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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, 

ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
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ACP/CE/2005/el 2 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 
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ACP/CE/2005/el 3 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Ο ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

Συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εφεξής 

αποκαλείται «Κοινότητα», ενώ τα κράτη της Κοινότητας αποκαλούνται εφεξής «κράτη µέλη», και 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

 αφενός, και 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΓΚΟΛΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ, 
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ACP/CE/2005/el 5 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΩΝ, 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΟΥΚ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ CÔTE D'IVOIRE, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΤΖΙ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑ∆Α, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 
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ACP/CE/2005/el 7 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ-ΜΠΙΣΑΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΑΝΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ, 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΙΚΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ, 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΘΟ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 
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ACP/CE/2005/el 8 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΡΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΟΥΕ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΟΥ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΓΡΕΝΑ∆ΙΝΩΝ, 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΑ, 
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ACP/CE/2005/el 9 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ, 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥ∆ΑΝ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ, 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆ΗΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΝΤ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΡ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΓΚΟ, 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ TAUFA'ΑHAU TUPOU IV ΤΗΣ ΤΟΝΓΚΑ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙ∆Α∆ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΝΓΚΟ, 
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ACP/CE/2005/el 10 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΟΥΒΑΛΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ, 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, 

 

τα κράτη των οποίων καλούνται εφεξής «κράτη ΑΚΕ», 

 

 αφετέρου, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και τη 

συµφωνία της Τζωρτζτάουν περί συστάσεως της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφετέρου, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών 

της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 

κρατών µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (εφεξής 

αποκαλούµενη «συµφωνία της Κοτονού»), 
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ACP/CE/2005/el 11 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 95, παράγραφος 1 της συµφωνίας της Κοτονού καθορίζει τη διάρκεια 

της συµφωνίας σε είκοσι έτη, αρχής γενοµένης από 1ης Μαρτίου 2000. 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 95, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας της Κοτονού 

προβλέπει ότι δέκα µήνες πριν από την εκπνοή κάθε πενταετούς περιόδου, τα µέρη αρχίζουν 

διαπραγµατεύσεις για να εξετάσουν κάθε δυνατή τροποποίηση των διατάξεων της συµφωνίας της 

Κοτονού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να υπογράψουν την παρούσα συµφωνία για την τροποποίηση της συµφωνίας της 

Κοτονού και, για τον σκοπό αυτό, όρισαν ως πληρεξουσίους τους: 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, 

 

τον κ. Armand DE DECKER 

Υπουργό Συνεργασίας για την Ανάπτυξη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Vladimír MÜLLER 

Υφυπουργό Εξωτερικών 

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Ib Ritto ANDREASEN 

Πρέσβη στο Λουξεµβούργο 
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ACP/CE/2005/el 12 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Erich STATHER 

Υφυπουργό, Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 

την κα Dorothee JANETZKE-WENZEL 

Υπεύθυνη Αφρικανικής Πολιτικής, Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Väino REINART 

Έκτακτο Πληρεξούσιο Πρέσβη,  

Μόνιµο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Κωνσταντίνο ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗ 

Πρέσβη, Γενικό ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο 

Εξωτερικών 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Alberto NAVARRO GONZALEZ 

Υφυπουργό για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

την κα Brigitte GIRARDIN 

Υπουργό αρµόδια για τη Συνεργασία, την Ανάπτυξη και τη Γαλλοφωνία  
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ACP/CE/2005/el 13 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

τον κ. Ronan MURPHY 

Γενικό ∆ιευθυντή, ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Rocco Antonio CANGELOSI 

Έκτακτο Πληρεξούσιο Πρέσβη,  

Μόνιµο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Νικόλα ΑΙΜΙΛΙΟΥ 

Έκτακτο Πληρεξούσιο Πρέσβη,  

Μόνιµο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

την κα Lelde LICE-LICITE 

Πρέσβειρα, Αναπληρώτρια Μόνιµη Αντιπρόσωπο στην ΕΕ, 

Σύµβουλο Παιδείας και Πολιτισµού  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Rokas BERNOTAS 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολυµερών Σχέσεων του Υπουργείο Εξωτερικών  
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ACP/CE/2005/el 14 

 

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

τον κ. Jean-Louis SCHILTZ 

Υπουργό Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής ∆ράσης, 

Υπουργό αρµόδιο σε θέµατα Επικοινωνιών 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

τον κ. András BÁRSONY 

Πολιτικό Υφυπουργό, Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

 

τον κ. Bernard HAMILTON 

Πρώτο Σύµβουλο, προσωρινό ∆ιευθυντή ∆ιµερών Σχέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

τον κ. P.J. YMKERS 

Σύµβουλο, Μόνιµο Αντιπρόσωπο των Κάτω Χωρών στην ΕΕ   

 

Ο ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

τον κ. Gregor WOSCHNAGG 

Έκτακτο Πληρεξούσιο Πρέσβη, 

Μόνιµο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
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ACP/CE/2005/el 15 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Jan TRUSZCZYNSKI 

Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. João GOMES CRAVINHO 

Υφυπουργό Εξωτερικών και Συνεργασίας 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Marjan ŠETINC 

Πρέσβη, Συντονιστή για την Αναπτυξιακή Συνεργασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια,  

Υπουργείο Εξωτερικών   

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Maroš ŠEFČOVIČ 

Έκτακτο Πληρεξούσιο Πρέσβη, 

Μόνιµο Αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

την κα Ritva JOLKKOSEN 

Γενική ∆ιευθύντρια, Υπουργείο Εξωτερικών 
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ACP/CE/2005/el 16 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

την κα Agneta SÖDERMAN 

Πρέσβειρα στο Λουξεµβούργο 

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ,  

 

τον κ. Gareth THOMAS, MP 

Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό, Υπουργείο ∆ιεθνούς Ανάπτυξης  

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

τον κ. Jean-Louis SCHILTZ 

Υπουργό Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής ∆ράσης, 

Υπουργό αρµόδιο σε θέµατα Επικοινωνιών, 

Προεδρεύοντα του Συµβουλίου της ΕΕ 

 

τον κ. Louis MICHEL 

Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΟΛΑΣ, 

 

την κα Ana DIAS LOURENCO 

Υπουργό Προγραµµατισµού 

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ, 

 

τον ∆ρ. Carl ROBERTS 

Ύπατο Αρµοστή για την Αντίγκουα και Μπαρµπούντα στο Ηνωµένο Βασίλειο  
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ACP/CE/2005/el 17 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΩΝ, 

 

τον κ. Errol Leroy HUMPHREYS 

Πρέσβη 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, 

 

την κα Billie MILLER 

Υπουργό Επικρατείας και Υπουργό Εξωτερικών και Εξωτερικού Εµπορίου  

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ, 

 

την κα Yvonne HYDE 

Πρέσβειρα 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΝ, 

 

την κα Massiyatou LATOUNDJI LAURIANO 

Υπουργό Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προώθησης της Απασχόλησης 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, 

 

τον Αντιστράτηγο Mompati MERAFHE 

Υπουργό Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Συνεργασίας  
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ACP/CE/2005/el 18 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, 

 

τον κ. Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE 

Υπουργό Οικονοµικών και Προϋπολογισµού  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, 

 

τον κ. Thomas MINANI 

Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ, 

 

την κα Isabelle BASSONG 

Πρέσβειρα 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, 

 

τον κ. Victor Manuel BORGES 

Υπουργό Εξωτερικών, Συνεργασίας και Κοινοτήτων,  

Πρόεδρο του Συµβουλίου Υπουργών ΑΚΕ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Guy ZOUNGERE-SOKAMBI 

Πρέσβη 
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ACP/CE/2005/el 19 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΟΡΩΝ, 

 

τον κ. Aboudou SOEFO 

Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών και Συνεργασίας 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, 

 

τον κ. Christian KAMBINGA SELE 

Υφυπουργό ∆ιεθνούς Συνεργασίας  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, 

 

τον κ. Pierre MOUSSA 

Υπουργό Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονοµικής Ενοποίησης,  

Εθνικό ∆ιατάκτη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΟΥΚ, 

 

τον κ. Todd McCLAY 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ, 

 

τον κ. Amadou SOUMAHORO 

Υπουργό Εµπορίου  
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ACP/CE/2005/el 20 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ, 

 

τον κ. Ali Farah ASSOWEH 

Υπουργό Οικονοµίας, Οικονοµικών και Προγραµµατισµού, αρµόδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ, 

 

τον κ. George R.E. BULLEN 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

 

τον κ. Onofre ROJAS 

Υφυπουργό, Εθνικό ∆ιατάκτη  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, 

 

τον κ. Andebrhan WELDEGIORGIS 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ, 

 

τον κ. Sufian AHMED 

Υπουργό Οικονοµικών και Οικονοµικής Ανάπτυξης  
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ACP/CE/2005/el 21 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΤΖΙ, 

 

τον κ. Ratu Seremaia T. CAVUILATI 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ, 

 

τον κ. Casimir OYE MBA 

Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Προγραµµατισµού και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, 

Εθνικό ∆ιατάκτη  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΙΑ, 

 

τον κ. Yusupha Alieu KAH 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ, 

 

τον κ. Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P. 

Υφυπουργό Οικονοµικών και Οικονοµικού Προγραµµατισµού  

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑ∆ΑΣ, 

 

την κα Joan-Marie COUTAIN 

Πρέσβειρα  
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ACP/CE/2005/el 22 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 

 

τον κ. El Hadj Thierno Habib DIALLO 

Υπουργό Συνεργασίας 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ-ΜΠΙΣΑΟΥ, 

 

τον κ. Nagib JAHOUAD 

Προσωρινό Επιτετραµµένο  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 

 

τον κ. Victorino Nka OBIANG MAYE 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΥΪΑΝΑΣ, 

 

τον κ. Patrick Ignatius GOMES 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ, 

 

τον κ. Hérard ABRAHAM 

Υπουργό Εξωτερικών και Θρησκευµάτων  
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ACP/CE/2005/el 23 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ, 

 

τον κ. K.D. KNIGHT, QC, MP 

Υπουργό Εξωτερικών και Εµπορίου  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ, 

 

τον κ. Marx Gad NJUGUNA KAHENDE 

Πρέσβη  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ  

 

H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΣΟΘΟ,  

 

τον κ. Mpho MALIE 

Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας, Συνεταιρισµών και Μάρκετινγκ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΙΑΣ, 

 

τον κ. Youngor Sevelee TELEWODA 

Πρέσβη  
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ACP/CE/2005/el 24 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗΣ, 

 

τον κ. Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON 

Υπουργό Εκβιοµηχάνισης, Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ιδιωτικού Τοµέα  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ, 

 

τον κ. Brian Granthen BOWLER 

Πρέσβη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙ, 

 

τον κ. Moctar OUANE 

Υπουργό Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Συνεργασίας  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Sidi OULD DIDI 

Υπουργό Οικονοµικών και Ανάπτυξης  
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ACP/CE/2005/el 25 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, 

 

τον κ. Sutiawan GUNESSEE 

Πρέσβη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑΣ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ, 

 

τον κ. Henrique BANZE 

Υφυπουργό Εξωτερικών και Συνεργασίας, Εθνικό ∆ιατάκτη 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ, 

 

τον κ. Peter Hitjitevi KATAJAVIVI 

Πρέσβη 

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΡΟΥ, 

 

τον ∆ρ. Karl H. KOCH 

Επίτιµο Πρόξενο στο Βέλγιο  
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ACP/CE/2005/el 26 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΓΗΡΑ, 

 

τον κ. Ali MAHAMAN LAMINE ZEINE 

Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ, 

 

τον κ. Clarkson NWAKANMA UMELO 

Πρέσβη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΟΥΕ, 

 

τον κ. Todd McCLAY 

Πρέσβη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΟΥ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ 

 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΓΟΥΪΝΕΑΣ, 

 

τον Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MP 

Υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης  
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ACP/CE/2005/el 27 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ, 

 

την κα Monique NSANZABAGANWA 

Υπουργό Επικρατείας αρµόδια για θέµατα προγραµµατισµού στο Υπουργείο Οικονοµικών 

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΤΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ, 

 

τον κ. Timothy HARRIS 

Υπουργό Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Εµπορίου  

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑΣ, 

 

τον κ. George R.E. BULLEN 

Πρέσβη  

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΓΡΕΝΑ∆ΙΝΩΝ, 

 

τον κ. George R.E. BULLEN 

Πρέσβη  

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΑ, 

 

τον κ. Tau'ili'ili Uili MEREDITH 

Πρέσβη  
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ACP/CE/2005/el 28 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ, 

 

τον κ. Horácio FERNANDES DA FONSECA PURVIS 

Προσωρινό Επιτετραµµένο  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ, 

 

τον κ. Saliou CISSE 

Πρέσβη  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΩΝ, 

 

τον κ. Patrick PILLAY 

Υπουργό Εξωτερικών  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ, 

 

τον κ. Mohamed B. DARAMY 

Υπουργό Ανάπτυξης και Οικονοµικού Προγραµµατισµού  

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, 

 

τον κ. Fredrick FONO 

Υπουργό Εθνικού Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Βοήθειας 
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ACP/CE/2005/el 29 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ, 

 

τον κ. Mosibudi MANGENA 

Υπουργό Επιστήµης και Τεχνολογίας  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥ∆ΑΝ, 

 

τον κ. Ali Yousif AHMED 

Πρέσβη  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ, 

 

την κα Maria E. LEVENS 

Υπουργό Εξωτερικών  

 

H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆ΗΣ, 

 

τον κ. Clifford Sibusiso MAMBA 

Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών και Εµπορίου  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ, 

 

τον κ. Festus B. LIMBU, MP 

Υφυπουργό Οικονοµικών  
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ACP/CE/2005/el 30 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΝΤ, 

 

τον κ. Abderahim Yacoub NDIAYE 

Πρέσβη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΡ, 

 

τον κ. José António AMORIM DIAS 

Πρέσβη, 

Αρχηγό της Αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΓΚΟ, 

 

τον κ. Gilbert BAWARA 

Εντεταλµένο Υπουργό παρά τω Υπουργώ Επικρατείας, 

Υπουργό Εξωτερικών και Αφρικανικής Ενοποίησης, αρµόδιο για τη συνεργασία 

 

H ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ TAUFA'AHAU TUPOU IV ΤΗΣ ΤΟΝΓΚΑ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙ∆Α∆ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ, 

 

την κα Diane SEUKERAN 

Υπουργό Επικρατείας, Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας  
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ACP/CE/2005/el 31 

 

H ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΟΥΒΑΛΟΥ, 

 

τον κ. Paul MALIN 

Προϊστάµενο της Γ∆ «Ανάπτυξη» της Επιτροπής των ΕΚ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ, 

 

τον κ. Deo K. RWABITA 

Πρέσβη  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, 

 

τον κ. Sato KILMAN 

Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ, 

 

τον κ. Felix CHIBOTA MUTATI 

Υφυπουργό Οικονοµικών και Εθνικού Προγραµµατισµού  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, 

 

τον κ. Gift PUNUNGWE 

Πρέσβη  

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, µετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
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ACP/CE/2005/el 32 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟΝ 

 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 95, η συµφωνία της Κοτονού τροποποιείται από 

τις ακόλουθες διατάξεις: 

 

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

1. Μετά την όγδοη αιτιολογία, που αρχίζει ως εξής: «ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τη Σύµβαση για τη 

διαφύλαξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου…», παρεµβάλλονται οι ακόλουθες αιτιολογίες: 

 

«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα σοβαρότερα εγκλήµατα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα ως 

σύνολο δεν πρέπει να παραµένουν ατιµώρητα και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική δίωξή τους µε τη λήψη µέτρων σε εθνικό επίπεδο και µε την ενίσχυση της 

διεθνούς συνεργασίας, 

 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ίδρυση και η αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου αποτελούν σηµαντική εξέλιξη για την ειρήνη και τη διεθνή δικαιοσύνη,». 

 

2. Η δέκατη αιτιολογία, που αρχίζει ως εξής: «ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και 

αρχές …», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας που απορρέουν από τη ∆ιακήρυξη 

της Χιλιετίας, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 2000, ιδίως 

η εξάλειψη της έσχατης φτώχιας και της πείνας καθώς και οι αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές 

που συµφωνήθηκαν στις ∆ιασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών, αποτελούν σαφές όραµα και 

πρέπει να υποστηρίζουν τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας,». 
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΤΟΝΟΥ 

 

1. Στο άρθρο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν µε κυρίαρχο τρόπο τις αναπτυξιακές αρχές και στρατηγικές 

καθώς και τα µοντέλα της οικονοµίας και της κοινωνίας τους. Καταρτίζουν, µαζί µε την 

Κοινότητα, τα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στη παρούσα συµφωνία. 

Ωστόσο, τα µέρη αναγνωρίζουν τον συµπληρωµατικό ρόλο και τη δυνατότητα της συµβολής 

των µη κρατικών φορέων και των τοπικών αποκεντρωµένων αρχών στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. Προς τον σκοπό αυτό, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 

συµφωνία, οι µη κρατικοί φορείς και οι τοπικές αποκεντρωµένες αρχές, ανάλογα µε την 

περίπτωση:». 

 

2. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«2. Στόχος του διαλόγου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενθάρρυνση της 

αµοιβαίας κατανόησης και η διευκόλυνση του καθορισµού κοινών προτεραιοτήτων και 

προγραµµάτων δράσης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται, ιδίως, οι υφιστάµενοι δεσµοί 

µεταξύ των διαφόρων πτυχών των σχέσεων των µερών και των διαφόρων τοµέων 

συνεργασίας, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα συµφωνία. Ο διάλογος διευκολύνει τις 

διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών στο πλαίσιο των διεθνών φόρουµ. Οι στόχοι του 

διαλόγου συµπεριλαµβάνουν την πρόληψη καταστάσεων στις οποίες ένα εκ των µερών 

µπορεί να κρίνει αναγκαία την προσφυγή στις διαδικασίες διαβούλευσης που 

προβλέπονται στα άρθρα 96 και 97.». 
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β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«6. Ο διάλογος διεξάγεται µε ευέλικτο τρόπο. Ο διάλογος µπορεί να είναι επίσηµος ή 

ανεπίσηµος, ανάλογα µε τις ανάγκες, και να διεξάγεται εντός και εκτός του θεσµικού 

πλαισίου, όπως στο πλαίσιο της Οµάδας ΑΚΕ, της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, 

µε την κατάλληλη µορφή και στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του 

περιφερειακού, υπο-περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.» 

 

γ) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«6α. Οσάκις ενδείκνυται, και για να αποτρέπονται καταστάσεις στις οποίες ένα εκ των 

µερών µπορεί να κρίνει αναγκαία την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης, που 

προβλέπεται στο άρθρο 96, ο διάλογος που αφορά τα ουσιώδη στοιχεία πρέπει να είναι 

συστηµατικός και θεσµοθετηµένος µε βάση τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που 

καθορίζονται στο Παράρτηµα VII.». 

 

3. Ο τίτλος του άρθρου 9 αντικαθίσταται από τον εξής: 

 

«Ουσιώδη στοιχεία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις δηµοκρατικές αρχές και το 

κράτος δικαίου, και θεµελιώδες στοιχείο όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση». 
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4. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«3α. Τα µέρη αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνεργάζονται για την 

πρόληψη των µισθοφορικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις και πράξεις καθώς και από τις αντίστοιχες 

νοµοθεσίες και κανονισµούς.». 

 

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«6. Για να συµβάλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης, τα 

µέρη διακηρύσσουν τη βούλησή τους: 

 

− να ανταλλάσσουν εµπειρία σχετικά µε τη θέσπιση νοµικών προσαρµογών που θα 

επιτρέψουν την κύρωση και την εφαρµογή του Καταστατικού του ∆ιεθνούς 

Ποινικού ∆ικαστηρίου της Ρώµης, και 

 

− να καταπολεµούν τη διεθνή εγκληµατικότητα σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, 

λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του Καταστατικού της Ρώµης. 

 

Τα µέρη προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες για την κύρωση και την εφαρµογή του 

Καταστατικού της Ρώµης και των συναφών πράξεων.». 
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5. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

 

«Άρθρο 11α 

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

 

Τα µέρη επαναλαµβάνουν ότι καταδικάζουν σθεναρά όλες τις τροµοκρατικές ενέργειες και 

αναλαµβάνουν τη δέσµευση να καταπολεµούν την τροµοκρατία µέσω της διεθνούς 

συνεργασίας, σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, τις 

σχετικές συµβάσεις και πράξεις, και, ιδίως, την πλήρη εφαρµογή των αποφάσεων 1373 

(2001) και 1456 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και άλλων σχετικών αποφάσεων 

των ΗΕ. Προς τον σκοπό αυτό, τα µέρη συµφωνούν να ανταλλάσσουν: 

 

− πληροφορίες σχετικά µε τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους, και 

 

− απόψεις σχετικά µε τα µέσα και τις µεθόδους καταπολέµησης των τροµοκρατικών 

ενεργειών, ακόµα και στον τεχνικό τοµέα και την κατάρτιση, καθώς και εµπειρίες 

σχετικά µε την πρόληψη της τροµοκρατίας. 

 

Άρθρο 11β 

Συνεργασία για την καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής 

 

1. Τα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής καθώς και των 

µέσων διανοµής τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για µη κρατικούς φορείς, αποτελεί 

µία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. 
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Συνεπώς, τα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην καταπολέµηση της 

διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής τους, µεριµνώντας για 

την πλήρη τήρηση και εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει 

στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών και συµφωνιών για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση 

αυτών, καθώς και των άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριµένο τοµέα. 

 

Τα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

2. Τα µέρη συµφωνούν επιπλέον να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην επίτευξη του 

στόχου της µη διάδοσης µε τους εξής τρόπους: 

 

− µεριµνώντας για την υπογραφή ή την κύρωση όλων των άλλων συναφών διεθνών 

πράξεων, ή για την προσχώρηση σ’ αυτές, ανάλογα µε την περίπτωση, και µε σκοπό 

την πλήρη εφαρµογή τους, 

 

− δηµιουργώντας ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, το 

οποίο να καλύπτει, αφενός, την εξαγωγή, και, αφετέρου, τη διαµετακόµιση προϊόντων 

που συνδέονται µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου 

της τελικής χρησιµοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης όσον αφορά τα όπλα 

µαζικής καταστροφής, και προβλέποντας αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή. 

 

Η χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια στον τοµέα της συνεργασίας για την καταπολέµηση 

της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής χρηµατοδοτείται από ειδικά µέσα άλλα από 

εκείνα τα οποία προορίζονται για τη χρηµατοδότηση της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. 

 

3. Τα µέρη συµφωνούν να καθιερώσουν έναν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα 

συνοδεύει και θα ενδυναµώνει τη συνεργασία τους στον συγκεκριµένο τοµέα. 
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4. Εάν, µετά τη διεξαγωγή ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου, µέρος, αφού ενηµερώθηκε, 

ιδίως, µε εκθέσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ), του Οργανισµού 

για την απαγόρευση χηµικών όπλων (ΟΑΧΟ), και άλλων συναφών πολυµερών Οργανισµών, 

εκτιµά ότι το άλλο µέρος παραλείπει να εκπληρώσει µια υποχρέωση που απορρέει από την 

παράγραφο 1, τότε, εκτός αν πρόκειται για περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, παρέχει, 

στο άλλο µέρος καθώς και στα Συµβούλια Υπουργών ΑΚΕ και ΕΕ, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης, µε σκοπό την 

εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα µέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο µέρος σε διεξαγωγή 

διαβουλεύσεων µε κύριο θέµα τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόµενο µέρος για την επανόρθωση της κατάστασης. 

 

5. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και µε τη µορφή που κρίνονται 

καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης. 

 

Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

πρόσκλησης και συνεχίζονται για µια περίοδο η οποία καθορίζεται µε κοινή συµφωνία, 

ανάλογα µε τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Ουδέποτε ο διάλογος που 

διεξάγεται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης διαρκεί περισσότερο από 120 ηµέρες. 

 

6. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο µέρη ή σε 

περίπτωση άρνησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι 

δυνατόν να λαµβάνονται ενδεδειγµένα µέτρα. Τα µέτρα αυτά ανακαλούνται µόλις εκλείψουν 

οι λόγοι για τους οποίους ελήφθησαν.» 

 

6. Στο άρθρο 23, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 

«ιβ) την προώθηση των παραδοσιακών γνώσεων.». 
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7. Στο άρθρο 25, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«δ) στην προώθηση της καταπολέµησης: 

 

− του ιού HIV/AIDS, εξασφαλίζοντας την προστασία της σεξουαλικής και 

γενετήσιας υγείας και των δικαιωµάτων της γυναίκας, 

 

− άλλων ασθενειών που σχετίζονται µε τη φτώχεια, ιδίως της ελονοσίας και της 

φυµατίωσης,». 

 

8. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«γ) στην ενίσχυση των οργανώσεων των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι οργανώσεις 

αυτές να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη του σωµατικού, 

ψυχικού, κοινωνικού και οικονοµικού τους δυναµικού, 

 

δ) στην επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία, σε µετασυγκρουσιακές περιόδους, 

µέσω προγραµµάτων αποκατάστασης, και»· 

 

β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

 

«ε) στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων πολιτών στον δηµόσιο βίο και 

στην ενθάρρυνση τόσο των ανταλλαγών σπουδαστών όσο και της διαδραστικής 

σχέσης µεταξύ των οργανώσεων της νεολαίας ΑΚΕ και ΕΕ.». 
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9. Η εισαγωγική φράση του άρθρου 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Η συνεργασία παρέχει αποτελεσµατική βοήθεια για την επίτευξη των στόχων και 

προτεραιοτήτων, που έχουν θέσει τα κράτη ΑΚΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής και 

υπο-περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

δια-περιφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας µεταξύ των κρατών ΑΚΕ. Η 

περιφερειακή συνεργασία µπορεί επίσης να αφορά αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα κράτη ΑΚΕ καθώς και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) 

και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της συνεργασίας 

αποσκοπεί:» 

 

10. Στο άρθρο 29, στοιχείο α), το σηµείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«ι) οργανισµών και οργανώσεων περιφερειακής ολοκλήρωσης, που συστήνονται από τα 

κράτη ΑΚΕ και εκείνων όπου συµµετέχουν κράτη ΑΚΕ για την προώθηση της 

περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, και». 

 

11. Στο άρθρο 30, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«2. Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη σε σχέδια και πρωτοβουλίες συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών ΑΚΕ και στο εσωτερικό κάθε κράτους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων όπου 

συµµετέχουν αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα κράτη ΑΚΕ.». 

 

12. Στο άρθρο 43, παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: 

 

«– ανάπτυξη και ενθάρρυνση της χρήσης της τοπικής διάστασης για τις Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών.». 
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13. Το άρθρο 58 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 58 

Επιλεξιµότητα για χρηµατοδότηση 

 

1. Είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδοτική ενίσχυση, δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, οι 

ακόλουθοι φορείς ή οργανισµοί: 

 

α) Τα κράτη ΑΚΕ, 

 

β) περιφερειακοί ή διακρατικοί φορείς στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα 

κράτη ΑΚΕ, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων στους οποίους συµµετέχουν κράτη τα 

οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στα κράτη ΑΚΕ, και οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί 

από αυτά τα κράτη ΑΚΕ, και 

 

γ) µικτοί οργανισµοί που έχουν συσταθεί από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα για την 

επιδίωξη ορισµένων συγκεκριµένων στόχων. 

 

2. Είναι επίσης επιλέξιµοι για χρηµατοδοτική ενίσχυση, µε την επιφύλαξη της συµφωνίας 

του ενδιαφεροµένου ή των ενδιαφεροµένων κρατών ΑΚΕ: 

 

α) δηµόσιοι ή ηµιδηµόσιοι εθνικοί και/ή περιφερειακοί οργανισµοί και Υπουργεία των 

κρατών ΑΚΕ, συµπεριλαµβανοµένων των Κοινοβουλίων, και ιδίως τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι αναπτυξιακές τράπεζες των κρατών αυτών, 

 

β) εταιρείες, επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισµοί και ιδιωτικοί φορείς των κρατών 

ΑΚΕ, 

 

γ) επιχειρήσεις ενός κράτους µέλους της Κοινότητας, ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα, 

συνεισφέροντας και οι ίδιες, να αναλαµβάνουν παραγωγικά έργα στην επικράτεια ενός 

κράτους ΑΚΕ, 
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δ) ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας, οι οποίοι 

δηµιουργούν, προωθούν και χρηµατοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις σε κράτη ΑΚΕ, 

 

ε) αποκεντρωµένοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κράτη ΑΚΕ και από την 

Κοινότητα, και 

 

στ) οι αναπτυσσόµενες χώρες που δεν ανήκουν στην Οµάδα ΑΚΕ, εφόσον συµµετέχουν σε 

κοινή πρωτοβουλία ή σε περιφερειακή οργάνωση µαζί µε τα κράτη ΑΚΕ. 

 

3. Οι µη κρατικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, οι οποίοι έχουν τοπικό 

χαρακτήρα, είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδοτική ενίσχυση δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, 

βάσει των ρυθµίσεων που έχουν συµφωνηθεί στα εθνικά και περιφερειακά ενδεικτικά 

προγράµµατα.». 

 

14. Στο άρθρο 68, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«2. Σκοπός της ενίσχυσης σε περίπτωση βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων των εσόδων από 

τις εξαγωγές είναι η διασφάλιση των κοινωνικοοικονοµικών µεταρρυθµίσεων και πολιτικών, 

οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεασθούν αρνητικά από τη µείωση των εσόδων και, 

παράλληλα, η άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της αστάθειας των εσόδων από τις 

εξαγωγές, ιδίως όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα του εξορυκτικού τοµέα. 

 

3. Για την κατανοµή των πόρων κατά το έτος εφαρµογής, λαµβάνεται υπόψη η εξαιρετικά 

µεγάλη εξάρτηση των οικονοµιών των κρατών ΑΚΕ από τις εξαγωγές, και ιδίως του 

γεωργικού και του εξορυκτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, τα λιγότερο αναπτυγµένα, τα 

µεσόγεια και νησιωτικά κράτη ΑΚΕ, καθώς και τα κράτη ΑΚΕ που βρίσκονται σε 

µετασυγκρουσιακό στάδιο ή που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή, τυγχάνουν 

ευνοϊκότερης µεταχείρισης.». 
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15. Στο άρθρο 89, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Επιδιώκεται η εφαρµογή ειδικών δράσεων που θα βοηθούν τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ 

στις προσπάθειές τους να ανακόψουν και να αναστρέψουν την διαρκώς αυξανόµενη ευπάθειά 

τους, η οποία προκαλείται από τις νέες και σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικές και 

οικολογικές προκλήσεις. Οι δράσεις αυτές επιδιώκουν, αφενός, να προωθήσουν την 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει τα µικρά νησιωτικά αναπτυσσόµενα κράτη 

σε σχέση µε την αειφόρο ανάπτυξη και, αφετέρου, να ενισχύουν µια εναρµονισµένη 

προσέγγιση όσον αφορά την οικονοµική τους µεγέθυνση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού τους.». 

 

16. Το άρθρο 96 τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«1α. Αµφότερα τα µέρη συµφωνούν, εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση ειδικής 

έκτακτης ανάγκης, να εξαντλούν όλα τα δυνατά περιθώρια διαλόγου βάσει του 

άρθρου 8, πριν αρχίσουν τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.» 

 

β) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«α) Αν, παρά τον πολιτικό διάλογο σε σχέση µε τα ουσιώδη στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, µέρος εκτιµά 

ότι το άλλο µέρος παραλείπει να εκπληρώσει µια υποχρέωσή του που απορρέει από τον 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους 

δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το εν λόγω µέρος, εκτός αν 

πρόκειται για περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, παρέχει, στο άλλο µέρος και στο 

Συµβούλιο Υπουργών, όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη 

διεξοδική εξέταση της κατάστασης µε σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα 

µέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο µέρος σε διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε κύριο θέµα τα 

µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόµενο µέρος για την 

επανόρθωση της κατάστασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII. 
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Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και µε τη µορφή που κρίνονται 

καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης. 

 

Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

πρόσκλησης και συνεχίζονται για µια περίοδο η οποία καθορίζεται µε κοινή συµφωνία, 

ανάλογα µε τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Ουδέποτε ο διάλογος που 

διεξάγεται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης διαρκεί περισσότερο από 

120 ηµέρες. 

 

Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο µέρη, ή σε 

περίπτωση άρνησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

είναι δυνατόν να λαµβάνονται ενδεδειγµένα µέτρα. Τα µέτρα αυτά ανακαλούνται µόλις 

εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους ελήφθησαν.». 

 

17. Στο άρθρο 97, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«2. Στις περιπτώσεις αυτές, οιοδήποτε εκ των µερών µπορεί να καλεί το άλλο µέρος σε 

διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν το αργότερο εντός 30 ηµερών από την 

ηµεροµηνία της πρόσκλησης, ενώ ο διάλογος που διεξάγεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

διαβουλεύσεων δεν διαρκεί περισσότερο από 120 ηµέρες.». 

 

18. Το άρθρο 100 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 100 

Καθεστώς των κειµένων 

 

Τα πρωτόκολλα και τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα συµφωνία 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα παραρτήµατα Ια, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VΙ µπορούν να 

αναθεωρούνται, να επανεξετάζονται ή/και να τροποποιούνται από το Συµβούλιο των 

Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδότηση της 

ανάπτυξης. 
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Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, 
ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, ολλανδική, 
ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, και φινλανδική 
γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής 
Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραµµατείας των κρατών 
ΑΚΕ, οι οποίες διαβιβάζουν κυρωµένα αντίγραφα στην Κυβέρνηση καθενός από τα 
υπογράφοντα κράτη.». 
 

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Στο Παράρτηµα Ι, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: 

 

«9. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 της παρούσας συµφωνίας, το ποσό των 90 εκατ. 

EUR µεταφέρεται στο ενδο-ΑΚΕ κονδύλιο του 9ου ΕΤΑ. Το εν λόγω ποσό µπορεί να διατεθεί 

για τη χρηµατοδότηση της αποκέντρωσης κατά την περίοδο 2006-2007 και το διαχειρίζεται 

απευθείας η Επιτροπή.». 

 

2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Παράρτηµα: 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

1. Για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα συµφωνία και για µια περίοδο που 

αρχίζει την 1η Μαρτίου 2005, ένα πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει τις 

υποχρεώσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2008 για χρονικό διάστηµα πέντε ή έξι 

ετών. 
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2. Κατά τη διάρκεια αυτού του νέου χρονικού διαστήµατος, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνεχίζει τις προσπάθειές της για παροχή βοήθειας στα κράτη ΑΚΕ στο ίδιο τουλάχιστον 

επίπεδο µε αυτό του 9ου ΕΤΑ, µη συµπεριλαµβανοµένων των υπολοίπων· σε αυτό, 

προστίθενται, βάσει των εκτιµήσεων της Κοινότητας, οι συνέπειες του πληθωρισµού, η 

µεγέθυνση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διεύρυνση µε την προσχώρηση δέκα νέων 

κρατών µελών το 2004. 

 

3. Οι τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο ή σε 

σχετικά µέρη της συµφωνίας αποφασίζονται από το Συµβούλιο Υπουργών κατά παρέκκλιση 

από το άρθρο 95 της παρούσας συµφωνίας.». 

 

3. Το Παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

 

ι) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«7. Τα συνήθη δάνεια είναι δυνατόν να παρατείνονται υπό ευνοϊκούς όρους και 

προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Για έργα υποδοµής, στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, σε χώρες που 

βρίσκονται σε µετασυγκρουσιακό στάδιο ή που έχουν πληγεί από φυσική 

καταστροφή - εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο αα) - από τα 

οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

το επιτόκιο του δανείου είναι µειωµένο κατά 3 %· 
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αα) για έργα υποδοµής τα οποία εκτελούνται από δηµόσιους φορείς που 

λειτουργούν µε εµπορικά κριτήρια, έργα από τα οποία εξαρτάται η 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα σε χώρες για τις οποίες ισχύουν 

περιοριστικοί όροι δανεισµού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υπέρ των 

υπερχρεωµένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ) ή άλλου διεθνούς µέσου για τη 

διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 

Τράπεζα επιδιώκει τη µείωση του µέσου κόστους των κεφαλαίων µέσω της 

κατάλληλης συγχρηµατοδότησης µε άλλους χορηγούς. Εάν αυτό δεν κριθεί 

δυνατόν, το επιτόκιο του δανείου µπορεί να µειώνεται κατά το ποσό που 

απαιτείται ώστε να συνάδει µε το επίπεδο που προβλέπεται στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας ΥΦΧ ή άλλου νέου διεθνώς συµφωνηθέντος µέσου για τη 

διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα· 

 

β) για έργα που περιλαµβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο 

ιδιωτικοποίησης ή για έργα που επιφέρουν σηµαντικά και εµφανή 

κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή 

η παράταση της διάρκειας των δανείων µε παράλληλη επιδότηση του 

επιτοκίου, της οποίας το ύψος και η µορφή αποφασίζονται αναλόγως των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του 

επιτοκίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3 %. 

 

Το τελικό επιτόκιο των δανείων που εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β) δεν 

είναι, σε καµία περίπτωση, χαµηλότερο από το 50% του επιτοκίου 

αναφοράς.» 

 

ιι) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«9. Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να 

χρησιµοποιούνται µε τη µορφή επιχορηγήσεων. Ποσοστό έως 10% του 

προϋπολογισµού για επιδοτήσεις επιτοκίων µπορεί να διατεθεί για την 

παροχή τεχνικής βοήθειας που αφορά έργα στις χώρες ΑΚΕ.» 
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β) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

 

ι) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Η λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης καλύπτει όλους τους 

οικονοµικούς τοµείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού 

τοµέα και φορέων του δηµόσιου τοµέα που λειτουργούν υπό εµπορικούς όρους, 

συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε οικονοµική και τεχνολογική υποδοµή 

δηµιουργίας εισοδήµατος που είναι κρίσιµες για τον ιδιωτικό τοµέα. Η εν λόγω 

διευκόλυνση: 

 

α) Αντιµετωπίζεται ως ανανεώσιµο κεφάλαιο και επιδιώκεται να παραµείνει 

οικονοµικά βιώσιµη. Οι σχετικές πράξεις πραγµατοποιούνται υπό 

εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις και αποσκοπούν στην αποφυγή της 

πρόκλησης στρεβλώσεων στις τοπικές αγορές και της µετατόπισης 

ιδιωτικών πηγών χρηµατοδότησης· 

 

β) υποστηρίζει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ΑΚΕ και λειτουργεί καταλυτικά, 

ενθαρρύνοντας την κινητοποίηση µακροπρόθεσµων τοπικών 

χρηµατοδοτικών πόρων και την προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών και 

δανειστών του ιδιωτικού τοµέα για την εκτέλεση έργων στα κράτη ΑΚΕ· 

 

γ) αναλαµβάνει µέρος του κινδύνου των έργων που χρηµατοδοτεί. Η 

οικονοµική βιωσιµότητά της εξασφαλίζεται µέσω του συνολικού 

χαρτοφυλακίου και όχι από µεµονωµένες παρεµβάσεις· και 

 

δ) επιδιώκει τη διοχέτευση κεφαλαίων µέσω εθνικών και περιφερειακών 

φορέων και προγραµµάτων των κρατών ΑΚΕ, τα οποία προωθούν την 

ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).». 
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ιι) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«1α. Η Τράπεζα αµείβεται για το κόστος διαχείρισης της επενδυτικής 

διευκόλυνσης. Κατά τα πρώτα δύο έτη από την έναρξη ισχύος του δεύτερου 

χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου, η αµοιβή ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% 

ετησίως του συνολικού αρχικού κεφαλαίου επιχορήγησης της επενδυτικής 

διευκόλυνσης. Στη συνέχεια, η αµοιβή της Τράπεζας περιλαµβάνει ένα 

σταθερό στοιχείο ίσο µε το 0,5% ετησίως του συνολικού αρχικού 

κεφαλαίου επιχορήγησης και ένα µεταβλητό στοιχείο ύψους έως 1,5% 

ετησίως του χαρτοφυλακίου της επενδυτικής διευκόλυνσης που επενδύεται 

σε έργα στις χώρες ΑΚΕ. Η αµοιβή χρηµατοδοτείται από την επενδυτική 

διευκόλυνση.» 

 

γ) Στο άρθρο 5, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«β) στην περίπτωση των συνήθων δανείων και της χρηµατοδότησης µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε επιχειρηµατικά κεφάλαια, ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τόσο την Κοινότητα, αφενός, όσο και τα άλλα 

εµπλεκόµενα µέρη, αφετέρου. Κατά µέσο όρο, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα 

πρέπει να κατανέµεται ισοµερώς· και». 
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δ) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

 

«Άρθρο 6α 

Ετήσιες εκθέσεις για την επενδυτική διευκόλυνση 

 

Οι εκπρόσωποι των κρατών µελών της ΕΕ που είναι αρµόδιοι για την επενδυτική 

διευκόλυνση, οι εκπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γραµµατεία του Συµβουλίου της ΕΕ και η 

Γραµµατεία ΑΚΕ συνεδριάζουν ετησίως για να συζητούν ζητήµατα της επενδυτικής 

διευκόλυνσης σε ό,τι αφορά τις σχετικές πράξεις, τις επιδόσεις και την ακολουθητέα 

πολιτική. 

 

Άρθρο 6β 

Αναθεώρηση των επιδόσεων της επενδυτικής διευκόλυνσης 

 

Οι συνολικές επιδόσεις της επενδυτικής διευκόλυνσης υπόκεινται σε από κοινού 

αναθεώρηση ενδιαµέσως και στο τέλος χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου. Η αναθεώρηση 

αυτή µπορεί να περιλαµβάνει σύσταση για τη βελτίωση της εφαρµογής της επενδυτικής 

διευκόλυνσης.». 
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4. Το Παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής: 

 

α) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

 

ι) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«α) Οι ανάγκες αξιολογούνται µε βάση κριτήρια που συνδέονται µε το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα, το µέγεθος του πληθυσµού, τους κοινωνικούς δείκτες 

και το ύψος του χρέους, τις απώλειες εσόδων από εξαγωγές και την 

εξάρτηση από αυτά τα έσοδα, ιδίως από εξαγωγές προϊόντων του γεωργικού 

και του µεταλλευτικού τοµέα. Επιφυλάσσεται ιδιαίτερη µεταχείριση στα 

λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη ΑΚΕ, ενώ ο ευάλωτος χαρακτήρας των 

νησιωτικών και των µεσόγειων κρατών λαµβάνεται δεόντως υπόψη. 

Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

οι χώρες που βρίσκονται σε µετασυγκρουσιακό στάδιο ή που έχουν πληγεί 

από φυσική καταστροφή, και» 

 

ιι) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 7 για τις αναθεωρήσεις, η 

Κοινότητα µπορεί να αυξάνει τους πόρους που διαθέτει για µια χώρα, 

προκειµένου να ληφθούν υπόψη ειδικές ανάγκες ή εξαιρετικές επιδόσεις.» 
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β) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

 

ι) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Μόλις λάβει τις πληροφορίες που προβλέπονται ανωτέρω, κάθε κράτος 

ΑΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στην Κοινότητα σχέδιο ενδεικτικού 

προγράµµατος που βασίζεται στους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες, 

όπως διατυπώνονται στην ΕΣΣ, και είναι σύµφωνο µε αυτούς. Το σχέδιο 

ενδεικτικού προγράµµατος περιλαµβάνει: 

 

α) Έναν ή περισσότερους κεντρικούς τοµείς ή πεδία, στους οποίους θα πρέπει 

να επικεντρωθεί η ενίσχυση· 

 

β) τα πλέον ενδεδειγµένα µέτρα και δράσεις για την επίτευξη των γενικών και 

ειδικών στόχων στο πλαίσιο του κεντρικού ή των κεντρικών τοµέων ή 

πεδίων· 

 

γ) τους πόρους που προορίζονται για προγράµµατα και έργα εκτός του 

κεντρικού ή των κεντρικών τοµέων και/ή τις γενικές γραµµές σχετικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και αναφορά των πόρων που πρόκειται να 

χορηγηθούν για καθένα από τα εν λόγω στοιχεία· 

 

δ) τους τύπους των µη κρατικών φορέων που είναι επιλέξιµοι για 

χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει καθορίσει το Συµβούλιο 

Υπουργών, τους πόρους που διατίθενται για τους µη κρατικούς φορείς και 

τους τύπους των δραστηριοτήτων που θα υποστηριχθούν, οι οποίες πρέπει 

να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· 
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ε) προτάσεις που αφορούν περιφερειακά προγράµµατα και έργα· και 

 

στ) τα αποθεµατικά για ασφάλιση έναντι ενδεχόµενων ενστάσεων και για την 

κάλυψη των αυξήσεων του κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών.» 

 

ιι) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«3. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράµµατος αποτελεί το αντικείµενο ανταλλαγής 

απόψεων µεταξύ του ενδιαφερόµενου κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας. Το 

ενδεικτικό πρόγραµµα υιοθετείται µε κοινή συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής, εξ 

ονόµατος της Κοινότητας, και του οικείου κράτους ΑΚΕ. Εφόσον υιοθετηθεί, το 

ενδεικτικό πρόγραµµα καθίσταται δεσµευτικό τόσο για την Κοινότητα όσο και 

για το εν λόγω κράτος. Το ως άνω ενδεικτικό πρόγραµµα επισυνάπτεται ως 

Παράρτηµα στην ΕΣΣ και περιλαµβάνει επιπλέον: 

 

α) Ειδικές και σαφώς καθορισµένες δράσεις, ειδικότερα αυτές που µπορούν να 

εκτελεσθούν πριν από την προσεχή αναθεώρηση· 

 

β) χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και αναθεώρησης του ενδεικτικού 

προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των αναλήψεων υποχρεώσεων και 

των εκταµιεύσεων πόρων· και 

 

γ) τις παραµέτρους και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αναθεωρήσεις.». 
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ιιι) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος ΑΚΕ αντιµετωπίζει κατάσταση 

κρίσης, ως συνέπεια πολέµου ή άλλης σύγκρουσης ή εξαιρετικών περιστάσεων µε 

ανάλογα αποτελέσµατα, η οποία δεν επιτρέπει στον εθνικό διατάκτη να ασκεί τα 

καθήκοντά του, η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί και να διαχειρίζεται η ίδια 

τους πόρους που διατίθενται στο συγκεκριµένο κράτος βάσει του άρθρου 3, για 

την παροχή ειδικής στήριξης. Αυτή η ειδική στήριξη µπορεί να αφορά πολιτικές 

υπέρ της ειρήνης, τη διαχείριση και την επίλυση της σύγκρουσης, την παροχή 

στήριξης σε µετασυγκρουσιακό στάδιο, συµπεριλαµβανοµένης της θεσµικής 

ενίσχυσης και δραστηριοτήτων για την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη, 

λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, των αναγκών των πιο ευάλωτων οµάδων του 

πληθυσµού. Η Επιτροπή και το ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ επανέρχονται στην 

κανονική εφαρµογή και στις κανονικές διαδικασίες διαχείρισης µόλις 

αποκαταθίσταται η ικανότητα διαχείρισης της συνεργασίας εκ µέρους των 

αρµοδίων αρχών.». 

 

γ) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

 

ι) Σε ολόκληρο το άρθρο, ο όρος «Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας» 

αντικαθίσταται από τον όρο «Επιτροπή». 

 

ιι) Στην παράγραφος 4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«β) των προγραµµάτων και των έργων που δεν εντάσσονται στον κεντρικό 

τοµέα ή στους κεντρικούς τοµείς·» 
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ιιι) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«7. Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάµεσης και της τελικής αναθεώρησης, η 

Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, δύναται να αναθεωρεί την κατανοµή των 

πόρων, υπό το πρίσµα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων του οικείου 

κράτους ΑΚΕ.». 

 

δ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει δράσεις µε δικαιούχους και συµµετέχοντες: 

 

α) ∆ύο, περισσότερα ή όλα τα κράτη ΑΚΕ, καθώς και αναπτυσσόµενες χώρες που 

δεν περιλαµβάνονται στα κράτη ΑΚΕ, οι οποίες συµµετέχουν στις εν λόγω 

δράσεις, και/ή 

 

β) έναν περιφερειακό οργανισµό, µέλη του οποίου αποτελούν τουλάχιστον δύο 

κράτη ΑΚΕ, ακόµα και όταν συµµετέχουν σε αυτόν χώρες που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα κράτη ΑΚΕ.» 
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ε) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 9 

Κατανοµή των πόρων 

 

1. Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο, η 

Κοινότητα ανακοινώνει ενδεικτικά, σε κάθε περιοχή, το ύψος των πόρων που αυτή 

µπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου. Η ενδεικτική κατανοµή 

των πόρων βασίζεται σε εκτιµήσεις σχετικά µε τις ανάγκες, µε την πρόοδο και µε τις 

προοπτικές που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης. Προκειµένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίµακα κατανοµής και να 

αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα, είναι δυνατή η ανάµειξη περιφερειακών και εθνικών 

κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 

περικλείουν µια σαφώς διακριτή εθνική συνιστώσα. 

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 για τις αναθεωρήσεις, η Κοινότητα µπορεί να 

αυξάνει τους πόρους που διαθέτει για µια περιοχή, προκειµένου να ληφθούν υπόψη 

νέες ανάγκες ή εξαιρετικές επιδόσεις.». 

 

στ) Στο άρθρο 10, παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«γ) τα προγράµµατα και τα έργα που παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης αυτών των 

στόχων, στον βαθµό που αυτοί έχουν καθορισθεί σαφώς, καθώς και ενδεικτική 

αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για κάθε ένα από τα εν λόγω 

στοιχεία και χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή τους.». 
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ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 12 

Συνεργασία µεταξύ των χωρών ΑΚΕ 

 

1. Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο, η 

Κοινότητα αναφέρει στο Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ, το µέρος των κεφαλαίων που 

προβλέπονται για περιφερειακές δράσεις, το οποίο χρησιµοποιείται για τη 

χρηµατοδότηση δράσεων προς όφελος πολλών ή όλων των κρατών ΑΚΕ. Τέτοιες 

δράσεις είναι δυνατόν να υπερβαίνουν την έννοια της γεωγραφικής θέσης. 

 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες για τη βελτίωση του αντικτύπου των 

δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µεταξύ των χωρών ΑΚΕ, η Κοινότητα µπορεί 

να αυξάνει τους πόρους που χορηγεί για τη συνεργασία µεταξύ των χωρών ΑΚΕ.». 

 

η) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 13 

Αιτήσεις χρηµατοδότησης 

 

1. Αιτήσεις χρηµατοδότησης περιφερειακών προγραµµάτων υποβάλλουν: 

 

α) ∆εόντως εντεταλµένο περιφερειακό όργανο ή οργανισµός· ή 

 

β) δεόντως εντεταλµένο υπο-περιφερειακό όργανο, οργανισµός ή κράτος ΑΚΕ της 

συγκεκριµένης περιοχής κατά το στάδιο του προγραµµατισµού, και υπό τον όρο 

ότι η δράση ταυτοποιείται στο ΠΕΠ. 
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2. Αιτήσεις χρηµατοδότησης προγραµµάτων µεταξύ των χωρών ΑΚΕ υποβάλλουν: 

 

α) Τρία τουλάχιστον εντεταλµένα περιφερειακά όργανα ή οργανισµοί, που ανήκουν 

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή τουλάχιστον δύο κράτη ΑΚΕ από 

καθεµία από αυτές τις τρεις περιοχές· ή 

 

β) το Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ ή, η Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ· ή 

 

γ) διεθνείς οργανισµοί, όπως η Αφρικανική Ένωση, οι οποίοι εκτελούν δράσεις που 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουµένως λάβει την έγκριση της 

Επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ.». 

 

θ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 14 

∆ιαδικασίες εφαρµογής 

 

1. [διαγράφεται] 

 

2. [διαγράφεται] 

 

3. Λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και των εγγενών χαρακτηριστικών της 

περιφερειακής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ των 

χωρών ΑΚΕ, οι δράσεις που αναλαµβάνονται στον συγκεκριµένο τοµέα, διέπονται, 

κατά περίπτωση, από τις διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας 

για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. 
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4. Ιδίως, και µε την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, για κάθε περιφερειακό 

πρόγραµµα ή έργο που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο, καταρτίζεται: 

 

α) Είτε σύµβαση χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 17, η οποία καταρτίζεται 

µεταξύ της Επιτροπής και µιας εκ των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 13· 

σε αυτή την περίπτωση, η σχετική οντότητα διορίζει περιφερειακό διατάκτη, τα 

καθήκοντα του οποίου είναι ανάλογα, τηρουµένων των αναλογιών, µε αυτά του 

εθνικού διατάκτη· 

 

β) είτε σύµβαση επιχορήγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19α, η οποία 

καταρτίζεται µεταξύ της Επιτροπής και µιας εκ των οντοτήτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 13, ανάλογα µε τη φύση της δράσης και εφόσον η σχετική οντότητα, 

µε εξαίρεση τα κράτη ΑΚΕ, ευθύνεται για την εκτέλεση του προγράµµατος ή του 

έργου. 

 

5. Για τα προγράµµατα και τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο και για τα 

οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις χρηµατοδότησης από διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα 

µε το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο γ), καταρτίζεται σύµβαση επιχορήγησης. 

 

6. Τα προγράµµατα και τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο και για τα 

οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις χρηµατοδότησης από το Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ, ή 

από την Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ, εκτελούνται είτε από τη Γραµµατεία ΑΚΕ, οπότε 

καταρτίζεται σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της Επιτροπής και της Γραµµατείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 17, είτε από την Επιτροπή, ανάλογα µε τη φύση της δράσης.». 
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ι) Στο κεφάλαιο 3, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής: 

 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ» 

 

ια) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 15 

Καθορισµός, εκπόνηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων και των έργων  

 

1. Τα προγράµµατα και τα έργα που έχουν υποβληθεί από το οικείο κράτος ΑΚΕ 

υπόκεινται σε αξιολόγηση από κοινού. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης επεξεργάζεται τις γενικές κατευθύνσεις και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των προγραµµάτων και των έργων. Αυτά τα προγράµµατα και τα έργα 

είναι, κατά κανόνα, πολυετή, και µπορούν να ενσωµατώνουν σύνολο δράσεων 

περιορισµένης κλίµακας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. 

 

2. Οι φάκελοι του προγράµµατος ή του έργου που καταρτίζονται και υποβάλλονται 

προς χρηµατοδότηση πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα αναγκαία πληροφοριακά 

στοιχεία για την αξιολόγηση των προγραµµάτων και έργων ή, σε περίπτωση που δεν 

έχουν πλήρως καθορισθεί τα εν λόγω προγράµµατα και έργα, να παρέχουν συνοπτική 

περιγραφή για τις ανάγκες της αξιολόγησής τους. 

 

3. Κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος και του έργου λαµβάνονται δεόντως 

υπόψη οι περιορισµοί όσον αφορά το εθνικό ανθρώπινο δυναµικό και εφαρµόζεται 

ευνοϊκή στρατηγική για την προαγωγή των εν λόγω πόρων. Επίσης, λαµβάνονται 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισµοί κάθε κράτους ΑΚΕ. 
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4. Τα προγράµµατα και τα έργα που προορίζονται για υλοποίηση από επιλέξιµους 

µη κρατικούς φορείς σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, µπορούν να αξιολογούνται 

µόνον από την Επιτροπή, και οδηγούν στην κατάρτιση συµβάσεων επιχορήγησης, 

µεταξύ της Επιτροπής και των µη κρατικών φορέων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19α. 

Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ) 

σχετικά µε τους τύπους των φορέων, την επιλεξιµότητά τους και τον τύπο της 

δραστηριότητας που θα υποστηριχθεί. Η Επιτροπή, µέσω του Προϊσταµένου της 

Αντιπροσωπίας, ενηµερώνει τον εθνικό διατάκτη για τις επιχορηγήσεις που παρέχονται 

κατ’ αυτόν τον τρόπο.». 

 

ιβ) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 16 

Πρόταση και απόφαση χρηµατοδότησης 

 

1. Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης συνοψίζονται σε πρόταση χρηµατοδότησης, 

η τελική εκδοχή της οποίας καταρτίζεται από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε το 

ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ. 

 

2. [διαγράφεται] 

 

3. [διαγράφεται] 

 

4. Η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, γνωστοποιεί την απόφαση 

χρηµατοδότησης στο ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ εντός 90 ηµερών από την 

ηµεροµηνία εκπόνησης της τελικής εκδοχής της πρότασης χρηµατοδότησης. 
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5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, δεν εγκρίνει την 

πρόταση χρηµατοδότησης, το ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ ενηµερώνεται αµέσως για 

τους λόγους της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι αντιπρόσωποι του 

ενδιαφεροµένου κράτους ΑΚΕ µπορούν να ζητήσουν, εντός προθεσµίας 60 ηµερών: 

 

α) είτε να παραπεµφθεί το ζήτηµα στην επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, που έχει συσταθεί δυνάµει της παρούσας 

συµφωνίας· είτε 

 

β) να τους παραχωρηθεί ακρόαση από τους αντιπροσώπους της Κοινότητας. 

 

6. Μετά την ακρόαση, η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, λαµβάνει οριστική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης χρηµατοδότησης· πριν ληφθεί 

η απόφαση, το ενδιαφερόµενο κράτος ΑΚΕ µπορεί να διαβιβάζει στην Επιτροπή 

οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ενηµέρωσής του.» 

 

ιγ) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 17 

Σύµβαση χρηµατοδότησης 

 

1. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συµφωνία, για κάθε πρόγραµµα ή 

έργο που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο, καταρτίζεται σύµβαση χρηµατοδότησης 

µεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφεροµένου κράτους ΑΚΕ. 
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2. Η σύµβαση χρηµατοδότησης καταρτίζεται µεταξύ της Επιτροπής και του 

ενδιαφερόµενου κράτους ΑΚΕ εντός των 60 ηµερών που έπονται της απόφασης που 

λαµβάνει η Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας. Η σύµβαση χρηµατοδότησης: 

 

α) Αποσαφηνίζει, ιδίως, τις λεπτοµέρειες της χρηµατοδοτικής συνδροµής της 

Κοινότητας, τις ρυθµίσεις και τους όρους της χρηµατοδότησης καθώς και τις 

γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν το σχετικό πρόγραµµα ή έργο· και 

 

β) προβλέπει επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη της ενδεχόµενης αύξησης του 

κόστους και για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

3. Οιοδήποτε µη αναµενόµενο εναποµείναν υπόλοιπο κατά το κλείσιµο των 

λογαριασµών των προγραµµάτων και έργων, περιέρχεται στο ενδιαφερόµενο κράτος ή 

στα ενδιαφερόµενα κράτη ΑΚΕ.». 

 

ιδ) Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 18 

Υπερβάσεις κόστους 

 

1. Μόλις διαφανεί ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της χρηµατοδότησης που είναι 

διαθέσιµη στο πλαίσιο σύµβασης χρηµατοδότησης, ο εθνικός διατάκτης πληροφορεί 

σχετικά την Επιτροπή και ζητά την προηγούµενη έγκρισή της για τα µέτρα τα οποία ο 

εθνικός διατάκτης προτίθεται να λάβει για να καλύψει την υπέρβαση, είτε 

περιορίζοντας την κλίµακα του προγράµµατος ή του έργου είτε προσφεύγοντας σε 

εθνικούς ή σε άλλους µη κοινοτικούς πόρους. 
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2. Εάν δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί η κλίµακα του προγράµµατος ή του έργου ή 

εάν δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί η υπέρβαση από άλλους πόρους, η Επιτροπή, εξ 

ονόµατος της Κοινότητας, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του εθνικού διατάκτη, 

µπορεί να λαµβάνει απόφαση πρόσθετης χρηµατοδότησης από τους πόρους του εθνικού 

ενδεικτικού προγράµµατος.». 

 

ιε) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 19 

Αναδροµική χρηµατοδότηση 

 

1. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ταχεία έναρξη του έργου, να αποφευχθούν τα 

κενά µεταξύ διαδοχικών έργων και να αποτραπούν οι καθυστερήσεις, τα κράτη ΑΚΕ 

δύνανται, κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του έργου και πριν ληφθεί η 

απόφαση χρηµατοδότησης, να προχρηµατοδοτούν δραστηριότητες που αφορούν την 

έναρξη των προγραµµάτων, την προκαταρκτική και εποχιακή εργασία, τις παραγγελίες 

εξοπλισµού µε µακρά προθεσµία παράδοσης καθώς και ορισµένες ήδη διεξαγόµενες 

ενέργειες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διαδικασίες που προβλέπει 

η παρούσα συµφωνία. 

 

2. Κάθε δραστηριότητα της παραγράφου 1 αναφέρεται στην πρόταση 

χρηµατοδότησης και δεν θίγει την απόφαση χρηµατοδότησης που λαµβάνει η 

Επιτροπή, εξ ονόµατος της Κοινότητας. 

 

3. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από κράτος ΑΚΕ δυνάµει του παρόντος 

άρθρου, χρηµατοδοτούνται αναδροµικά στο πλαίσιο του προγράµµατος ή έργου, µόλις 

υπογραφεί η σύµβαση χρηµατοδότησης.». 
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ιστ) Ο τίτλος του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται από τον εξής: 

 

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ» 

 

ιζ) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: 

 

«Άρθρο 19α 

Μέτρα εφαρµογής 

 

1. Η εφαρµογή προγραµµάτων και έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο, η 

δηµοσιονοµική εκτέλεση του οποίου εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Επιτροπής, 

συνίσταται κυρίως στα εξής: 

 

α) σύναψη δηµοσίων συµβάσεων· 

 

β) χορήγηση επιχορηγήσεων· 

 

γ) εκτέλεση συµβάσεων µε αυτεπιστασία· 

 

δ) άµεσες εκταµιεύσεις στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής στήριξης, στήριξη στα 

τοµεακά προγράµµατα, στήριξη για την ελάφρυνση του χρέους, καθώς και 

στήριξη σε περίπτωση βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων των εσόδων από 

εξαγωγές. 

 

2. Στο πλαίσιο του παρόντος Παραρτήµατος, οι δηµόσιες συµβάσεις είναι 

συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται εγγράφως µε σκοπό την 

προµήθεια κινητών αγαθών, την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, έναντι της 

καταβολής τιµήµατος. 
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3. Οι επιχορηγήσεις, στο πλαίσιο του παρόντος Παραρτήµατος, αποτελούν άµεσες 

χρηµατοδοτικές συνεισφορές, οι οποίες χορηγούνται αχρεωστήτως, για τη 

χρηµατοδότηση: 

 

α) Είτε µέτρου που προορίζεται για την προώθηση της επίτευξης στόχου της 

παρούσας συµφωνίας ή προγράµµατος ή έργου που εγκρίθηκε σύµφωνα µε την 

παρούσα συµφωνία, ή 

 

β) της λειτουργίας οργανισµού που επιδιώκει τέτοιο στόχο. 

 

Οι επιχορηγήσεις αποτελούν αντικείµενο γραπτής σύµβασης. 

 

Άρθρο 19β 

Πρόσκληση διαγωνισµού συνοδευόµενου από ανασταλτική ρήτρα 

 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ταχεία έναρξη του έργου, τα κράτη ΑΚΕ δύνανται, σε 

όλες τις δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και σε συµφωνία µε την Επιτροπή, κατά 

τη χρονική στιγµή κατά την οποία ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του έργου και πριν 

ληφθεί η απόφαση χρηµατοδότησης, να προκηρύσσουν, για κάθε τύπο σύµβασης, 

διαγωνισµό συνοδευόµενο από ανασταλτική ρήτρα. Η διάταξη αυτή πρέπει να 

αναφέρεται στην πρόταση χρηµατοδότησης.» 
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ιη) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 20 

Επιλεξιµότητα 

 

Υπό την επιφύλαξη της χορήγησης παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 22, και µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 26: 

 

1) ∆υνατότητα συµµετοχής στις διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

ή χορήγησης επιχορηγήσεων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο έχουν όλα τα 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών ΑΚΕ και των κρατών µελών της 

Κοινότητας. 

 

2) Οι προµήθειες και τα υλικά που αποκτώνται στο πλαίσιο σύµβασης που 

χρηµατοδοτείται από το Ταµείο πρέπει να είναι καταγωγής κράτους το οποίο 

είναι επιλέξιµο βάσει του σηµείου 1. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ορισµός της εννοίας 

«προϊόντα καταγωγής» ή «καταγόµενα προϊόντα», αξιολογείται σε συνάρτηση µε 

τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες και, στις προµήθειες, καταγωγής της Κοινότητας, 

συµπεριλαµβάνονται οι προµήθειες καταγωγής Υπερπόντιων Χωρών και 

Εδαφών. 

 

3) ∆υνατότητα συµµετοχής στις διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

ή χορήγησης επιχορηγήσεων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο, έχουν οι 

διεθνείς οργανισµοί. 

 

4) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ταµείο χρηµατοδοτεί δράση που εφαρµόζεται 

µέσω διεθνούς οργανισµού, δυνατότητα συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων και χορήγησης επιχορηγήσεων έχουν όλα τα φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα βάσει του σηµείου 1, καθώς και όλα τα 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα βάσει του καταστατικού, κατά 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση όλων των χορηγών. Οι ίδιοι 

κανόνες ισχύουν για τις προµήθειες και τα υλικά. 
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5) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ταµείο χρηµατοδοτεί δράση που εφαρµόζεται 

στο πλαίσιο περιφερειακής πρωτοβουλίας, δυνατότητα συµµετοχής στις 

διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων ή τη χορήγηση 

επιχορηγήσεων έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα 

βάσει του σηµείου 1, καθώς και όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα χώρας που 

συµµετέχει στην εν λόγω πρωτοβουλία. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις 

προµήθειες και τα υλικά. 

 

6) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ταµείο χρηµατοδοτεί δράση που 

συγχρηµατοδοτείται από κοινού µε τρίτο κράτος, δυνατότητα συµµετοχής στις 

διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων ή τη χορήγηση 

επιχορηγήσεων έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα 

βάσει του σηµείου 1, καθώς και όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι 

επιλέξιµα βάσει των κανόνων του προαναφερθέντος τρίτου κράτους. Οι ίδιοι 

κανόνες ισχύουν για τις προµήθειες και τα υλικά.» 

 

ιθ) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 22 

Παρέκκλιση 

 

1. Κατ’ εξαίρεσιν, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορεί να επιτρέπεται 

στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες βάσει 

του άρθρου 20, να συµµετέχουν σε διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

ή τη χορήγηση επιχορηγήσεων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, κατόπιν 

αιτιολογηµένης αιτήσεως των ενδιαφεροµένων κρατών ΑΚΕ. Τα ενδιαφερόµενα κράτη 

ΑΚΕ παρέχουν στην Επιτροπή, για κάθε περίπτωση, τις αναγκαίες πληροφορίες 

προκειµένου να αποφασίζει σχετικά µε τη χορήγηση αυτής της παρέκκλισης, 

αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία: 

 

α) Στη γεωγραφική θέση του ενδιαφεροµένου κράτους ΑΚΕ· 
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β) στην ανταγωνιστικότητα των αναδόχων, των προµηθευτών και των συµβούλων 

των κρατών µελών και των κρατών ΑΚΕ· 

 

γ) στη µέριµνα αποφυγής της υπερβολικής αύξησης του κόστους εκτέλεσης της 

σύµβασης· 

 

δ) στις δυσκολίες µεταφοράς ή στις καθυστερήσεις που οφείλονται στις προθεσµίες 

παράδοσης ή σε άλλα συναφή προβλήµατα· και 

 

ε) στην καταλληλότερη και καλύτερα προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες 

τεχνολογία· 

 

στ) στις περιπτώσεις κατεπείγοντος· 

 

ζ) στη διαθεσιµότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στις αντίστοιχες αγορές. 

 

2. Για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από την επενδυτική διευκόλυνση, 

εφαρµόζονται οι κανόνες των δηµοσίων συµβάσεων της Τράπεζας.». 

 

κ) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 24 

Εκτέλεση συµβάσεων µε αυτεπιστασία 

 

1. Στην περίπτωση εκτέλεσης συµβάσεων µε αυτεπιστασία, τα προγράµµατα και τα 

έργα εκτελούνται από φορείς του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή από 

Υπηρεσίες του ενδιαφερόµενου κράτους ή κρατών ΑΚΕ ή από το νοµικό πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της δράσης. 
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2. Η Κοινότητα συνεισφέρει στις δαπάνες της εµπλεκοµένης Υπηρεσίας, 

παρέχοντας τον ελλείποντα εξοπλισµό και/ή υλικό και/ή τους πόρους, που παρέχουν τη 

δυνατότητα πρόσληψης του απαιτούµενου πρόσθετου προσωπικού, υπό την ιδιότητα 

εµπειρογνωµόνων, από τα ενδιαφερόµενα κράτη ΑΚΕ ή από άλλα κράτη ΑΚΕ. Η 

συµµετοχή της Κοινότητας αφορά µόνον την κάλυψη του κόστους τυχόν 

συµπληρωµατικών µέτρων και προσωρινών δαπανών εκτέλεσης που περιορίζονται 

µόνο στις ανάγκες των συγκεκριµένων προγραµµάτων και έργων. 

 

3. Οι προβλέψεις του προγράµµατος για την εκτέλεση σύµβασης µε αυτεπιστασία 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους κοινοτικούς κανόνες, τις διαδικασίες και τα 

τυποποιηµένα έγγραφα που έχει καθορίσει η Επιτροπή, όπως αυτά ισχύουν κατά τη 

στιγµή της έγκρισης των προβλέψεων του προγράµµατος». 

 

κα) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 26 

Προτιµήσεις 

 

1. Προκειµένου να ευνοηθεί η ευρύτερη συµµετοχή των φυσικών ή νοµικών 

προσώπων των κρατών ΑΚΕ στην εκτέλεση των συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται 

από το Ταµείο, λαµβάνονται µέτρα για τη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων και του 

ανθρώπινου δυναµικού αυτών των κρατών. Προς τον σκοπό αυτό: 

 

α) Όσον αφορά τις συµβάσεις έργων αξίας µικρότερης των 5.000.000 EUR, οι 

ανάδοχοι από κράτη ΑΚΕ απολαύουν προτιµήσεως στις τιµές κατά 10% κατά τη 

σύγκριση προσφορών ισοδύναµης οικονοµικής, τεχνικής και διοικητικής 

ποιότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο του µετοχικού κεφαλαίου 

και του προσωπικού διαχείρισης κατάγονται από ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ· 
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β) όσον αφορά τις συµβάσεις προµηθειών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, οι 

ανάδοχοι από κράτη ΑΚΕ που προτείνουν προµήθειες η συµβατική αξία των 

οποίων είναι κατά 50% τουλάχιστον καταγωγής ΑΚΕ, απολαύουν προτιµήσεως 

στις τιµές κατά 15% κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναµης οικονοµικής, 

τεχνικής και διοικητικής ποιότητας· 

 

γ) όσον αφορά τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατά τη σύγκριση προσφορών 

ισοδύναµης οικονοµικής και τεχνικής ποιότητας, παρέχεται προτίµηση: 

 

ι) σε εµπειρογνώµονες, οργανισµούς ή εταιρείες συµβούλων ή επιχειρήσεις 

από κράτη ΑΚΕ που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες, 

 

ιι) σε προσφορές που υποβάλλονται από επιχειρήσεις ΑΚΕ, είτε µεµονωµένα 

είτε σε κοινοπραξία µε Ευρωπαίους εταίρους, και 

 

ιιι) σε προσφορές που υποβάλλονται από Ευρωπαίους αναδόχους µε 

υπεργολάβους ή εµπειρογνώµονες ΑΚΕ, 

 

δ) όταν εξετάζεται το ενδεχόµενο υπεργολαβίας, ο επιλεγείς ανάδοχος προτιµά τα 

φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις των κρατών ΑΚΕ που είναι σε 

θέση να εκτελέσουν τη σύµβαση υπό τους ίδιους όρους· και 

 

ε) το κράτος ΑΚΕ µπορεί, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, να προτείνει 

στους υποψηφίους αναδόχους τη συνδροµή εταιρειών, επιχειρήσεων, εθνικών 

εµπειρογνωµόνων ή συµβούλων από άλλα κράτη ΑΚΕ, οι οποίοι επιλέγονται µε 

κοινή συµφωνία. Αυτή η συνεργασία µπορεί να λαµβάνει τη µορφή κοινής 

επιχείρησης ή υπεργολαβίας ή επαγγελµατικής κατάρτισης κατά την 

απασχόληση. 
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2. Όταν δύο προσφορές αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες βάσει των 

προαναφερόµενων κριτηρίων, προτιµάται: 

 

α) Ο προσφέρων κράτους ΑΚΕ· ή 

 

β) αν δεν υπάρχει τέτοια προσφορά, προτιµάται ο προσφέρων: 

 

ι) ο οποίος επιτρέπει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

και του ανθρώπινου δυναµικού των κρατών ΑΚΕ, 

 

ιι) ο οποίος παρέχει τις καλύτερες δυνατότητες υπεργολαβίας σε εταιρείες, 

επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ΑΚΕ· ή 

 

ιιι) η κοινοπραξία φυσικών προσώπων, εταιρειών ή επιχειρήσεων από τα κράτη 

ΑΚΕ και την Κοινότητα.». 

 

κβ) Ο τίτλος του κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται από τον εξής: 

 

«ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» 
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κγ) Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 34 

Επιτροπή 

 

1. Η Επιτροπή µεριµνά για τη δηµοσιονοµική εκτέλεση των πράξεων που 

πραγµατοποιούνται µε πόρους του Ταµείου, µε εξαίρεση την επενδυτική διευκόλυνση 

και τις επιδοτήσεις επιτοκίου, σύµφωνα µε τους ακόλουθους κύριους τρόπους 

διαχείρισης: 

 

α) Κεντρική διαχείριση, 

 

β) αποκεντρωµένη διαχείριση. 

 

2. Κατά γενικό κανόνα, η δηµοσιονοµική εκτέλεση από την Επιτροπή των πόρων 

του Ταµείου πραγµατοποιείται µε αποκεντρωµένη διαχείριση. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη ΑΚΕ αναλαµβάνουν τα καθήκοντα σχετικά µε την 

εκτέλεση, σύµφωνα µε το άρθρο 35. 

 

3. Προκειµένου να εξασφαλίζει τη δηµοσιονοµική εκτέλεση των πόρων του 

Ταµείου, η Επιτροπή µεταβιβάζει τις εκτελεστικές αρµοδιότητες στις Υπηρεσίες της. Η 

Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη ΑΚΕ και την επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ για τη 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης σχετικά µε αυτή τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.». 
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κδ) Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 35 

Εθνικός διατάκτης 

 

1. Η κυβέρνηση κάθε κράτους ΑΚΕ ορίζει έναν εθνικό διατάκτη, ο οποίος την 

εκπροσωπεί για όλες τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του Ταµείου, 

τους οποίους διαχειρίζονται η Επιτροπή και η Τράπεζα. O εθνικός διατάκτης ορίζει 

έναν ή δύο αναπληρωτές εθνικούς διατάκτες, οι οποίοι τον αντικαθιστούν σε περίπτωση 

που κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και πληροφορεί την Επιτροπή για τον 

διορισµό αυτό. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της θεσµικής ικανότητας και της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ο εθνικός διατάκτης δύναται να µεταβιβάζει στην 

υπεύθυνη οντότητα τις αρµοδιότητες που διαθέτει για την εκτέλεση των σχετικών 

προγραµµάτων και έργων, εντός της εθνικής του διοίκησης. Ο εθνικός διατάκτης 

ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε αυτή τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

 

Οσάκις η Επιτροπή λαµβάνει γνώση προβλήµατος κατά την εφαρµογή των διαδικασιών 

που έχουν σχέση µε τη διαχείριση των πόρων του Ταµείου, προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες επαφές από κοινού µε τον εθνικό διατάκτη, για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης και, εφόσον συντρέχει λόγος, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα. 

 

O εθνικός διατάκτης αναλαµβάνει την οικονοµική ευθύνη µόνον για τα εκτελεστικά 

καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 
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Στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διαχείρισης των πόρων του Ταµείου και µε την 

επιφύλαξη των συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων, τις οποίες, ενδεχοµένως, του 

αναθέτει η Επιτροπή, ο εθνικός διατάκτης: 

 

α) Είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό, τον προγραµµατισµό, την τακτική 

παρακολούθηση και τις ετήσιες, ενδιάµεσες και τελικές αναθεωρήσεις της 

εφαρµογής της συνεργασίας, καθώς και για τον συντονισµό µε τους χορηγούς· 

 

β) είναι υπεύθυνος, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, για την προετοιµασία, 

την υποβολή και την αξιολόγηση των προγραµµάτων και των έργων· 

 

γ) καταρτίζει τα τεύχη του διαγωνισµού, και, ενδεχοµένως, τα έγγραφα των 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· 

 

δ) πριν από την δηµοσίευση των προκηρύξεων του διαγωνισµού, και, ενδεχοµένως 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, υποβάλλει στην Επιτροπή, προς έγκριση, τα 

τεύχη του διαγωνισµού, και, ενδεχοµένως, τα έγγραφα των προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων· 

 

ε) σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, δηµοσιεύει τις προκηρύξεις του 

διαγωνισµού, και, ενδεχοµένως, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· 

 

στ) παραλαµβάνει τις προσφορές, και, ενδεχοµένως τις προτάσεις, και διαβιβάζει 

αντίγραφά τους στην Επιτροπή· προεδρεύει των εργασιών έναρξης του 

διαγωνισµού και αποφασίζει για το αποτέλεσµα της εξέτασής των, εντός της 

νοµίµου προθεσµίας, υποβαλλόµενων προσφορών, λαµβάνοντας υπόψη το 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την έγκριση των συµβάσεων· 
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ζ) καλεί την Επιτροπή να παρευρίσκεται στην αποσφράγιση των προσφορών, και, 

ενδεχοµένως, των προτάσεων, και κοινοποιεί το αποτέλεσµα της εξέτασης των 

προσφορών και των προτάσεων στην Επιτροπή προς έγκριση των προτάσεων για 

την ανάθεση των συµβάσεων και τη χορήγηση των επιχορηγήσεων· 

 

η) υποβάλλει στην Επιτροπή, προς έγκριση, τις συµβάσεις και τις προβλέψεις του 

προγράµµατος, καθώς και τους πρόσθετους όρους· 

 

θ) υπογράφει τις συµβάσεις και τους πρόσθετους όρους που έχει εγκρίνει η 

Επιτροπή· 

 

ι) εκκαθαρίζει και εντέλλεται τις δαπάνες εντός των ορίων των πόρων που του 

έχουν διατεθεί· και 

 

ια) κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

προσαρµογής, προκειµένου να διασφαλίζει, από οικονοµική και τεχνική άποψη, 

την ορθή εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων και έργων. 

 

2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και µε την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης ενηµέρωσης της Επιτροπής, ο εθνικός διατάκτης αποφασίζει: 

 

α) Για τις τεχνικές προσαρµογές και τροποποιήσεις λεπτοµερειακού χαρακτήρα των 

προγραµµάτων και των έργων, ενόσω αυτές δεν επηρεάζουν τις τεχνικές λύσεις 

που αποφασίσθηκαν και παραµένουν εντός των ορίων του αποθεµατικού που 

προβλέπεται στη σύµβαση χρηµατοδότησης για προσαρµογές· 

 

β) για τις αλλαγές του τόπου εγκατάστασης προκειµένου για προγράµµατα ή έργα 

πολλαπλών µονάδων, όταν αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς, οικονοµικούς ή 

κοινωνικούς λόγους· 
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γ) για την επιβολή ή την άφεση ποινών λόγω καθυστέρησης· 

 

δ) για τις πράξεις αποδέσµευσης των εγγυήσεων· 

 

ε) για τις αγορές αγαθών, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, στην εγχώρια αγορά· 

 

στ) για τη χρήση υλικών και µηχανηµάτων εργοταξίου, µη καταγόµενων από τα 

κράτη µέλη ή τα κράτη ΑΚΕ, όταν δεν υφίσταται παραγωγή συγκρίσιµων υλικών 

και µηχανηµάτων στα κράτη µέλη και στα κράτη ΑΚΕ· 

 

ζ) για τις υπεργολαβίες· 

 

η) για την τελική παραλαβή του έργου, εφόσον η Επιτροπή παρευρίσκεται στις 

προσωρινές παραλαβές, θεωρεί τα αντίστοιχα πρακτικά και, κατά περίπτωση, 

παρευρίσκεται στις τελικές παραλαβές, ιδίως όταν η έκταση των επιφυλάξεων 

που διατυπώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή επιβάλλει σηµαντικές 

πρόσθετες εργασίες· και 

 

θ) για την πρόσληψη συµβούλων και άλλων εµπειρογνωµόνων σε θέµατα τεχνικής 

βοήθειας.». 
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κε) Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 36 

Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας 

 

1. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κάθε κράτος ΑΚΕ ή σε κάθε περιφερειακή 

οµάδα κρατών που το ζητεί ρητώς, από Αντιπροσωπία, η οποία διευθύνεται από τον 

Προϊστάµενο της Αντιπροσωπίας, µε την έγκριση του ή των ενδιαφεροµένων κρατών 

ΑΚΕ. Σε περίπτωση που διορίζεται Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας σε µια οµάδα 

κρατών ΑΚΕ, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα. Ο Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας 

εκπροσωπεί την Επιτροπή σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων της και σε όλες τις 

δραστηριότητές της. 

 

2. Ο Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας είναι ο κατ’ εξοχήν συνοµιλητής µε τα 

κράτη ΑΚΕ και τους φορείς ή οργανισµούς που είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδοτική 

στήριξη δυνάµει της συµφωνίας. Συντονίζεται και εργάζεται σε στενή συνεργασία µε 

τον εθνικό διατάκτη. 

 

3. Ο Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας λαµβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και 

εξουσίες για να διευκολύνει και να επιταχύνει όλες τις εργασίες δυνάµει της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

4. Ο Προϊστάµενος της Αντιπροσωπίας ενηµερώνει, σε τακτική βάση, τις εθνικές 

αρχές για τις κοινοτικές δραστηριότητες που µπορεί να ενδιαφέρουν άµεσα τη 

συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ.» 
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κστ) Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 37 

Πληρωµές 

 

1. Για την εκτέλεση πληρωµών στα εθνικά νοµίσµατα των κρατών ΑΚΕ, µπορούν 

να ανοίγονται, στα κράτη ΑΚΕ, λογαριασµοί από την Επιτροπή και στο όνοµά της, στα 

νοµίσµατα των κρατών µελών ή σε ευρώ, και σε εθνικό δηµόσιο ή ηµιδηµόσιο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, το οποίο επιλέγεται µε συµφωνία µεταξύ του κράτους ΑΚΕ 

και της Επιτροπής. Το ως άνω ίδρυµα ασκεί τα καθήκοντα εντεταλµένου εθνικού φορέα 

πληρωµών. 

 

2. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εθνικός εντεταλµένος φορέας πληρωµών δεν 

αµείβονται, και τα κατατεθειµένα κεφάλαια δεν αποφέρουν τόκους. Οι τοπικοί 

λογαριασµοί τροφοδοτούνται από την Κοινότητα στο νόµισµα ενός από τα κράτη µέλη 

ή σε ευρώ, µε βάση τις εκτιµήσεις για τις µελλοντικές ταµειακές ανάγκες, οι οποίες 

διεξάγονται αρκετά έγκαιρα ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη προχρηµατοδότησης από 

τα κράτη ΑΚΕ και να αποτρέπεται η καθυστέρηση στις εκταµιεύσεις. 

 

3. [διαγράφεται] 

 

4. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες 

που έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και η Επιτροπή, ενδεχοµένως κατόπιν της 

εκκαθάρισης και της εντολής της δαπάνης από τον εθνικό διατάκτη. 

 

5. [διαγράφεται] 
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6. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης, εντολής και πληρωµής της δαπάνης πρέπει να 

ολοκληρώνονται το πολύ εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της 

πληρωµής. Ο εθνικός διατάκτης εντέλλεται την πληρωµή και την κοινοποιεί στον 

Προϊστάµενο της Αντιπροσωπίας, το αργότερο σαράντα πέντε ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας. 

 

7. Το ή τα ενδιαφερόµενα κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή καλύπτουν τις απαιτήσεις για 

την καθυστέρηση πληρωµής από δικούς τους πόρους, κάθε µέρος για το µερίδιο της 

καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διαδικασίες.». 

 

5. Προστίθεται το ακόλουθο Παράρτηµα: 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Στόχοι 

 

1. Οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 96, παράγραφος 2, στοιχείο α) διεξάγονται, 

µε εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, µετά από εξαντλητικό πολιτικό διάλογο, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 9, παράγραφος 4 της συµφωνίας. 

 

2. Και τα δύο µέρη θα πρέπει να διεξάγουν τον εν λόγω πολιτικό διάλογο µε βάση το πνεύµα 

της συµφωνίας και να έχουν κατά νουν τις κατευθυντήριες γραµµές για τον πολιτικό διάλογο 

ΑΚΕ-ΕΕ που εξέδωσε το Συµβούλιο Υπουργών. 
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3. Ο πολιτικός διάλογος αποτελεί διαδικασία η οποία θα πρέπει να προωθεί την ενίσχυση των 

σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ και να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρικής σχέσης. 

 

Άρθρο 2 

Εντατικός πολιτικός διάλογος πριν από τις διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 96 της συµφωνίας 

 

1. Ο πολιτικός διάλογος σχετικά µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των 

δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου διεξάγεται βάσει του άρθρου 8 και του 

άρθρου 9, παράγραφος 4 της συµφωνίας και στο πλαίσιο των παραµέτρων των διεθνώς 

αναγνωρισµένων προδιαγραφών και προτύπων. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, τα µέρη 

µπορούν να συµφωνούν σχετικά µε κοινές ηµερήσιες διατάξεις και προτεραιότητες. 

 

2. Τα µέρη µπορούν να εκπονούν και να εγκρίνουν από κοινού ειδικούς δείκτες αναφοράς ή 

στόχους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις δηµοκρατικές αρχές και το κράτος 

δικαίου, στο πλαίσιο των παραµέτρων των διεθνώς αναγνωρισµένων προδιαγραφών και 

προτύπων, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές και ιδιαίτερες συνθήκες του οικείου κράτους 

ΑΚΕ. Οι δείκτες αναφοράς αποτελούν µηχανισµούς για την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί, µέσω του καθορισµού ενδιάµεσων στόχων και χρονοδιαγραµµάτων για την επίτευξή 

τους. 

 

3. Ο πολιτικός διάλογος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι 

συστηµατικός και επίσηµος και να εξαντλεί όλα τα δυνατά περιθώρια πριν από τις 

διαβουλεύσεις δυνάµει του άρθρου 96 της συµφωνίας. 

 

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 96, 

παράγραφος 2, στοιχείο β) της συµφωνίας, οι διαβουλεύσεις του άρθρου 96 µπορούν να 

διεξάγονται ακόµα και χωρίς να προηγείται εντατικός πολιτικός διάλογος, εφόσον 

διαπιστώνονται συνεχής έλλειψη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί 

από ένα εκ των µερών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου διαλόγου ή η µη συµµετοχή στο 

διάλογο καλή τη πίστει. 
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5. Ο πολιτικός διάλογος βάσει του άρθρου 8 της συµφωνίας χρησιµοποιείται επίσης από τα 

µέρη για να βοηθήσει τις χώρες που υπόκεινται σε ενδεικνυόµενα µέτρα σύµφωνα µε το 

άρθρο 96 της συµφωνίας ώστε να οµαλοποιήσουν τις σχέσεις τους. 

 

Άρθρο 3 

Πρόσθετοι κανόνες για τις διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 96 της συµφωνίας 

 

1. Τα µέρη επιδιώκουν να προωθούν την ισότητα σε επίπεδο αντιπροσώπευσης κατά τη 

διάρκεια των διαβουλεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 96 της συµφωνίας. 

 

2. Τα µέρη δεσµεύονται για διαφανείς διαδραστικές σχέσεις, πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά 

από τις επίσηµες διαβουλεύσεις, έχοντας κατά νουν τους ειδικούς δείκτες αναφοράς και τους 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 του παρόντος Παραρτήµατος. 

 

3. Τα µέρη χρησιµοποιούν την περίοδο κοινοποίησης των 30 ηµερών που προβλέπεται στο 

άρθρο 96, παράγραφος 2 της συµφωνίας για την αποτελεσµατική προετοιµασία των µερών, 

καθώς και για τη διεξαγωγή ενδελεχέστερων διαβουλεύσεων εντός της Οµάδας ΑΚΕ και 

µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών της. Κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, 

τα µέρη θα πρέπει να συµφωνούν σε ελαστικά χρονοδιαγράµµατα, αναγνωρίζοντας 

συγχρόνως ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 96, 

παράγραφος 2, στοιχείο β) της συµφωνίας και στο άρθρο 2, παράγραφος 4 του παρόντος 

Παραρτήµατος µπορεί να απαιτηθεί άµεση αντίδραση. 

 

4. Τα µέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο που διαδραµατίζει η Οµάδα ΑΚΕ στον πολιτικό διάλογο, 

βάσει λεπτοµερών διατάξεων που καθορίζονται από την Οµάδα ΑΚΕ και γνωστοποιούνται 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη µέλη της. 
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5. Τα µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη διαρθρωµένων και διαρκών διαβουλεύσεων βάσει του 

άρθρου 96 της συµφωνίας. Το Συµβούλιο Υπουργών µπορεί να εκπονήσει περαιτέρω 

λεπτοµερείς διατάξεις προς τον σκοπό αυτό.». 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν. 
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