωσης στον τοµέα των 

εµπορευµάτων και των υπηρεσιών, να µην περιοριστούν ή αναιρεθούν εξαιτίας δραστηριοτήτων 

που αντιτίθεται στον ανταγωνισµό. Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να 

συνεργάζονται και να συντονίζουν τις ενέργειες των αρχών τους που είναι αρµόδιες για τον 

ανταγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. 

 

2. Για την πρόληψη των στρεβλώσεων ή των περιορισµών στον τοµέα του ανταγωνισµού που 

ενδέχεται να επηρεάσουν το εµπόριο στον τοµέα των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών µεταξύ 

τους, τα συµβαλλόµενα µέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε συµφωνίες που στρέφονται κατά του 

ανταγωνισµού, σε εναρµονισµένες πρακτικές και σε καταχρηστική συµπεριφορά που απορρέει από 

ατοµική ή κοινή δεσπόζουσα θέση. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται και να συνεννοούνται για την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει την ενηµέρωση, 

τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, την ανταλλαγή µη εµπιστευτικών πληροφοριών και την παροχή 

τεχνικής βοήθειας. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία υιοθέτησης των αρχών του 

ανταγωνισµού που θα ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτές και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε 

πολυµερή φόρα, συµπεριλαµβανοµένου του ΠΟΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 173 

 

Ορισµοί 

 

Κατά την έννοια του παρόντος τίτλου , 

 

1) η «νοµοθεσία περί ανταγωνισµού» περιλαµβάνει : 

 

(α) όσον αφορά την Κοινότητα, τα άρθρα 81, 82 και 86 της συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 και τις διατάξεις 

εφαρµογής ή τις τροποποιήσεις τους· 

 

(β) όσον αφορά τη Χιλή, το Decreto Ley αριθ. 211 του 1973 και το Ley αριθ. 19.610 του 

1999 και τις διατάξεις εφαρµογής ή τροποποιήσεις τους· και 

 

(γ) κάθε αλλαγή που ενδέχεται να υποστεί η προαναφερθείσα νοµοθεσία µετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

 

2) ως «αρχή ανταγωνισµού» νοείται : 

 

(α) όσον αφορά την Κοινότητα, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

 

(β) όσον αφορά τη Χιλή, η Fiscalia Nacional Económica και η Comisión Resolutiva. 

 

3) ως «ενέργειες εκτέλεσης» νοείται η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού µε έρευνα 

ή διαδικασία που διεξάγεται από τις αρµόδιες για τον ανταγωνισµό αρχές συµβαλλοµένου 

µέρους, οι οποίες µπορεί να καταλήξουν στην επιβολή κυρώσεων ή διορθωτικών µέτρων· 
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CE/CL/el 179 

 

ΑΡΘΡΟ 174 

 

Γνωστοποιήσεις 

 

1. Κάθε αρχή ανταγωνισµού κοινοποιεί στην αρχή ανταγωνισµού του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους µια ενέργεια εκτέλεσης εφόσον : 

 

(α) αυτή είναι δυνατό να επηρεάσει σηµαντικά τα συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου 

µέρους· 

 

(β) αφορά περιορισµούς στον ανταγωνισµό που ενδέχεται να έχουν άµεσες ή ουσιαστικές 

επιπτώσεις στο έδαφος του άλλου συµβαλλοµένου µέρους· ή 

 

(γ) αφορά πράξεις κατά του ανταγωνισµού που διενεργούνται κυρίως στο έδαφος του άλλου 

συµβαλλοµένου µέρους. 

 

2. Εφόσον δεν αντίκειται στη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού των συµβαλλοµένων µερών ούτε 

επηρεάζει αρνητικά υπό εξέλιξη διαδικασία έρευνας, η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται σε αρχικό 

στάδιο της διαδικασίας. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι γνώµες που λαµβάνονται µπορεί να ληφθούν 

υπόψη από την άλλη αρχή ανταγωνισµού. 

 

3. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να είναι αρκετά 

λεπτοµερείς, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση, λαµβανοµένων υπόψη των συµφερόντων του 

άλλου συµβαλλοµένου µέρους. 

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις µεγαλύτερες 

δυνατές προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι γνωστοποιήσεις πραγµατοποιούνται υπό τις 

προαναφερθείσες περιστάσεις, λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων σ’ αυτά διοικητικών πόρων. 
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CE/CL/el 180 

 

ΑΡΘΡΟ 175 

 

Συντονισµός των ενεργειών εκτέλεσης 

 

Η αρχή ανταγωνισµού συµβαλλοµένου µέρους γνωστοποιεί στην αρχή ανταγωνισµού του άλλου 

µέρους την επιθυµία της να συντονίσει τις ενέργειες εκτέλεσης σχετικά µε συγκεκριµένη 

περίπτωση. Ο συντονισµός αυτός δεν εµποδίζει τα µέρη να λαµβάνουν αυτόνοµες αποφάσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 176 

 

∆ιαβουλεύσεις στην περίπτωση που συµφέροντα συµβαλλοµένου µέρους 

επηρεάζονται αρνητικά στο έδαφος του άλλου µέρους 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνει υπόψη, εφόσον χρειάζεται και σύµφωνα µε την δική 

του νοµοθεσία, τα σηµαντικά συµφέροντα του άλλου µέρους κατά την άσκηση των ενεργειών 

εκτέλεσης. Εάν η αρχή ανταγωνισµού συµβαλλοµένου µέρους θεωρεί ότι µια έρευνα ή διαδικασία 

που διεξάγεται από την αντίστοιχη αρχή του άλλου µέρους, µπορεί να επηρεάζει αρνητικά τα 

συµφέροντα του µέρους αυτού, µπορεί να διαβιβάζει τις απόψεις της επί του θέµατος στην άλλη 

αρχή ανταγωνισµού ή να ζητεί τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Με την επιφύλαξη της συνέχισης 

κάθε δράσης που αναλαµβάνει βάσει της νοµοθεσίας της περί ανταγωνισµού και της πλήρους 

ελευθερίας για τη λήψη της τελικής απόφασης, η αρχή ανταγωνισµού στην οποία απευθύνεται το 

αίτηµα θα πρέπει να εξετάζει λεπτοµερώς και µε θετική διάθεση τις απόψεις που εκφράζει η 

αιτούσα αρχή ανταγωνισµού. 
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2. Η αρχή ανταγωνισµού συµβαλλοµένου µέρους που θεωρεί ότι τα συµφέροντά του θίγονται 

ουσιαστικά και αρνητικά από πρακτικές αντίθετες προς τον ανταγωνισµό οποιασδήποτε 

προέλευσης, στις οποίες προβαίνουν ή έχουν προβεί µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, µπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την 

αρχή ανταγωνισµού του εν λόγω συµβαλλοµένου µέρους. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται µε 

την επιφύλαξη της πλήρους ελευθερίας της σχετικής αρχής ανταγωνισµού να λαµβάνει την τελική 

απόφαση. Αρχή ανταγωνισµού µε την οποία διενεργούνται τέτοιες διαβουλεύσεις, µπορεί να 

λαµβάνει κάθε είδους διορθωτικά µέτρα βάσει της νοµοθεσίας της περί ανταγωνισµού, τα οποία 

θεωρεί κατάλληλα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη της πλήρους 

διακριτικής της ευχέρειας για επιβολή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 177 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών και εµπιστευτικός χαρακτήρας 

 

1. Οι αρχές ανταγωνισµού, στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν την αποτελεσµατική 

εφαρµογή της νοµοθεσίας τους περί ανταγωνισµού, δύνανται να ανταλλάσσουν µη εµπιστευτικές 

πληροφορίες. 

 

2. Για τη βελτίωση της διαφάνειας και µε την επιφύλαξη των κανόνων και των προτύπων για 

τον εµπιστευτικό χαρακτήρα που ισχύουν σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος, τα συµβαλλόµενα µέρη 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε κυρώσεις και 

διορθωτικά µέτρα που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε τη σχετική αρχή 

ανταγωνισµού, επηρεάζουν σηµαντικά τα συµφέροντα του άλλου συµβαλλοµένου µέρους και να 

γνωστοποιούν τους λόγους για τους οποίους αναλήφθηκαν τέτοιες ενέργειες, όταν το ζητεί η αρχή 

ανταγωνισµού του άλλου µέρους. 
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3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στο άλλο µέρος πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις 

σε ετήσια βάση, αναφέροντας το συνολικό ποσό των ενισχύσεων και, εάν είναι δυνατό, την 

κατανοµή τους ανά τοµέα. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητεί πληροφορίες για 

µεµονωµένες περιπτώσεις που επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ των µερών. Το συµβαλλόµενο µέρος 

από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή µη 

εµπιστευτικών πληροφοριών. 

 

4. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, εφαρµόζονται τα πρότυπα για τον εµπιστευτικό 

χαρακτήρα που ισχύουν σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος. Εµπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες, 

των οποίων η διάδοση απαγορεύεται ρητά ή οι οποίες, στην περίπτωση που διαδοθούν, επηρεάζουν 

αρνητικά τα συµφέροντα των συµβαλλοµένων µερών, δεν πρέπει να παρέχονται χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεση της πηγής της πληροφορίας. 

 

5. Κάθε αρχή ανταγωνισµού τηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που της 

παρέχονται εµπιστευτικά από την άλλη αρχή ανταγωνισµού και δεν ανταποκρίνεται σε αίτηµα για 

αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών που υποβάλλει τρίτο µέρος, µη εξουσιοδοτηµένο από την 

αρχή ανταγωνισµού, η οποία παρείχε την πληροφορία. 

 

6. Όταν, ιδίως, προβλέπεται από τη νοµοθεσία συµβαλλοµένου µέρους, είναι δυνατό να 

παρέχονται εµπιστευτικές πληροφορίες στα δικαστήριά του υπό τον όρο ότι αυτά σέβονται τον 

εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 178 

 

Τεχνική βοήθεια 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται παρέχουν αµοιβαία τεχνική βοήθεια, ώστε να επωφελούνται από 

την σχετική τους πείρα και να ενισχύουν την εφαρµογή των νοµοθεσιών και πολιτικών τους περί 

ανταγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 179 

 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µονοπωλίων 

 

1. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να παραχωρεί ή να 

διατηρεί δηµόσια ή ιδιωτικά µονοπώλια σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία του. 

 

2. Όσον αφορά δηµόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώµατα, η επιτροπή σύνδεσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι, µετά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται σε ισχύ 

µέτρο που στρεβλώνει τις συναλλαγές στον τοµέα των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών µεταξύ 

των συµβαλλοµένων µερών σε βαθµό αντίθετο προς τα συµφέροντα των συµβαλλοµένων µερών 

και ότι τέτοιες επιχειρήσεις υπόκεινται σε κανόνες ανταγωνισµού εφόσον η εφαρµογή των εν λόγω 

κανόνων δεν εµποδίζει την εκτέλεση, κατά νόµο και στην πράξη, των ιδιαίτερων καθηκόντων που 

τους έχουν ανατεθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 180 

 

Επίλυση διαφορών 

 

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύναται να εφαρµόζει τη διαδικασία επίλυσης των 

διαφορών που προβλέπεται στην παρούσα συµφωνία για οποιοδήποτε θέµα που προκύπτει από τον 

παρόντα τίτλο. 
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ΤΙΤΛΟΣ VIII 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 181 

 

Στόχος 

 

Στόχος του παρόντος τίτλου είναι να αποφεύγονται και να επιλύονται οι διαφορές µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά την εφαρµογή µε καλή πίστη του παρόντος µέρους της 

συµφωνίας και να επιτυγχάνεται αµοιβαία ικανοποιητική λύση κάθε προβλήµατος που θα ήταν 

δυνατό να επηρεάσει την εφαρµογή του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 182 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου ισχύουν για κάθε θέµα που ανακύπτει από την ερµηνεία και την 

εφαρµογή του παρόντος µέρους της συµφωνίας, εκτός αν προβλέπεται ρητώς άλλως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 183 

 

∆ιαβουλεύσεις 

 

1. Τα µέρη καταβάλλουν συνεχώς προσπάθειες ώστε να συµφωνούν ως προς την ερµηνεία και 

την εφαρµογή του παρόντος µέρους της συµφωνίας και, µέσω συνεργασίας και διαβουλεύσεων, να 

αποφεύγουν και να επιλύουν τις διαφορές µεταξύ τους επιτυγχάνοντας αµοιβαίως αποδεκτές λύσεις 

σε κάθε πρόβληµα που µπορεί να επηρεάσει την εφαρµογή του. 

 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της 

επιτροπής σύνδεσης για κάθε εφαρµοζόµενο ή προτεινόµενο µέτρο ή για κάθε θέµα που έχει σχέση 

µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία του παρόντος µέρους της συµφωνίας ή για οποιοδήποτε άλλο 

θέµα που, κατά τη γνώµη του, µπορεί να επηρεάσει την εφαρµογή του. Για την εφαρµογή του 

παρόντος τίτλου ως «µέτρο» νοείται επίσης και η πρακτική. Το συµβαλλόµενο µέρος αναφέρει 

στην αίτησή του το µέτρο ή άλλο θέµα το οποίο καταγγέλλει, τις διατάξεις της παρούσας 

συµφωνίας που θεωρεί ότι εφαρµόζονται και στη συνέχεια παραδίδει την αίτηση στο άλλο µέρος. 

 

3. Η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται εντός 30 ηµερών από την παράδοση της αίτησης. Κατά την 

έναρξη των διαβουλεύσεων, τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν πληροφορίες για να επιτρέψουν να 

εξεταστεί πώς κάποιο µέτρο συµβαλλόµενου µέρους ή άλλο θέµα µπορεί να επηρεάσει τη 

λειτουργία και εφαρµογή του παρόντος µέρους της συµφωνίας και να εξασφαλίσουν εµπιστευτική 

µεταχείριση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τις διαβουλεύσεις. Η επιτροπή σύνδεσης 

καταβάλλει προσπάθεια για την άµεση επίλυση της διαφοράς µε τη λήψη απόφασης. Η εν λόγω 

απόφαση διευκρινίζει τα µέτρα εφαρµογής που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόµενο µέρος, 

καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραµµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 184 

 

Έναρξη της διαδικασίας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν πάντοτε να επιτύχουν αµοιβαίως ικανοποιητική 

συµφωνία σχετικά µε τη διαφορά. 

 

2. Σε περίπτωση που συµβαλλόµενο µέρος θεωρήσει ότι εφαρµοζόµενο µέτρο του άλλου 

µέρους παραβιάζει υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 182 και το θέµα αυτό 

δεν διευθετηθεί εντός 15 ηµερών από τη συνεδρίαση της επιτροπής σύνδεσης βάσει του άρθρου 

183 παράγραφος 3 ή εντός 45 ηµερών από την υποβολή αίτησης για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων 

στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, επιλέγοντας την πλησιέστερη ηµεροµηνία, µπορεί να ζητάει 

γραπτώς τη σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

 

3. Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος αναφέρει στην αίτησή του το εφαρµοζόµενο µέτρο που 

θεωρεί ότι παραβιάζει το παρόν µέρος της συµφωνίας και τις σχετικές διατάξεις της παρούσας 

συµφωνίας και υποβάλλει την αίτηση στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος και στην επιτροπή σύνδεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 185 

 

∆ιορισµός διαιτητών 

 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας αποτελείται από τρεις διαιτητές. 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης συντάσσει, το αργότερο έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας, κατάσταση δεκαπέντε τουλάχιστον ατόµων, τα οποία επιθυµούν να 

λειτουργήσουν ως διαιτητές, πέντε από τα οποία προορίζονται να ασκήσουν καθήκοντα προέδρου 

των ειδικών οµάδων διαιτησίας και δεν επιτρέπεται να είναι υπήκοοι κανενός συµβαλλοµένου 

µέρους. Η επιτροπή σύνδεσης διασφαλίζει ότι η κατάσταση περιέχει δεκαπέντε άτοµα ανά πάσα 

στιγµή. Τα άτοµα αυτά οφείλουν να διαθέτουν ικανότητα εµπειρογνώµονα ή πείρα στη νοµοθεσία, 

στο διεθνές εµπόριο, σε άλλα θέµατα σχετικά µε το παρόν µέρος της συµφωνίας ή στην επίλυση 

διαφορών που προκύπτουν από διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, να είναι ανεξάρτητα, να 

λειτουργούν µε βάση της ατοµικές ικανότητές τους και να µη συνδέονται ούτε να λαµβάνουν 

οδηγίες από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος ή οργανισµό και να συµµορφώνονται µε τον κώδικα 

δεοντολογίας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα XVI. Η εν λόγω κατάσταση µπορεί να 

τροποποιείται κάθε τρία έτη. 

 

3. Εντός τριών ηµερών από την αίτηση για τη σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας, οι τρεις 

διαιτητές επιλέγονται µε κλήρο από τον πρόεδρο της επιτροπής σύνδεσης από την κατάσταση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2· ένας διαιτητής προέρχεται από τα άτοµα που έχουν προταθεί στην 

επιτροπή σύνδεσης από το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος, ένας από τα άτοµα που έχουν 

προταθεί στην επιτροπή σύνδεσης από το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου απευθύνεται η 

καταγγελία και ο πρόεδρος από τα άτοµα που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2. 
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4. Η ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι η ηµεροµηνία επιλογής µε 

κλήρο των τριών διαιτητών. 

 

5. Όταν συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι κάποιος διαιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 

κώδικα δεοντολογίας, τα συµβαλλόµενα µέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και, εφόσον 

συµφωνήσουν, αντικαθιστούν τον εν λόγω διαιτητή και επιλέγουν έναν νέο σύµφωνα µε την 

παράγραφο 6. 

 

6. Σε περίπτωση που διαιτητής δεν είναι σε θέση να συµµετάσχει στη διαδικασία, αποχωρεί ή 

αντικαθίσταται, διορίζεται αντικαταστάτης του εντός τριών ηµερών σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την επιλογή του εν λόγω διαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία που 

εφαρµόζεται στις διαδικασίες της ειδικής οµάδας διαιτησίας αναστέλλεται για περίοδο που αρχίζει 

από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο διαιτητής δεν µπορεί να συµµετάσχει στη διαδικασία, 

αποχωρεί ή αντικαθίσταται και περατούται την ηµεροµηνία κατά την οποία επιλέγεται ο 

αντικαταστάτης του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 186 

 

Πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές 

 

Μετά από αίτηση συµβαλλοµένου µέρους ή µε δική της πρωτοβουλία, η ειδική οµάδα µπορεί να 

συγκεντρώνει πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές από πρόσωπα και φορείς που θεωρεί 

κατάλληλα. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο υποβάλλεται στα 

συµβαλλόµενα µέρη προς διατύπωση σχολίων. 
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ΑΡΘΡΟ 187 

 

Αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας υποβάλλει στα συµβαλλόµενα µέρη και στην επιτροπή σύνδεσης 

την απόφαση, τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατά της, κατά γενικό κανόνα το αργότερο εντός 

τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας. Σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να την υποβάλει αργότερα από πέντε µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. Η ειδική οµάδα 

διαιτησίας βασίζει την απόφασή της σε έγγραφα και παρατηρήσεις των συµβαλλοµένων µερών και 

σε κάθε πληροφορία που λαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 186. Η απόφαση είναι οριστική και 

δηµοσιοποιείται. 

 

2. Στην απόφαση της ειδικής οµάδας αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά, η δυνατότητα 

εφαρµογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας και η βασική αιτιολόγηση των 

διαπιστώσεων και συµπερασµάτων τα οποία διατυπώνει. 

 

3. Οι ειδικές οµάδες διαιτησίας ερµηνεύουν τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας σύµφωνα µε 

τους συνήθεις κανόνες για την ερµηνεία του δηµοσίου διεθνούς δικαίου, αφού λάβουν δεόντως 

υπόψη το γεγονός ότι τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα συµφωνία µε 

καλή πίστη και να αποφεύγουν την παραβίαση των υποχρεώσεών τους. 

 

4. Συµβαλλόµενο µέρος που ισχυρίζεται ότι µέτρο του άλλου µέρους δεν συµβιβάζεται µε τις 

διατάξεις του παρόντος µέρους της συµφωνίας, οφείλει να αποδεικνύει το ασυµβίβαστο. 

Συµβαλλόµενο µέρος που ισχυρίζεται ότι κάποιο µέτρο υπάγεται σε εξαίρεση βάσει του παρόντος 

µέρους της συµφωνίας, οφείλει να αποδείξει ότι ισχύει η εξαίρεση αυτή. 
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5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδίως αυτές που αφορούν αναλώσιµα προϊόντα, η ειδική οµάδα 

διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαβιβάσει στα συµβαλλόµενα µέρη την 

απόφασή της εντός 75 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας. Σε 

καµία περίπτωση δεν µπορεί να την υποβάλει τέσσερις µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή. Η ειδική 

οµάδα διαιτησίας µπορεί να εκδίδει προσωρινή απόφαση για τον επείγοντα χαρακτήρα µίας 

υπόθεσης. 

 

6. Όλα τα πορίσµατα της ειδικής οµάδας διαιτησίας, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης 

τελικής απόφασης και κάθε προσωρινής απόφασης, λαµβάνονται µε πλειοψηφία. 

 

7. Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη του µέρους έναντι του 

οποίου ασκεί την καταγγελία, να αποσύρει την καταγγελία οποτεδήποτε πριν από την διαβίβαση 

της απόφασης στα συµβαλλόµενα µέρη και την επιτροπή σύνδεσης. Η ανάκληση αυτή δεν 

επηρεάζει το δικαίωµά του να υποβάλει νέα καταγγελία αργότερα όσον αφορά το ίδιο ζήτηµα. 

 

8. Η ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί, εφόσον συµφωνεί το συµβαλλόµενο µέρος έναντι του 

οποίου ασκείται η καταγγελία, να αναστείλει οποτεδήποτε τις εργασίες της µετά από αίτηση του 

καταγγέλλοντος συµβαλλοµένου µέρους και για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους 

12 µήνες. Σε περίπτωση µιας τέτοιας αναστολής, τα χρονοδιαγράµµατα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 5 παρατείνονται κατά το χρονικό διάστηµα αναστολής των εργασιών. Εάν οι 

εργασίες της ειδικής οµάδας ανασταλούν για περισσότερο από 12 µήνες, εκλείπει η εξουσία για τη 

σύσταση ειδικής οµάδας, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος του καταγγέλλοντος συµβαλλοµένου 

µέρους να ζητήσει σε µεταγενέστερο στάδιο τη σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας για το ίδιο 

θέµα. 
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ΑΡΘΡΟ 188 

 

Συµµόρφωση 

 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να 

συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να συµφωνήσουν τα ειδικά µέτρα που απαιτούνται για 

τη συµµόρφωση µε την απόφαση. 

 

3. Το συµβαλλόµενο µέρος έναντι του οποίου ασκείται η καταγγελία, υποχρεούται να 

ενηµερώνει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης της 

απόφασης στα συµβαλλόµενα µέρη και στην επιτροπή σύνδεσης σχετικά µε : 

 

(α) τα ειδικά µέτρα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε την απόφαση· 

 

(β) την εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης· και 

 

(γ) συγκεκριµένη πρόταση για προσωρινή αντιστάθµιση µέχρις ότου εφαρµοστούν πλήρως τα 

ειδικά µέτρα που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε την απόφαση. 

 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας των συµβαλλοµένων µερών όσον αφορά το περιεχόµενο της 

ενηµέρωσης, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος ζητεί από την αρχική ειδική οµάδα διαιτησίας 

να αποφασίσει αν τα προτεινόµενα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) είναι 

σύµφωνα µε το παρόν µέρος της συµφωνίας, για το µέγεθος της προθεσµίας και για το αν η 

πρόταση αντιστάθµισης είναι εµφανώς δυσανάλογη. Η απόφαση εκδίδεται εντός 45 ηµερών από 

την υποβολή της αίτησης. 
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5. Το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος ενηµερώνει το άλλο µέρος και την επιτροπή 

σύνδεσης σχετικά µε τα µέτρα εφαρµογής που θεσπίζει για τον τερµατισµό της παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του παρόντος µέρους της συµφωνίας, πριν από την εκπνοή της 

εύλογης προθεσµίας που συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ή που καθορίζεται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 4. Μετά τη συγκεκριµένη ενηµέρωση, το εν λόγω άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

µπορεί να ζητήσει από την αρχική ειδική οµάδα διαιτησίας να αποφασίσει αν τα εν λόγω µέτρα 

συµβιβάζονται µε το παρόν µέρος της συµφωνίας, εφόσον αυτά δεν είναι παρόµοια µε τα µέτρα τα 

οποία αποφάσισε, βάσει της παραγράφου 4, η ειδική οµάδα διαιτησίας τα οποία ήταν σύµφωνα µε 

το παρόν µέρος της συµφωνίας. Η ειδική οµάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 45 ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

 

6. Εάν το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος αποτύχει να ανακοινώσει τα µέτρα εφαρµογής 

πριν από την εκπνοή της εύλογης περιόδου ή εάν η ειδική οµάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι τα 

µέτρα εφαρµογής που έχουν ανακοινωθεί από το ενδιαφερόµενο µέρος δεν είναι σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος µέρους της συµφωνίας, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος 

έχει τη δυνατότητα, εφόσον δεν επιτευχθεί συµφωνία για την αντιστάθµιση, να αναστείλει την 

εφαρµογή των πλεονεκτηµάτων που εξασφαλίζονται βάσει του παρόντος µέρους της συµφωνίας 

που αντιστοιχούν στη µερική ή ολική αναίρεση οφελών που προκαλεί το µέτρο που διαπιστώθηκε 

ότι παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος µέρους της συµφωνίας. 

 

7. Για να επιλέξει τα οφέλη που θα αναστείλει, το καταγγέλλον µέρος θα πρέπει καταρχάς να 

επιδιώξει την αναστολή των οφελών στον ίδιο τίτλο ή στους ίδιους τίτλους του παρόντος µέρους 

της συµφωνίας που επηρεάζονται από το µέτρο το οποίο η ειδική οµάδα διαιτησίας διαπίστωσε ότι 

παραβιάζει το παρόν µέρος της συµφωνίας. Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος που θεωρεί ότι 

το µέτρο αυτό δεν είναι εφικτό ή αποτελεσµατικό για την αναστολή των οφελών στον ίδιο τίτλο ή 

τίτλους, µπορεί να προβεί σε αναστολή των οφελών σε άλλους τίτλους, υπό τον όρο ότι υποβάλλει 

γραπτή αιτιολόγηση της απόφασής του. Κατά την επιλογή των οφελών που πρόκειται να 

ανασταλούν, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα µέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο δυνατό τη 

λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. 
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8. Το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να ενηµερώνει το άλλο µέρος και την 

επιτροπή σύνδεσης για τα οφέλη τα οποία προτίθεται να αναστείλει. Εντός πέντε ηµερών από την 

κοινοποίηση αυτή, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει από την αρχική ειδική οµάδα 

διαιτησίας να αποφασίσει αν τα οφέλη που προτίθεται να αναστείλει το καταγγέλλον 

συµβαλλόµενο µέρος είναι ισοδύναµα µε εκείνα που αφορά η µερική ή ολική αναίρεση οφελών 

που προκαλεί το µέτρο που διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος µέρους της 

συµφωνίας και αν η προτεινόµενη αναστολή είναι σύµφωνη προς την παράγραφο 7. Η ειδική 

οµάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Τα 

οφέλη δεν αναστέλλονται ενόσω δεν έχει αποφανθεί η ειδική οµάδα διαιτησίας. 

 

9. Η αναστολή των οφελών είναι προσωρινή και εφαρµόζεται από το καταγγέλλον µέρος έως 

ότου αρθεί ή τροποποιηθεί το µέτρο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει το παρόν µέρος της συµφωνίας, 

ώστε να καταστεί σύµφωνο προς το παρόν µέρος της συµφωνίας ή έως ότου τα συµβαλλόµενα 

µέρη καταλήξουν σε συµφωνία για την επίλυση της διαφοράς. 

 

10. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, η αρχική ειδική οµάδα 

διαιτησίας αποφαίνεται για τη συµµόρφωση προς το παρόν µέρος της συµφωνίας κάθε µέτρου 

εφαρµογής που λαµβάνεται µετά την αναστολή των οφελών, καθώς και, σε συνάρτηση µε την εν 

λόγω απόφαση, για τη σκοπιµότητα κατάργησης ή τροποποίησης της αναστολής των οφελών. Η 

ειδική οµάδα διαιτησίας αποφαίνεται εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

 

11. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι οριστικές και δεσµευτικές. 

∆ιαβιβάζονται στην επιτροπή σύνδεσης και δηµοσιοποιούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 189 

 

Γενικές ∆ιατάξεις 

 

1. Κάθε προθεσµία που αναφέρεται στον παρόντα τίτλο είναι δυνατό να τροποποιηθεί µε 

αµοιβαία συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 

 

2. Εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνήσουν άλλως, η διαδικασία της ειδικής οµάδας 

διαιτησίας διεξάγεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα εσωτερικού κανονισµού που καθορίζεται στο 

παράρτηµα XV. Η επιτροπή σύνδεσης µπορεί, οποτεδήποτε το θεωρήσει αναγκαίο, να 

τροποποιήσει µε απόφαση το υπόδειγµα του εσωτερικού κανονισµού και τον κώδικα δεοντολογίας 

που καθορίζεται στο παράρτηµα XV. 

 

3. Οι ακροάσεις των ειδικών οµάδων διαιτησίας δεν πραγµατοποιούνται παρουσία κοινού, εκτός 

αν τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίσουν άλλως. 
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4. (α) Όταν συµβαλλόµενο µέρος επιδιώκει την αποκατάσταση της παραβίασης που απορρέει 

από τη συµφωνία για τον ΠΟΕ, εφαρµόζει τους σχετικούς κανόνες και τις διαδικασίες 

της συµφωνίας για τον ΠΟΕ, που εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παρούσας συµφωνίας. 

 

(β) Όταν συµβαλλόµενο µέρος επιδιώκει την αποκατάσταση της παραβίασης υποχρέωσης 

που απορρέει από το παρόν µέρος της συµφωνίας, εφαρµόζει τους κανόνες και τις 

διαδικασίες του παρόντος τίτλου. 

 

(γ) Όταν συµβαλλόµενο µέρος επιδιώκει την αποκατάσταση της παραβίασης υποχρέωσης 

που απορρέει από το παρόν µέρος της συµφωνίας που ισοδυναµεί ουσιαστικά µε 

υποχρέωση που απορρέει από τη συµφωνία για τον ΠΟΕ, εφαρµόζει, εφόσον τα 

συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνήσουν άλλως, τους σχετικούς κανόνες και τις 

διαδικασίες της συµφωνίας για τον ΠΟΕ, που εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παρούσας συµφωνίας. 

 

(δ) Μόλις αρχίσουν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών, χρησιµοποιείται το φόρουµ που 

έχει επιλεγεί, εφόσον δεν έχει αρνηθεί τη δικαιοδοσία του, και αποκλείεται το άλλο. 

Κάθε θέµα σχετικό µε τη δικαιοδοσία των ειδικών οµάδων διαιτησίας που 

συγκροτούνται βάσει του παρόντος τίτλου υποβάλλεται προς εξέταση εντός 10 ηµερών 

από τη σύσταση της ειδικής οµάδας και διευθετείται µε προκαταρκτική απόφαση της 

ειδικής οµάδας εντός 30 ηµερών από τη σύστασή της. 
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ΤΙΤΛΟΣ IX 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 190 

 

Κέντρα επικοινωνίας και ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών επί παντός εµπορικού 

θέµατος που καλύπτει το παρόν µέρος της συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει κέντρο 

επικοινωνίας. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε συµβαλλόµενου µέρους, το κέντρο επικοινωνίας του 

άλλου µέρους υποδεικνύει την υπηρεσία ή τον υπάλληλο που είναι αρµόδιος για το θέµα και παρέχει 

την απαιτούµενη στήριξη για να διευκολύνει την επικοινωνία µε το συµβαλλόµενο µέρος που 

υποβάλλει σχετικό αίτηµα. 

 

2. Κατ’ αίτηση του άλλου συµβαλλοµένου µέρους, και στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στο πλαίσιο 

των εσωτερικών νόµων και αρχών του, κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει πληροφορίες και απαντά 

σε κάθε ερώτηµα που υποβάλλει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος σχετικά µε εφαρµοζόµενο ή 

προτεινόµενο µέτρο που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την εφαρµογή του παρόντος µέρους 

της συµφωνίας. 

 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θεωρείται ότι παρέχονται όταν τίθενται 

µέσω της κατάλληλης κοινοποίησης στη διάθεση του ΠΟΕ ή όταν αναγράφονται στον επίσηµο και 

δηµόσιο ισότοπο του ενδιαφεροµένου συµβαλλοµένου µέρους στον οποίο υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση χωρίς καταβολή τελών. 
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ΑΡΘΡΟ 191 

 

Συνεργασία για την αύξηση της διαφάνειας 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν σε διµερή και πολυµερή φόρα ώστε να 

καταλήξουν σε τρόπους αύξησης της διαφάνειας στον εµπορικό τοµέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 192 

 

∆ηµοσίευση 

 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διασφαλίζει ότι οι νόµοι, οι κανονισµοί, οι διαδικασίες και οι 

διοικητικές αποφάσεις του γενικής εφαρµογής σχετικά µε οιοδήποτε εµπορικό θέµα που 

καλύπτεται από το παρόν µέρος της συµφωνίας δηµοσιεύονται αµέσως ή τίθενται στη διάθεση του 

κοινού. 
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ΤΙΤΛΟΣ X 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΠΟΥ Ι∆ΡΥΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 193 

 

Ειδικές αρµοδιότητες 

 

1. Όταν η επιτροπή σύνδεσης ασκεί κάποια από τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται στο 

παρόν µέρος της συµφωνίας, αποτελείται από εκπροσώπους της Κοινότητας και της Χιλής 

αρµόδιους για θέµατα που έχουν σχέση µε το εµπόριο, κατά κανόνα σε επίπεδο ανωτέρων 

υπαλλήλων. 

 

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, η επιτροπή σύνδεσης έχει, ιδίως, τις παρακάτω 

αρµοδιότητες : 

 

(α) επιβλέπει την εφαρµογή και την ορθή εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος µέρους της 

συµφωνίας, καθώς και κάθε άλλης πράξης που συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη 

όσον αφορά θέµατα που έχουν σχέση µε το εµπόριο, στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας· 

 

(β) παρακολουθεί την περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων του παρόντος µέρους της 

συµφωνίας και αξιολογεί τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του· 

 

(γ) επιλύει διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή του 

παρόντος µέρους της συµφωνίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 183· 
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(δ) επικουρεί το συµβούλιο σύνδεσης κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του σχετικά µε 

θέµατα που αφορούν το εµπόριο· 

 

(ε) επιβλέπει τις εργασίες όλων των ειδικών επιτροπών που συστήνονται δυνάµει του παρόντος 

µέρους της συµφωνίας· 

 

(στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που αναλαµβάνει ή της αναθέτει βάσει του παρόντος µέρους 

της συµφωνίας το συµβούλιο σύνδεσης σχετικά µε θέµατα που αφορούν το εµπόριο· και 

 

(ζ) υποβάλλει ετησίως έκθεση στο συµβούλιο σύνδεσης. 

 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της παραγράφου 2, η επιτροπή σύνδεσης 

δύναται : 

 

(α) να συγκροτεί ειδικές επιτροπές ή όργανα για την εξέταση θεµάτων της αρµοδιότητάς της και 

να καθορίζει τη σύνθεση, τα καθήκοντα καθώς και τους κανόνες λειτουργίας τους· 

 

(β) να συνεδριάζει ανά πάσα στιγµή µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών· 

 

(γ) να εξετάζει κάθε θέµα που αφορά το εµπόριο και να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την 

άσκηση των καθηκόντων της· και 

 

(δ) να λαµβάνει αποφάσεις ή να διατυπώνει συστάσεις για θέµατα που αφορούν το εµπόριο 

σύµφωνα µε το άρθρο 6. 

 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν 

αποφάσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 60 παράγραφος 5 και του άρθρου 74, 

καθώς και του άρθρου 38 του παραρτήµατος III σύµφωνα µε το παράρτηµα XVII. 
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ΤΙΤΛΟΣ XI 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 194 

 

Ρήτρα εθνικής ασφάλειας 

 

 

1. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν σηµαίνει ότι : 

 

(α) συµβαλλόµενο µέρος είναι υποχρεωµένο να καταστήσει γνωστή οποιαδήποτε πληροφορία, 

όταν κατά την άποψή του η αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής αντιβαίνει σε θεµελιώδη 

συµφέροντα ασφαλείας αυτού· 

 

(β) συµβαλλόµενο µέρος δεν δύναται να λαµβάνει µέτρα τα οποία κρίνει απαραίτητα για την 

προάσπιση των θεµελιωδών συµφερόντων ασφαλείας του, και συγκεκριµένα µέτρα : 

 

(i) που αφορούν σχάσιµα ή συντήξιµα υλικά ή τα υλικά από τα οποία αυτά παράγονται· 

 

(ii) που αφορούν το εµπόριο όπλων, πυροµαχικών και πολεµικών υλικών και το εµπόριο 

άλλων εµπορευµάτων και υλικών που έχουν σχέση µε την παροχή υπηρεσιών που 

αναλαµβάνονται εµµέσως ή αµέσως µε σκοπό τον ανεφοδιασµό ή την προµήθεια υλικών 

σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις· 
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(iii) που αφορούν δηµόσιες συµβάσεις αναγκαίες για την εθνική ασφάλεια ή την εθνική 

άµυνα· ή 

 

(iv) που λαµβάνονται σε περίοδο πολέµου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε διεθνές 

επίπεδο· ή 

 

(γ) συµβαλλόµενο µέρος δεν δύναται να λαµβάνει µέτρα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που του 

αναλογούν για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας βάσει του Καταστατικού 

Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

 

2. Η επιτροπή σύνδεσης ενηµερώνεται όσο το δυνατόν πληρέστερα, σχετικά µε τα µέτρα που 

λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) καθώς και σχετικά µε τη λήξη της ισχύος 

αυτών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 195 

 

Προβλήµατα σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών 

 

1. Σε περίπτωση που συµβαλλόµενο µέρος αντιµετωπίζει ή ενδέχεται να αντιµετωπίσει σοβαρές 

δυσχέρειες σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών και εξωτερικές οικονοµικές δυσχέρειες, έχει τη 

δυνατότητα να επιβάλει ή να διατηρήσει περιοριστικά µέτρα σχετικά µε τις συναλλαγές στον τοµέα 

των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών και σχετικά µε πληρωµές και κινήσεις κεφαλαίων, 

περιλαµβανοµένων και µέτρων σχετικά µε τις άµεσες επενδύσεις. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν την εφαρµογή των 

περιοριστικών µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
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3. Κάθε περιοριστικό µέτρο που εγκρίνεται ή διατηρείται βάσει του παρόντος άρθρου απαιτείται 

να µη δηµιουργεί διακριτική µεταχείριση, να έχει περιορισµένη διάρκεια και να µην υπερβαίνει το 

απολύτως αναγκαίο για την αποκατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών και της εξωτερικής 

δηµοσιονοµικής κατάστασης. Πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους όρους που καθορίζονται στις 

συµφωνίες για τον ΠΟΕ και µε τις διατάξεις της συµφωνίας για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

4. Το συµβαλλόµενο µέρος που διατηρεί ή θεσπίζει περιοριστικά µέτρα ή τροποποιήσεις αυτών 

ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος και υποβάλλει, το συντοµότερο δυνατόν, χρονοδιάγραµµα για 

την κατάργησή τους. 

 

5. Το συµβαλλόµενο µέρος που εφαρµόζει περιοριστικά µέτρα υποχρεούται να διενεργεί 

αµέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Στο πλαίσιο των εν λόγω 

διαβουλεύσεων, εκτιµάται η κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών του ενδιαφερόµενου 

συµβαλλοµένου µέρους καθώς και οι περιορισµοί που επιβάλλονται ή διατηρούνται βάσει του 

παρόντος άρθρου, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων, παραγόντων όπως : 

 

(α) της φύσης και της έκτασης των προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών καθώς και των 

εξωτερικών δηµοσιονοµικών δυσχερειών· 

 

(β) των εξωτερικών οικονοµικών και εµπορικών συνθηκών του συµβαλλοµένου µέρους που ζητεί 

τη διενέργεια διαβουλεύσεων· 

 

(γ) εναλλακτικών διορθωτικών µέτρων που είναι δυνατόν να ληφθούν. 

 

Οι διαβουλεύσεις αφορούν τη συµµόρφωση κάθε περιοριστικού µέτρου µε τις παραγράφους 3 και 

4. Γίνονται αποδεκτά όλα τα πορίσµατα σχετικά µε στατιστικά και άλλα στοιχεία που 

υποβάλλονται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για το συνάλλαγµα, τα νοµισµατικά 

αποθεµατικά και το ισοζύγιο πληρωµών. Τα συµπεράσµατα βασίζονται στην εκτίµηση του ταµείου 

όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωµών και την εξωτερική δηµοσιονοµική κατάσταση του 

συµβαλλοµένου µέρους που ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 196 

 

Φορολογία 

 

1. Καµιά διάταξη του παρόντος µέρους της συµφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθµισης που 

έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να ερµηνευτεί κατά την έννοια ότι 

εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών 

τους νοµοθεσιών, να πραγµατοποιούν διακρίσεις µεταξύ των φορολογουµένων που δεν βρίσκονται 

στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαµονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν 

τα κεφάλαιά τους. 

 

2. Καµιά διάταξη του παρόντος µέρους της συµφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθµισης που 

έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συµφωνίας, δεν µπορεί να ερµηνευτεί κατά την έννοια ότι 

εµποδίζει τη θέσπιση ή την εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή 

της φοροδιαφυγής κατ’ εφαρµογή φορολογικών διατάξεων που περιέχονται σε συµφωνίες για την 

αποφυγή της διπλής φορολόγησης, σε άλλες φορολογικές ρυθµίσεις ή στην εθνική φορολογική 

νοµοθεσία. 

 

3. Καµία διάταξη του παρόντος µέρους της συµφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις οποιουδήποτε συµβαλλοµένου µέρους που υπέχει βάσει φορολογικής σύµβασης. Σε 

περίπτωση ασυµφωνίας της παρούσας συµφωνίας µε οιαδήποτε τέτοια σύµβαση, η εν λόγω 

σύµβαση υπερισχύει όσον αφορά την ασυµφωνία. 
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ΜΕΡΟΣ V 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 197 

 

Καθορισµός των συµβαλλοµένων µερών 

 

Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, ως «συµβαλλόµενα µέρη» νοούνται η Κοινότητα ή τα 

κράτη µέλη της ή η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της, εντός των ορίων των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και 

η ∆ηµοκρατία της Χιλής, αφετέρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 198 

 

Έναρξη ισχύος 

 

1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 

 

2. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αποτελεί τον θεµατοφύλακα της συµφωνίας. 
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3. Παρά την παράγραφο 1, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Χιλή συµφωνούν να εφαρµόσουν τα 

άρθρα 3 έως 11, το άρθρο 18, τα άρθρα 24 έως 27, τα άρθρα 48 έως 54, το άρθρο 55 στοιχεία (α), (β), 

(στ), (η), (θ), τα άρθρα 56 έως 93, τα άρθρα 136 έως 162 και τα άρθρα 172 έως 206, από την πρώτη 

ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία κατά την οποία η Κοινότητα και η Χιλή έχουν 

κοινοποιήσει αµοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

 

4. Όταν εφαρµόζεται διάταξη της παρούσας συµφωνίας από τα συµβαλλόµενα µέρη εν αναµονή 

της έναρξης ισχύος της, κάθε αναφορά της εν λόγω διάταξης στην ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας συµφωνίας θεωρείται ότι γίνεται στην ηµεροµηνία από την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν να εφαρµόσουν τη διάταξη αυτή σύµφωνα µε την παράγραφο 3. 

 

5. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η παρούσα 

συµφωνία αντικαθιστά τη συµφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία. Κατ’ εξαίρεση, το πρωτόκολλο 

για την αµοιβαία συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα της συµφωνίας πλαίσιο για τη συνεργασία της 

13ης Ιουνίου 2001, παραµένει σε ισχύ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 199 

 

∆ιάρκεια ισχύος 

 

1. Η παρούσα συµφωνία είναι αορίστου χρόνου. 

 

2. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να προειδοποιεί εγγράφως το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος για την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα συµφωνία.  

 

3. Η καταγγελία παράγει αποτελέσµατα έξι µήνες µετά την κοινοποίησή της στο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος. 
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ΑΡΘΡΟ 200 

 

Εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της συµφωνίας και φροντίζουν για την επίτευξη των 

στόχων που θέτει η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Αν ένα συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

του επιβάλλει η παρούσα συµφωνία, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Προτού λάβει τα εν 

λόγω µέτρα παρέχει, εντός 30 ηµερών, στο συµβούλιο σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί λύση αποδεκτή 

και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

Η επιλογή πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα τα µέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη 

λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά κοινοποιούνται αµέσως στην επιτροπή 

σύνδεσης και αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, αν το 

άλλο συµβαλλόµενο µέρος το ζητήσει. 

 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να λάβει 

αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, σε περίπτωση : 

 

α) καταγγελίας της παρούσας συµφωνίας µη προβλεπόµενης από τους γενικούς κανόνες του 

διεθνούς δικαίου· 

 

β) παραβίασης από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος των ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

συµφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 
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Το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την επείγουσα σύγκληση συνεδρίασης των 

συµβαλλοµένων µερών εντός 15 ηµερών, για εµπεριστατωµένη εξέταση της κατάστασης 

προκειµένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρεί ότι το άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος απέτυχε να εκπληρώσει υποχρέωση που υπέχει βάσει του µέρους IV, δύναται 

να εφαρµόσει αποκλειστικά τις διαδικασίες διευθέτησης των διαφορών που καθορίζονται στον 

τίτλο VΙΙΙ του µέρους IV. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 201 

 

Εξελικτική ρήτρα 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν αµοιβαία να επεκτείνουν την παρούσα 

συµφωνία µε στόχο τη διεύρυνση και τη συµπλήρωση του πεδίου εφαρµογής της σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη νοµοθεσία τους, µε τη σύναψη συµφωνιών επί ειδικών τοµέων ή δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο της πείρας που αποκτάται κατά την εφαρµογή της. 

 

2. Όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα 

µέρη µπορεί να διατυπώσει προτάσεις για την επέκταση της συνεργασίας σε όλους τους τοµείς, 

λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που αποκτάται κατά την εφαρµογή της. 
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ΑΡΘΡΟ 202 

 

Προστασία δεδοµένων 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να παράσχουν υψηλό βαθµό προστασίας κατά την 

επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδοµένων, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 203 

 

Ρήτρα εθνικής ασφάλειας 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 194 εφαρµόζονται σε ολόκληρη τη συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 204 

 

Εδαφική εφαρµογή 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρµόζεται η συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, 

αφετέρου, στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Χιλής. 
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ΑΡΘΡΟ 205 

 

Αυθεντικά κείµενα 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, 

ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα 

κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 206 

 

Παραρτήµατα, προσαρτήµατα, πρωτόκολλα και σηµειώσεις 

 

Τα παραρτήµατα, προσαρτήµατα, πρωτόκολλα και σηµειώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα 

συµφωνία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
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