
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής αποκαλούµενη «η Ένωση», 

 

και 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
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Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΜΑΛΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής αποκαλούµενα «τα κράτη µέλη», 

 

 αφενός, και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 

 

 αφετέρου, 

 

εφεξής αποκαλούµενα από κοινού «τα συµβαλλόµενα µέρη», 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας και τους ιστορικούς, πολιτικούς και 

οικονοµικούς δεσµούς που συνδέουν τα συµβαλλόµενα µέρη, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συµφωνία πλαίσιο περί εµπορίου και συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, 

αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεµβούργο στις 28 Οκτωβρίου 1996 και ετέθη σε ισχύ την 

1η Απριλίου 2001, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ τον επιταχυνόµενο ρυθµό µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαµορφώνει 

τη δική της ταυτότητα στην εξωτερική πολιτική και στον τοµέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του αυξανόµενου ρόλου και της ευθύνης που έχει αναλάβει η ∆ηµοκρατία 

της Κορέας στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας, 
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ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τoν σφαιρικό χαρακτήρα των σχέσεών τους και τη σηµασία των 

αδιάλειπτων προσπαθειών για τη διατήρηση της όλης συνοχής,  

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυµία τους να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τον τακτικό πολιτικό 

διάλογο, που βασίζεται σε κοινές αξίες και επιδιώξεις, 

 

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την κοινή επιθυµία να αναβαθµίσουν τις σχέσεις τους συνάπτοντας ενισχυµένη 

εταιρική σχέση, σε τοµείς όπως ο πολιτικός, ο οικονοµικός, ο κοινωνικός και ο πολιτιστικός, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ εν προκειµένω να παγιώσουν, να εντείνουν και να διαφοροποιήσουν τις 

σχέσεις τους σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος επί διµερούς, περιφερειακού και παγκόσµιου 

επιπέδου µε βάση την ισότητα, το σεβασµό της εθνικής κυριαρχίας, την αποφυγή δυσµενών 

διακρίσεων και το αµοιβαίο όφελος, 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση των συµβαλλοµένων µερών στις δηµοκρατικές αρχές και 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα όπως αυτά ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και σε άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στις 

αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αποφασιστικότητά τους να καταπολεµήσουν τα σοβαρά εγκλήµατα 

διεθνούς εµβέλειας, και την πεποίθησή τους ότι η αποτελεσµατική δίωξη των σοβαρότερων από 

αυτά πρέπει να εξασφαλιστεί µε τη λήψη µέτρων σε εθνικό επίπεδο και µε την ενίσχυση της 

παγκόσµιας συνεργασίας, 
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ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι η τροµοκρατία συνιστά απειλή κατά της παγκόσµιας ασφάλειας και επιθυµώντας 

να εντατικοποιήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία µε σκοπό την καταπολέµησή της βάσει των 

σχετικών διεθνών πράξεων και ειδικότερα της απόφασης 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών, να επαναβεβαιώσουν δε ότι ο σεβασµός για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το 

κράτος δικαίου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του αντιτροµοκρατικού αγώνα, 

 

ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΑ την άποψη ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων 

τους απειλούν σοβαρά τη διεθνή ασφάλεια, αναγνωρίζοντας τη δέσµευση της διεθνούς κοινότητας 

να καταπολεµήσει τη διάδοση αυτών των όπλων, όπως καταδεικνύεται από την έγκριση των 

σχετικών διεθνών συµβάσεων και των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών και ιδίως της απόφασης 1540, και επιθυµώντας να ενισχύσουν τον διάλογο και τη 

συνεργασία τους στον τοµέα αυτόν, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τοµέα της δικαιοσύνης, 

της ελευθερίας και της ασφάλειας, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ από την άποψη αυτή ότι οι διατάξεις της συµφωνίας που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του τίτλου V, Μέρος ΙΙΙ της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, δεσµεύουν το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συµβαλλόµενα µέρη και 

όχι ως µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιήσει ενδεχοµένως 

στη ∆ηµοκρατία της Κορέας ότι οποιοδήποτε εκ των δύο κρατών δεσµεύεται πλέον στα θέµατα 

αυτά ως µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι το ίδιο ισχύει για τη ∆ανία σύµφωνα 

µε το πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας που έχει προσαρτηθεί στις ίδιες συνθήκες. 

 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 12 Vertragstext griechisch (Normativer Teil)6 von 61



 

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία τους να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη από οικονοµική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, 

 

∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι έχουν δεσµευθεί να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής 

προστασίας και ότι είναι αποφασισµένα να συνεργαστούν για να καταπολεµήσουν την αλλαγή του 

κλίµατος, 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τάσσονται υπέρ της δίκαιης παγκοσµιοποίησης και των στόχων της 

πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους,  

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι εµπορικές και επενδυτικές ροές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 

ευδοκιµούν µε βάση το παγκόσµιο σύστηµα εµπορικών συναλλαγών που διέπεται από κανόνες και 

τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου(ΠΟΥ),  

 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, αφού εξασφαλίσουν τις σχετικές πρϋποθέσεις, να προωθήσουν την σταθερή 

αύξηση και ανάπτυξη του εµπορίου και των επενδύσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών προς 

το αµοιβαίο συµφέρον τους µε τη δηµιουργία, µεταξύ άλλων, µιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ότι χρειάζεται να καταβληθούν συλλογικές προσπάθειες για να 

αντιµετωπισθούν παγκόσµια προβλήµατα όπως η τροµοκρατία, η σοβαρή εγκληµατικότητα 

διεθνούς εµβέλειας, η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους, η αλλαγή 

του κλίµατος, η ανασφάλεια όσον αφορά την ενέργεια και τους πόρους, η φτώχεια και η 

οικονοµική κρίση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, 

προωθώντας κυρίως τις δηµοκρατικές αρχές και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

αντενεργώντας στη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, καταπολεµώντας το παράνοµο 

εµπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, λαµβάνοντας µέτρα κατά της σοβαρότερης 

εγκληµατικότητας διεθνούς εµβέλειας, καταπολεµώντας την τροµοκρατία· τη συνεργασία στο 

πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισµών σε τοµείς, όπως εµπόριο και επενδύσεις, διάλογος 

για την οικονοµική πολιτική, συνεργασία των επιχειρήσεων, φορολογία, τελωνεία, πολιτική 

ανταγωνισµού, κοινωνία της πληροφορίας, επιστήµη και τεχνολογία, ενέργεια, µεταφορές, πολιτική 

ναυτιλιακών µεταφορών, πολιτική καταναλωτών, υγεία, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, 

περιβάλλον και φυσικοί πόροι, αλλαγή του κλίµατος, γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και 

δασοκοµία, ναυτιλία και αλιεία, αναπτυξιακή βοήθεια, πολιτισµός, πληροφορίες, επικοινωνίες, 

οπτικοακουστικός τοµέας και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εκπαίδευση, κράτος δικαίου, νοµική 

συνεργασία, προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µετανάστευση, καταπολέµηση των 

παράνοµων ναρκωτικών, καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της δωροδοκίας, 

καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρηµάτων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 

καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο, επιβολή του νόµου, τουρισµός, κοινωνία 

των πολιτών, δηµόσια διοίκηση, και στατιστικές, 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σηµασία που έχει η διευκόλυνση της συµµετοχής των άµεσα 

ενδιαφερόµενων ατόµων και οντοτήτων στη συνεργασία, και ειδικότερα των οικονοµικών 

παραγόντων και των φορέων εκπροσώπησής τους, 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ως επιθυµητή την αναβάθµιση των ρόλων και της παρουσίας και των δύο 

συµβαλλόµενων µερών στις περιοχές αλλήλων, καθώς και της προώθησης των επαφών µεταξύ 

λαών των συµβαλλόµενων µερών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΤΙΤΛΟΣ I 

 

ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Βάση της συνεργασίας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις δηµοκρατικές αρχές, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, τις θεµελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Ο σεβασµός των 

δηµοκρατικών αρχών και των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, όπως 

αυτά ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και άλλες συναφείς 

διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που αντανακλούν την αρχή του κράτους δικαίου, 

αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών 

και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στο Χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών και στηρίζουν τις κοινές αρχές που αυτός εκφράζει. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι έχουν δεσµευθεί να προωθήσουν την αειφόρο 

ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της και την οικονοµική µεγέθυνση, να συµβάλουν στην επίτευξη 

διεθνώς συµφωνηµένων αναπτυξιακών στόχων και να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση 

παγκόσµιων περιβαλλοντικών προκλήσεων και ειδικότερα της κλιµατικής αλλαγής. 
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4. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι εµµένουν στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης 

και της καταπολέµησης της δωροδοκίας, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. 

 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη υπογραµµίζουν την κοινή προσήλωσή τους στο σφαιρικό χαρακτήρα 

των διµερών σχέσεων και στη διατήρηση της όλης συνοχής από την άποψη αυτή. 

 

6. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προαγάγουν τις σχέσεις τους στα πλαίσια 

ενισχυµένης εταιρικής σχέσης και να αναπτύξουν τοµείς συνεργασίας σε διµερές, περιφερειακό και 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 

7. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας µεταξύ συµβαλλόµενων µερών που 

συµµερίζονται τις ίδιες αξίες και σέβονται τις ίδιες αρχές βασίζεται στις αρχές του διαλόγου, του 

αµοιβαίου σεβασµού, της ισότιµης εταιρικής σχέσης, της πολυµερούς προσέγγισης και του 

σεβασµού για το διεθνές δίκαιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Σκοποί της συνεργασίας 

 

1. Προκειµένου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να 

εντατικοποιήσουν τον πολιτικό διάλογο και να συσφίξουν περισσότερο τις οικονοµικές τους 

σχέσεις. Οι προσπάθειές τους θα επιδιώκουν ειδικότερα: 
 

α) την επίτευξη συµφωνίας ως προς µελλοντική οπτική όσον αφορά την ενίσχυση της εταιρικής 

τους σχέσης και την ανάπτυξη κοινών σχεδίων για την υλοποίηση αυτής της οπτικής· 
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β) τη διεξαγωγή τακτικών πολιτικών διαλόγων· 
 

γ) την προώθηση συλλογικών προσπαθειών σε όλα τα σχετικά περιφερειακά και διεθνή φόρουµ 

και οργανισµούς µε σκοπό την αντιµετώπιση παγκόσµιων προβληµάτων· 
 

δ) την προώθηση της οικονοµικής συνεργασίας σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και 

της επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, µε σκοπό τη διαφοροποίηση των 

εµπορικών συναλλαγών επ’αµοιβαίω οφέλει· 
 

ε) τη στήριξη της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων µε τη διευκόλυνση των επενδύσεων και 

στις δύο πλευρές και µε την καλλιέργεια µεγαλύτερης αλληλοκατανόησης· 
 

στ) την ενίσχυση µιας ανεµπόδιστης εκατέρωθεν συµµετοχής στα προγράµµατα συνεργασίας 

ενός εκάστου συµβαλλοµένου µέρους· 

 

ζ) την αναβάθµιση των ρόλων και της παρουσίας και των δύο συµβαλλόµενων µερών στις 

περιφέρειες αλλήλων µε ποικίλα µέσα όπως πολιτιστικές ανταλλαγές, χρήση της τεχνολογίας 

των πληροφοριών και εκπαίδευση· 

 

η) την προώθηση των επαφών µεταξύ λαών και της αµοιβαίας κατανόησης 
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2) Με βάση την εδραιωµένη εταιρική σχέση και τις κοινές αξίες τους, τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν να εξελίξουν τη συνεργασία και το διάλογό τους για όλα τα θέµατα κοινού 

ενδιαφέροντος. Οι προσπάθειές τους θα έχουν κυρίως ως στόχο: 

 

α) να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, τη µη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, τα φορητά όπλα και τον 

ελαφρό οπλισµό, τη σοβαρότερη εγκληµατικότητα διεθνούς εµβέλειας και την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας· 

 

β) να ενισχύσουν τη συνεργασία σε όλους τους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται 

µε το εµπόριο και τις επενδύσεις και να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για τη σταθερή 

αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών προς αµοιβαίο 

όφελος· 

 

γ) να συµπράξουν στενότερα στον τοµέα της οικονοµικής συνεργασίας και δη στον διάλογο για 

την οικονοµική πολιτική, τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, τη φορολογία, τα 

τελωνεία, την πολιτική ανταγωνισµού, την κοινωνία της πληροφορίας, την επιστήµη και την 

τεχνολογία, την ενέργεια, τις µεταφορές, την πολιτική ναυτιλιακών µεταφορών και την 

πολιτική καταναλωτών· 
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δ) να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως της υγείας, της 

απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 

της αλλαγής του κλίµατος, της γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της δασοκοµίας, 

της ναυτιλίας και τη αλιείας, και της αναπτυξιακής βοήθειας, 

 

ε) να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, των πληροφοριών, των 

επικοινωνιών, των οπτικοακουστικών και λοιπών µέσων και της εκπαίδευσης· 

 

στ) να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας 

και συγκεκριµένα: του κράτους δικαίου, της νοµικής συνεργασίας, της προστασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της µετανάστευση, της καταπολέµησης των παράνοµων 

ναρκωτικών, του οργανωµένου εγκλήµατος και της δωροδοκίας, του ξεπλύµατος χρηµάτων 

και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας στον 

κυβερνοχώρο, και της επιβολής του νόµου· 

 

ζ) να ενισχύσουν τη συνεργασία σε άλλους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, ήτοι του τουρισµού, 

της κοινωνίας των πολιτών, της δηµόσιας διοίκησης και των στατιστικών. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Πολιτικός διάλογος 

 

1. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των κοινών αξιών και επιδιώξεών τους. Ο διάλογος διεξάγεται 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Στόχος του πολιτικού διαλόγου είναι: 

 

α) να υπογραµµιστεί η προσήλωση των συµβαλλόµενων µερών να στις δηµοκρατικές αρχές, τα 

δικαιώµατα του Ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες· 

 

β) να προωθηθούν ειρηνικοί τρόπι επίλυσης των διεθνών ή περιφερειακών διενέξεων και να 

ενισχύσει τα Ηνωµένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισµούς· 

 

γ) να προαχθούν οι διαβουλεύσεις πολιτικής σε θέµατα διεθνούς ασφάλειας όπως ο έλεγχος των 

όπλων και ο αφοπλισµός, η µη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής και η διεθνής 

µεταφορά συµβατικών όπλων· 
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δ) να διερευνηθούν σηµαντικά διεθνή θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µέσω αυξηµένης 

ανταλλαγής σηµαντικών πληροφοριών µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών αλλά και και 

στο πλαίσιο διεθνών φόρουµ· 

 

ε) να προωθηθούν οι διαβουλεύσεις για θέµατα που ενδιαφέρουν ειδικά τις χώρες της Ασίας και 

του Ειρηνικού και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες χάριν προαγωγής της ειρήνης, της 

σταθερότητας και της ευηµερίας και στις δύο περιοχές.  

 

3. Ο διάλογος αναπτύσσεται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µέσω επαφών, ανταλλαγών και 

διαβουλεύσεων, µε τις ακόλουθες ειδικότερα µορφές: 

 

α) συνόδων κορυφής σε επίπεδο αρχηγών θα πραγµατοποιούνται όποτε τα συµβαλλόµενα µέρη 

το κρίνουν απαραίτητο· 

 

β) ετήσιων διαβουλεύσεων σε υπουργικό επίπεδο θα πραγµατοποιούνται όποτε συµφωνήσουν 

τα συµβαλλόµενα µέρη· 

 

γ) ενηµερώσεων σε επίπεδο ανώτερων στελεχών για σηµαντικές εξωτερικές και εσωτερικές 

εξελίξεις · 

 

δ) τοµεακών διαλόγων για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος· 

 

ε) ανταλλαγών αντιπροσωπειών µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Εθνοσυνέλευσης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 

Αντιµετώπιση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής 

 

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

των φορέων τους σε κρατικούς και µη κρατικούς παράγοντες αποτελεί µία από τις σοβαρότερες 

απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. 

 

2. Για τον λόγο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν και να συµβάλουν 

στην αντιµετώπιση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους, 

εκτελώντας στο ακέραιο τις αντίστοιχες νοµικές τους υποχρεώσεις σε σχέση µε τον αφοπλισµό και 

τη µη διάδοση, καθώς και άλλες σχετικές πράξεις που έχουν συµφωνηθεί και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα διάταξη συνιστά 

ουσιώδες στοιχείο της συµφωνίας. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επιπλέον να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην 

καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των φορέων τους: 

 

α) λαµβάνοντας µέτρα για την υπογραφή και την επικύρωση όλων των συναφών διεθνών 

πράξεων ή, αναλόγως, για την προσχώρηση στις πράξεις αυτές, και εξασφαλίζοντας την 

πλήρη εφαρµογή τους· 

 

β) καταρτίζοντας αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων των εξαγωγών ώστε να 

εµποδίζεται η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής και των σχετικών υλικών και 

τεχνολογιών, το οποίο περιλαµβάνει τους ελέγχους τελικού χρήστη και τις προσφυείς αστικές 

και ποινικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις των εξαγωγικών ελέγχων.  

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνοδεύουν και να παγιώνουν τα στοιχεία αυτά µε 

τακτικό πολιτικό διάλογο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

 

Φορητά όπλα και ελαφρός οπλισµός 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνοµη κατασκευή, µεταφορά και 

κυκλοφορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών 

τους, καθώς και η άµετρη συγκέντρωση, η κακή διαχείριση, τα ανεπαρκώς ασφαλισµένα 

αποθέµατα και η ανεξέλεγκτη διάδοσή τους συνιστούν σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της 

διεθνούς ασφάλειας. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να τηρήσουν τις αντίστοιχες δεσµεύσεις τους και να 

λάβουν µέτρα για το παράνοµο εµπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών τους, στο πλαίσιο διεθνών πράξεων όπως το πρόγραµµα 

δράσης των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέµηση και εξάλειψη του 

λαθρεµπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού σε όλες του τις µορφές (UN PoA) και η 

∆ιεθνής Πράξη που επιτρέπει στα κράτη να εντοπίζουν και να επισηµαίνουν, κατά τρόπο έγκαιρο 

και αξιόπιστο, τα παράνοµα φορητά όπλα και τον ελαφρό οπλισµό (∆ιεθνής Πράξη Επισήµανσης), 

καθώς και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν το 

συντονισµό, τη συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια στις προσπάθειές τους να αντιµετωπίσουν 

το λαθρεµπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών 

τους, σε παγκόσµιο, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

Η σοβαρότερη εγκληµατικότητα διεθνούς εµβέλειας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επαναβεβαιώνουν ότι η σοβαρότερη εγκληµατικότητα διεθνούς 

εµβέλειας δεν πρέπει να παραµένει ατιµώρητη και ότι η αποτελεσµατική δίωξή της πρέπει να 

εξασφαλίζεται µε τη λήψη µέτρων στο εθνικό επίπεδο και, µε την κατά περίπτωση ενίσχυση της 

διεθνούς συνεργασίας, συν τοις άλλοις και στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. Τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να στηρίζουν πλήρως την καθολικότητα και την ακεραιότητα του 

Καταστατικού της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου και των σχετικών πράξεων. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο µεταξύ τους διάλογος για τα θέµατα αυτά θα ήταν 

ωφέλιµος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη, επιβεβαιώνοντας τη σηµασία του αγώνα κατά της τροµοκρατίας 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις, µεταξύ άλλων του διεθνούς δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, του δικαίου περί προσφύγων και του ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά και 

σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, και λαµβάνοντας υπόψη την 

παγκόσµια στρατηγική των Ηνωµένων Εθνών κατά της τροµοκρατίας, η οποία περιλαµβάνεται στο 

ψήφισµα αριθ. 60/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, της 8ης Σεπτεµβρίου 2003, 

συµφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταστολή των τροµοκρατικών ενεργειών. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται ιδίως: 

 

α) στο πλαίσιο την εφαρµογής των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των 

αντίστοιχων υποχρεώσεών τους βάσει άλλων σχετικών διεθνών συµβάσεων και πράξεων· 

 

β) ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους, 

σύµφωνα µε το διεθνές και εθνικό δίκαιο· 

 

γ) ανταλλάσσοντας απόψεις για τα µέσα και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά της 

τροµοκρατίας, µεταξύ άλλων στους τεχνικούς τοµείς και στον τοµέα της κατάρτισης, και 

ανταλλάσσοντας εµπειρίες όσον αφορά την πρόληψη της τροµοκρατίας· 

 

δ) αναπτύσσοντας συνεργασία για τη διεύρυνση της διεθνούς συναίνεσης όσον αφορά την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά τον νοµικό ορισµό των 

τροµοκρατικών πράξεων, αναλόγως περιπτώσεως, και ιδίως επιδιώκοντας την επίτευξη 

συµφωνίας όσον αφορά τη Γενική Σύµβαση για τη διεθνή τροµοκρατία· 

 

ε) µε την αµοιβαία ενηµέρωση όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της προστασίας 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 12 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 19 von 61



 

ΤΙΤΛΟΣ III 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Συνεργασία στους κόλπους περιφερειακών και διεθνών οργανισµών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται στους 

κόλπους περιφερειακών και διεθνών φόρουµ και οργανισµών, όπως είναι τα Ηνωµένα Έθνη, η 

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(ΟΟΣΑ), ο ΠΟΕ, η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM) και το Περιφερειακό Φόρουµ της ASEAN 

(ARF). 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Εµπόριο και επενδύσεις 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεργαστούν εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες 

συνθήκες για σταθερή αύξηση και ανάπτυξη των µεταξύ τους εµπορικών συναλλαγών και 

επενδύσεων και για την προώθησή τους επ’αµοιβαίω οφέλει. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα 

δροµολογήσουν διάλογο και θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε όλους τους τοµείς αµοιβαίου 

ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε το εµπόριο και τις επενδύσεις, προκειµένου να συµβάλουν στην 

σταθερότητα του εµπορικών και επενδυτικών ροών, να εµποδίσουν και να εξαλείψουν φραγµούς 

του εµπορίου και των επενδύσεων και να προαγάγουν το πολυµερές εµπορικό σύστηµα. 

 

2. Για τον σκοπό αυτόν, τα συµβαλλόµενα µέρη θέτουν σε εφαρµογή τη συνεργασία τους στον 

τοµέα του εµπορίου και των επενδύσεων µε τη συµφωνία για τη δηµιουργία ζώνης ελευθέρων 

συναλλαγών. Η προειρηµένη συµφωνία συνιστά ειδική συµφωνία που θέτει σε ισχύ τις εµπορικές 

διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 43. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αλληλοενηµερώνονται και ανταλλάσουν απόψεις σχετικά µε την 

ανάπτυξη των διµερών και διεθνών εµπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων και των συναφών 

πολιτικών και ζητηµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

 

∆ιάλογος για την οικονοµική πολιτική 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενισχύσουν τον διάλογο µεταξύ των αρχών τους και 

να προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για µακροοικονοµικές πολιτικές και 

τάσεις. 

 

2. Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία 

προκειµένου να βελτιώσουν τα λογιστικά, ελεγκτικά, εποπτικά και κανονιστικά συστήµατα στον 

τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα καθώς και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν -συνεκτιµώντας τις οικείες πολιτικές και στόχους- να 

προωθήσουν τη συνεργασία όσον αφορά τη βιοµηχανική πολιτική σε όλους τους τοµείς που 

κρίνονται πρόσφοροι, µε στόχο κυρίως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συν τοις άλλοις µε τα ακόλουθα µέτρα: 

 

α) ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών όσον αφορά τη δηµιουργία πλαισίου προϋποθέσεων 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και όσον αφορά 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη σύσταση ΜΜΕ· 

 

β) προώθηση των επαφών µεταξύ οικονοµικών παραγόντων, ενθάρρυνση κοινών επενδύσεων 

και δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων και δικτύων πληροφοριών και δη µέσω των 

υφιστάµενων προγραµµάτων· 
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γ) διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, της παροχής πληροφοριών και της παροχής 

κινήτρων στην καινοτοµία· 

 

δ) διευκόλυνση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν ΜΜΕ και των δύο πλευρών· 

 

ε) προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας των επιχειρήσεων και ενθάρρυνση 

υπεύθυνων επιχειρηµατικών πρακτικών, µεταξύ των οποίων η βιώσιµη κατανάλωση και 

παραγωγή. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη διευκολύνουν και υποστηρίζουν τις σχετικές δραστηριότητες που 

αναλαµβάνονται από τον ιδιωτικό τοµέα και στις δύο πλευρές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Φορολογία 

 

Προκειµένου να ενισχύσουν και να αναπτύξουν οικονοµικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη την απαραίτητη ανάπτυξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τα 

συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και του 

θεµιτού φορολογικού ανταγωνισµού, δεσµευόµενα να τις εφαρµόσουν στον φορολογικό τοµέα. Για 

τον σκοπό αυτόν και βάσει των οικείων αρµοδιοτήτων, τα συµβαλλόµενα µέρη θα βελτιώσουν τη 

διεθνή συνεργασία στον φορολογικό τοµέα, θα διευκολύνουν την είσπραξη νόµιµων φορολογικών 

εσόδων και θα αναπτύξουν µέτρα για την ουσιαστική εφαρµογή των ανωτέρω αρχών. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

Τελωνεία 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται στον τελωνειακό τοµέα διµερώς αλλά και επί πολυµερούς 

βάσεως. Προς τούτο ανταλλάσουν ιδίως εµπειρίες και διερευνούν δυνατότητες για απλοποίηση των 

διαδικασιών, αύξηση της διαφάνειας και ανάπτυξη της συνεργασίας. Επιδιώκουν επίσης τη 

σύγκλιση των απόψεων και την ανάληψη κοινής δράσης στα αρµόδια διεθνή πλαίσια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Πολιτική ανταγωνισµού 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τον θεµιτό οικονοµικό ανταγωνισµό εφαρµόζοντας στο 

ακέραιο τις οικείες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις περί ανταγωνισµού.  

 

2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και κατ’ εφαρµογή της 

συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας 

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη συνεργασία επί δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τον 

ανταγωνισµό, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να συνεργαστούν ως εξής: 

 

α) αναγνωρίζοντας τη σηµασία της νοµοθεσίας και των αρχών ανταγωνισµού και 

καταβάλλοντας προσπάθεια για προκαταβολική εφαρµογή της νοµοθεσίας, ούτως ώστε να 

δηµιουργηθούν συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού· 

 

β) ανταλλάσοντας πληροφορίες και βελτιώνοντας τη συνεργασία µεταξύ των αρχών 

ανταγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

 

Κοινωνία των πληροφοριών 

 

1. Αναγνωρίζοντας ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν 

κεντρικά στοιχεία της σύγχρονης ζωής και έχουν ζωτική σηµασία για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις για τις 

αντίστοιχες πολιτικές τους σε αυτόν τον τοµέα. 

 

2. Η συνεργασία στον εν λόγω τοµέα επικεντρώνεται µεταξύ άλλων στα ακόλουθα σηµεία: 

 

α) ανταλλαγή απόψεων για τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως τις 

πολιτικές και τις νοµοθετικές διατάξεις του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον 

οποίο συγκαταλέγονται η καθολική υπηρεσία, η χορήγηση γενικών και ειδικών αδειών, η 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και η 

ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα των κανονιστικών αρχών· 

 

β) διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των ερευνητικών δικτύων και υπηρεσιών, µεταξύ άλλων 

σε περιφερειακό πλαίσιο· 

 

γ) τυποποίηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών· 

 

δ) προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών στον τοµέα των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών· 
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ε) θέµατα και πτυχές της ασφάλειας των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, 

µεταξύ των οποίων η προώθηση της επιγραµµικής ασφάλειας, η καταπολέµηση της 

εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο και της αθέµιτης χρήσης της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των πάσης µορφής ηλεκτρονικών µέσων.  

 

3. Προωθείται η απ’ευθείας συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Επιστήµη και τεχνολογία 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη υποθάλπουν, αναπτύσσουν και διευκολύνουν τις δραστηριότητες 

συνεργασίας για ειρηνικούς σκοπούς στον επιστηµονικό και τεχνολογικό τοµέα, βάσει της 

Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας.  
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ΑΡΘΡΟ 17 

 

Ενέργεια 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία του ενεργειακού τοµέα για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και προσπαθούν, στα πλαίσια των οικείων αρµοδιοτήτων, να 

εντείνουν τη συνεργασία στον τοµέα αυτόν, προκειµένου:  

 

α) να διαφοροποιηθεί ο ενεργειακός εφοδιασµός και έτσι να ενισχυθεί η ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασµού και να αναπτυχθούν νέες, βιώσιµες, καινοτόµες και ανανεώσιµες 

µορφές ενέργειας, όπως φερ’ειπείν τα βιοκαύσιµα και η βιοµάζα, η αιολική και ηλιακή 

ενέργεια, καθώς και η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας· 

 

β) να ενισχυθεί η ανάπτυξη πολιτικών που θα καθιστούν ανταγωνιστικότερες τις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας· 

 

γ) να επιτευχθεί ορθολογική χρήση της ενέργειας µε τη συµβολή τόσο της προσφοράς όσο και 

της ζήτησης, µε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και 

τελική χρήση της ενέργειας· 

 

δ) να ενισχυθεί η µεταφορά τεχνολογίας που στοχεύει στην παραγωγή βιώσιµης ενέργειας και 

την ενεργειακή απόδοση· 

 

ε) να ενισχυθεί η δηµιουργία δυνατοτήτων και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της 

ενέργειας, µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιµης µεταχείρισης και της 

συµβατότητας µε την αγορά·  
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στ) να προωθηθεί ο ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας· 

 

ζ) να ανταλλαγούν απόψεις για τις εξελίξεις στις παγκόσµιες αγορές ενέργειας, και 

συγκεκριµένα για τις συνέπειες για τις αναπτυσσόµενες χώρες.  

 

2. Για όλους αυτούς τους σκοπούς, τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν τις δέουσες 

προσπάθειες ώστε να προωθήσουν, ιδίως µέσω των υφιστάµενων περιφερειακών και διεθνών 

πλαισίων, τις ακόλουθες δραστηριότητες συνεργασίας: 

 

α) συνεργασία για την κατάρτιση ενεργειακής πολιτικής και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 

µε τις ενεργειακές πολιτικές·  

 

β) ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση και τις τάσεις στην αγορά, τη βιοµηχανία και 

την τεχνολογία ενέργειας· 

 

γ) διενέργεια κοινών µελετών και ερευνών· 

 

δ) αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Μεταφορές 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να συνεργαστούν σε όλους τους συναφείς τοµείς της 

πολιτικής µεταφορών, µεταξύ των οποίων η ολοκληρωµένη πολιτική µεταφορών, µε στόχο τη 

βελτίωση της κυκλοφορίας αγαθών και επιβατών, την προώθηση της ασφάλειας και της 

προστασίας των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος και 

την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων µεταφορών τους. 
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2. Η συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών στον εν λόγω τοµέα έχει ως στόχο την 

προώθηση: 

 

α) της ανταλλαγής πληροφοριών για τις οικείες πολιτικές και πρακτικές στον τοµέα των 

µεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές µεταφορές, τις µεταφορές σε αγροτικές 

περιοχές, τις εσωτερικές πλωτές, αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές και τον υλικοτεχνικό 

εξοπλισµό τους, τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων πολυτροπικών 

µεταφορών, καθώς και όσον αφορά τη διαχείριση του οδικού δικτύου, των σιδηροδρόµων, 

των λιµένων και των αεροδροµίων· 

 

β) του διάλογου και των κοινών δράσεων σε τοµείς των αεροπορικών µεταφορών που 

παρουσιάζουν αµοιβαίο ενδιαφέρον, όπως η συµφωνία για ορισµένες πτυχές των 

αεροπορικών υπηρεσιών και η εξέταση δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων 

και της τεχνικής και κανονιστικής συνεργασίας σε ζητήµατα όπως η ασφάλεια και προστασία 

των πτήσεων, το περιβάλλον, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η εφαρµογή της 

νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και η οικονοµική ρύθµιση του κλάδου των αεροπορικών 

µεταφορών, προκειµένου να προωθηθεί η σύγκλιση των κανονιστικών ρυθµίσεων και να 

αρθούν οι φραγµοί στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Επ’αυτής της βάσεως τα 

συµβαλλόµενα µέρη διερευνούν τρόπους σφαιρικότερης συνεργασίας στον τοµέα της 

πολιτικής αεροπορίας· 

 

γ) της συνεργασίας για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στον τοµέα των 

µεταφορών· 

 

δ) της συνεργασίας σε επίπεδο διεθνών φόρουµ µεταφορών· 
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ε) της εφαρµογής των προδιαγραφών προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης και 

δη όσον αφορά τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές µεταφορές, σε ευθυγράµµιση µε τις 

σχετικές διεθνείς συµβάσεις που ισχύουν και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και της 

συνεργασίας στα αρµόδια διεθνή φόρουµ µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή των διεθνών 

κανόνων. 

 

3. Όσον αφορά την παγκόσµια δορυφορική πλοήγηση για µη στρατιωτικούς σκοπούς, τα 

συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται βάσει της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, για ένα 

Παγκόσµιο ∆ορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης για µη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Πολιτική θαλάσσιων µεταφορών 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να επιδιώξουν ως στόχο την απεριόριστη πρόσβαση στη 

διεθνή αγορά ναυτιλιακών µεταφορών και ναυσιπλοΐας µε βάση τον θεµιτό εµπορικό ανταγωνισµό, 

κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
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2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, τα συµβαλλόµενα µέρη: 

 

α) δεν εισάγουν ρυθµίσεις κατανοµής φορτίου σε µελλοντικές διµερείς συµφωνίες µε τρίτες 

χώρες όσον αφορά τις υπηρεσίες ναυτιλιακών µεταφορών, µεταξύ των οποίων το εµπόριο 

ξηρού και υγρού χύδην φορτίου και οι τακτικές γραµµές, ούτε ενεργοποιούν τις ρυθµίσεις 

κατανοµής φορτίου σε περίπτωση που υπάρχουν σε προηγούµενες διµερείς συµφωνίες· 

 

β) δεν εφαρµόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, διοικητικές, τεχνικές και 

νοµοθετικές διατάξεις που θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα, κατά την παροχή 

υπηρεσιών στις διεθνείς ναυτιλιακές µεταφορές, την άνιση µεταχείριση µεταξύ των 

ηµεδαπών υπηκόων ή εταιρειών και των υπηκόων ή εταιρειών του άλλου συµβαλλόµενου 

µέρους · 

 

γ) δεν επιφυλάσσουν στα πλοία που εκµεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου 

συµβαλλόµενου µέρους µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στα ηµεδαπά 

πλοία, όσον αφορά την πρόσβαση στους λιµένες που είναι ανοικτοί στο διεθνές εµπόριο, τη 

χρήση των υποδοµών και των βοηθητικών λιµενικών υπηρεσιών, καθώς και τα σχετικά τέλη 

και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση αποβάθρας και 

εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης· 

 

δ) επιτρέπουν την εµπορική παρουσία των ναυτιλιακών εταιρειών του άλλου µέρους στο έδαφός 

τους, µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων ναυτιλιακού πράκτορα, υπό όρους 

εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που παραχωρούνται στις 

ηµεδαπές εταιρείες ή στις θυγατρικές ή υποκαταστήµατα εταιρειών τρίτης χώρας, ανάλογα µε 

το ποιοί όροι είναι οι καλύτεροι. 
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3. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση στη διεθνή αγορά θαλάσσιων µεταφορών 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και το δικαίωµα των µεταφορέων κάθε συµβαλλόµενου µέρους οι 

οποίοι εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες µεταφοράς «πόρτα-

πόρτα» συµπεριλαµβάνοντας και το θαλάσσιο τµήµα της διαδροµής, και για τον σκοπό αυτόν να 

συνάπτουν στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους απευθείας συµβάσεις µε τοπικούς 

µεταφορείς που εκτελούν µεταφορές µε άλλα µέσα εκτός των θαλασσίων, µε την επιφύλαξη των 

εφαρµοστέων περιορισµών υπηκοότητας που αφορούν τη µεταφορά εµπορευµάτων και προσώπων 

µε χρήση των εν λόγω άλλων µέσων µεταφοράς. 

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στις εταιρείες της Κορέας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται επίσης στις 

ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας 

της Κορέας και ελέγχονται από υπηκόους κράτους µέλους ή της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, εφόσον 

τα πλοία τους είναι νηολογηµένα στο εν λόγω κράτος µέλος ή στη ∆ηµοκρατία της Κορέας 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες τους. 

 

5. Τα θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες ναυτιλιακών πρακτόρων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στη ∆ηµοκρατία της Κορέας ρυθµίζονται, εφ’όσον κριθεί απαραίτητο, βάσει ειδικών 

συµφωνιών. 

 

6. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν τον διάλογο στον τοµέα της πολιτικής των ναυτιλιακών 

µεταφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

 

Πολιτική καταναλωτών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να συνεργαστούν στον τοµέα της πολιτικής καταναλωτών 

προκειµένου να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο καταναλωτικής προστασίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν ότι η συνεργασία στον τοµέα αυτόν ενδέχεται να απαιτήσει κατά το δυνατόν: 

 

α) µεγαλύτερη συµβατότητα της νοµοθεσίας για τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται οι 

φραγµοί στο εµπόριο και να διασφαλίζεται υψηλού βαθµού προστασία των καταναλωτών· 

 

β) την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών για τα συστήµατα που αφορούν τους 

καταναλωτές, όπως φερ’ειπείν η νοµοθεσία για τους καταναλωτές, η ασφάλεια των 

καταναλωτικών προϊόντων, η επιβολή της νοµοθεσίας περί καταναλωτών, η εκπαίδευση και 

η αυτονοµία των καταναλωτών καθώς και οι αποζηµιώσεις προς αυτούς· 

 

γ) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών και των επαφών µεταξύ 

εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Υγεία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενθαρρύνουν την αµοιβαία συνεργασία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών στους τοµείς της υγείας και της αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

διασυνοριακών προβληµάτων υγείας. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την 

αµοιβαία συνεργασία, µεταξύ άλλων µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

α) µε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την παρακολούθηση λοιµωδών νόσων, 

συµπεριλαµβανοµένης της πανδηµικής γρίπης, και µε την έγκαιρη προειδοποίηση και λήψη 

αντίµετρων· 

 

β) µε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις στρατηγικές υγείας και τα σχέδια δηµόσιας 

υγείας· 

 

γ) µε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις πολιτικές προώθησης της υγείας, όπως οι 

αντικαπνιστικές εκστρατείες, η πρόληψη της παχυσαρκίας και ο έλεγχςο των νόσων· 

 

δ) µε ανταλλαγή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στον τοµέα της ασφάλειας και 

έγκρισης φαρµακευτικών προϊόντων· 
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ε) µε ανταλλαγή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών καθώς και µε κοινή έρευνα στον 

τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων, όπως οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ο 

συναγερµός σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κ.λπ.· 

 

στ) µε συνεργασία σε θέµατα που σχετίζονται µε Ε&Α, όπως οι προηγµένες θεραπείες και τα 

καινοτόµα φάρµακα· 

 

ζ) µε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά την πολιτική ηλεκτρονικής υγείας.  

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να προωθούν την εφαρµογή διεθνών συµφωνιών για την 

υγεία, όπως ο ∆ιεθνής Υγειονοµικός Κανονισµός και η Σύµβαση πλαίσιο για την καταπολέµηση 

του καπνίσµατος.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αυξήσουν τη συνεργασία στον τοµέα της 

απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, µεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης και των δηµογραφικών αλλαγών. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την 

προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών όσον αφορά τα 

θέµατα απασχόλησης και εργατικού δυναµικού. Στους τοµείς της συνεργασίας µπορούν να 

περιλαµβάνονται η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, η κοινωνική ενσωµάτωση, τα συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης, η δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων, η υγεία και η ασφάλεια στον τόπο 

εργασίας, η ισότητα των φύλων και η αξιοπρεπής εργασία.  
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί µια διαδικασία 

παγκοσµιοποίησης που να είναι προς όφελος όλων, και να προωθηθούν η πλήρης και παραγωγική 

απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία ως βασικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης και της 

µείωσης της φτώχειας. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη επαναβεβαιώνουν ότι έχουν δεσµευθεί να προωθήσουν και να 

υλοποιήσουν διεθνώς αναγνωρισµένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, όπως, ειδικότερα, 

θεσπίζεται στη διακήρυξη της ∆ΟΕ σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην 

εργασία. 

 

4. Η συνεργασία µπορεί να λάβει, µεταξύ άλλων, τη µορφή ειδικών προγραµµάτων και σχεδίων 

που θα συµφωνηθούν από κοινού, καθώς και τη µορφή διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλιών 

για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος σε διµερές και πολυµερές επίπεδο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Περιβάλλον και φυσικοί πόροι 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε την ανάγκη αειφόρου διατήρησης και 

διαχείρισης των φυσικών πόρων και της βιολογικής ποικιλίας ως βάσης για την ανάπτυξη των 

σηµερινών και των µελλοντικών γενεών. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους για 

την προστασία του περιβάλλοντος και σε περιφερειακό επίσης πλαίσιο, ειδικότερα όσον αφορά: 

 

α) την αλλαγή του κλίµατος και την ενεργειακή απόδοση, 

 

β) την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 

 

γ) τη συµµετοχή σε πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες και την υλοποίηση των συµφωνιών 

αυτών, ιδίως εκείνων που αφορούν τη βιοποικιλότητα, τη βιοασφάλεια και τη σύµβαση 

διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, 

 

δ) την προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικολογικής 

σήµανσης, 

 

ε) την πρόληψη της παράνοµης διασυνοριακής µεταφοράς επικίνδυνων ουσιών, επικίνδυνων 

αποβλήτων και άλλων µορφών αποβλήτων, 

 

στ) τον έλεγχο του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, της διατήρησης, της ρύπανσης και 

της υποβάθµισης, 

 

ζ) την τοπική συµµετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος ως κύριο στοιχείο της αειφόρου 

ανάπτυξης, 

 

η) τη διαχείριση εδαφών και γαιών, 

 

θ) την ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικών γνώσεων και πρακτικών. 
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3. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν κατά περίπτωση υπόψη τους το αποτέλεσµα της 

Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την εφαρµογή των σχετικών 

πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Αλλαγή του κλίµατος 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την κοινή παγκόσµια απειλή που συνιστά η αλλαγή 

του κλίµατος, καθώς και την ανάγκη να περιορισθούν οι εκποµπές ώστε να σταθεροποιηθούν οι 

συγκεντρώσεις αερίων στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο που θα εµποδίσει την επικίνδυνη ανθρωπογενή 

παρέµβαση στο κλιµατικό σύστηµα. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και µε την 

επιφύλαξη των συζητήσεων για την αλλαγή του κλίµατος σε άλλα φόρουµ, όπως η σύµβαση 

πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), τα συµβαλλόµενα µέρη 

αυξάνουν τη συνεργασία στον τοµέα αυτόν. Στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι: 

 

α) η καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, µε απώτερο στόχο τη γρήγορη µετάβαση σε 

κοινωνίες χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µε εθνικά αρµόζουσες δράσεις µετριασµού και 

προσαρµογής· 

 

β) η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, µεταξύ άλλων µε την ευρεία χρήση των 

καλύτερων διαθέσιµων και οικονοµικά βιώσιµων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα 

και την εφαρµογή προτύπων για δράσεις µετριασµού και προσαρµογής· 
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γ) η ανταλλαγή πληροφοριών και ειδικών γνώσεων όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα και την 

αρχιτεκτονική των συστηµάτων εµπορίας· 

 

δ) η προώθηση των χρηµατοδοτικών µέσων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα όπως οι 

µηχανισµοί της αγοράς και οι συµπράξεις δηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα που θα µπορούσαν να 

στηρίξουν ουσιαστικά τις δράσεις για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος· 

 

ε) η συνεργασία µε αντικείµενο την έρευνα, την ανάπτυξη, τη διάδοση, τη χρήση και τη 

µεταφορά τεχνολογίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα, προκειµένου να µετριαστούν οι 

εκποµπές αερίων θερµοκηπίου χωρίς να θιγεί η οικονοµική ανάπτυξη· 

 

στ) η ανταλλαγή, εάν χρειάζεται, εµπειριών και ειδικών γνώσεων όσον αφορά την 

παρακολούθηση και την ανάλυση των επιπτώσεων των αερίων θερµοκηπίου και την 

ανάπτυξη προγραµµάτων µετριασµού και προσαρµογής· 

 

ζ) η υποστήριξη, εάν χρειάζεται, των δράσεων µετριασµού και προσαρµογής των 

αναπτυσσόµενων χωρών, συν τοις άλλοις µέσω των ευέλικτων µηχανισµών του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 

2. Για τους σκοπούς αυτούς, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εντατικοποιήσουν τον 

διάλογο και τη συνεργασία σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο καθώς και σε θέµατα πολιτικής. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

 

Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και δασοκοµία 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τοµείς της γεωργίας, της 

αγροτικής ανάπτυξης και της δασοκοµίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά: 

 

α) την πολιτική στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας και τις διεθνείς προοπτικές των 

εν λόγω τοµέων εν γένει· 

 

β) την καταχώρηση και την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων· 

 

γ) την παραγωγή βιολογικών προϊόντων· 

 

δ) την έρευνα στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας· 

 

ε) την αναπτυξιακή πολιτική για τις αγροτικές περιοχές και ιδίως τη διαφοροποίηση και την 

αναδιάρθρωση των αγροτικών τοµέων· 

 

στ) τη βιώσιµη γεωργία, τη δασοκοµία και την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

στη γεωργική πολιτική· 

 

ζ) τις διασυνδέσεις µεταξύ γεωργίας, δασοκοµίας και περιβάλλοντος αφενός και αναπτυξιακής 

πολιτικής για τις αγροτικές περιοχές αφετέρου· 
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η) τις δραστηριότητες προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής· 

 

θ) την αειφόρο διαχείριση των δασών για να προληφθεί η αποψίλωσή τους και να παρακινηθεί η 

δηµιουργία νέων δασικών εκτάσεων, χωρίς να παραβλέπονται τα συµφέροντα των 

αναπτυσσόµενων χωρών που εξάγουν ξυλεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Ναυτιλία και αλιεία 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τη ναυτιλιακή και την αλιευτική συνεργασία, σε διµερές και 

πολυµερές επίπεδο, ειδικότερα µε στόχο την προώθηση της αειφόρου και υπεύθυνης ανάπτυξης και 

διαχείρισης στους τοµείς της ναυτιλίας και της αλιείας. Αυτή η συνεργασία µπορεί να 

περιλαµβάνει: 

 

α) ανταλλαγή πληροφοριών· 

 

β) υποστήριξη βιώσιµων και υπεύθυνων µακροπρόθεσµων πολιτικών στους τοµείς της ναυτιλίας 

και της αλιείας, µεταξύ των οποίων η διατήρηση και η διαχείριση των παράκτιων και 

θαλάσσιων πόρων· και 

 

γ) ενίσχυση των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση των παράνοµων, 

λαθραίων και άναρχων αλιευτικών πρακτικών. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

 

Αναπτυξιακή βοήθεια 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τις κατ’ ιδίαν πολιτικές 

αναπτυξιακής βοήθειας, µε σκοπό να καθιερώσουν τακτικό διάλογο για τους στόχους των 

πολιτικών αυτών και για τα αντίστοιχα προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας προς τις τρίτες χώρες. 

Εξετάζουν κατά πόσο είναι εφικτή µια ουσιαστικότερη συνεργασία σύµφωνα µε τις κατ’ ιδίαν 

νοµοθεσίες και τους όρους εκτέλεσης των εν λόγω προγραµµάτων. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι δεσµεύονται από τη ∆ήλωση του Παρισιού του 

2005 για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας και συµφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία 

προκειµένου να βελτιωθεί περισσότερο η απόδοση στον τοµέα της ανάπτυξης. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, των πληροφοριών, των επικοινωνιών, 

των οπτικοακουστικών και λοιπών µέσων 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία προκειµένου να 

βελτιωθεί η αµοιβαία κατανόηση και γνώση του πολιτισµού αλλήλων. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να λάβουν κατάλληλα µέτρα για την προώθηση των 

πολιτιστικών ανταλλαγών και να υλοποιήσουν επίσης κοινές πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο διεθνών φόρουµ, 

όπως η UNESCO και η ASEM, ούτως ώστε να επιδιώξουν κοινούς στόχους και να προωθήσουν 

την πολιτιστική πολυµορφία, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της σύµβασης της UNESCO για 

την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής έκφρασης.  

 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν µέσα για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών, της 

συνεργασίας και του διαλόγου µεταξύ των αρµόδιων οργανισµών στον τοµέα των 

οπτικοακουστικών και λοιπών µέσων. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

Εκπαίδευση 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την καθοριστική συµβολή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού ικανού να συµµετέχει στην παγκόσµια 

οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Επιπλέον, αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι προς το κοινό τους συµφέρον. 

 

2. Ανάλογα µε τα αµοιβαία τους ενδιαφέροντά και τους στόχους των εκπαιδευτικών τους 

πολιτικών, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να υποστηρίξουν από κοινού δραστηριότητες 

συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των νέων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή µπορεί να λάβει τη µορφή:  

 

α) στήριξης κοινών προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, µε σκοπό να προωθηθούν η 

κατάρτιση προγραµµάτων σπουδών, τα κοινά προγράµµατα σπουδών και η κινητικότητα των 

φοιτητών·  

 

β) διαλόγου, σπουδών και ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας στον τοµέα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής· 

 

γ) προώθησης της ανταλλαγής φοιτητών, ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των νέων εργαζοµένων, µεταξύ άλλων µέσω της 

εφαρµογής του προγράµµατος Erasmus Mundus· 

 

ε) συνεργασίας σε εκπαιδευτικούς τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 
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ΤΙΤΛΟΣ VII 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Κράτος δικαίου 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, 

τα συµβαλλόµενα µέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση του κράτους δικαίου, της 

ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώµατος για 

αµερόληπτη δίκη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Νοµική συνεργασία 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναπτύξουν δικαστική συνεργασία σε αστικές και 

εµπορικές υποθέσεις όσον αφορά την επικύρωση και εφαρµογή πολυµερών συµβάσεων για τη 

δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων της 

Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στον τοµέα της διεθνούς νοµικής 

συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών, καθώς και για την προστασία των παιδιών. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη διαιτητική 

επίλυση εµπορικών διαφορών ιδιωτικού και αστικού δικαίου, όταν αυτό είναι δυνατό σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διεθνείς νοµοθετικές πράξεις. 
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3. Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τα συµβαλλόµενα µέρη 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις ρυθµίσεις περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής και έκδοσης, 

πράγµα που θα µπορούσε ενδεχοµένως να περιλαµβάνει την προσχώρηση στις σχετικές διεθνείς 

πράξεις των Ηνωµένων Εθνών και την εφαρµογή τους, συµπεριλαµβανοµένου του Καταστατικού 

της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου περί του οποίου το άρθρο 6 της παρούσας 

συµφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν µε στόχο να βελτιώσουν το επίπεδο 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων µε βάση τα ανώτατα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που 

αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραµµές των Ηνωµένων Εθνών για τη διαχείριση 

µηχανογραφηµένων φακέλων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ψήφισµα αριθ. 45/95 της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 14ης ∆εκεµβρίου 1990). 

 

2. Η συνεργασία για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών και ειδικών γνώσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Μετανάστευση 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ενισχύσουν και να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία 

στους τοµείς της παράνοµης µετανάστευσης, της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, 

και να εντάξουν τους προβληµατισµούς όσον αφορά τη µετανάστευση στις εθνικές στρατηγικές για 

την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες προέρχονται οι µετανάστες. 
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2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης 
µετανάστευσης, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους 
που διαµένουν παράνοµα στην επικράτεια του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Λαµβάνοντας αυτό 
υπόψη, τα συµβαλλόµενα µέρη εφοδιάζουν τους υπηκόους τους µε τα κατάλληλα έγγραφα 
ταυτότητας. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας για την ιθαγένεια ενός προσώπου, τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνούν να εξακριβώνουν την ταυτότητα των φεροµένων ως υπηκόων τους. 
 
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν, εάν παραστεί ανάγκη, να συνάψουν συµφωνία που να 
ρυθµίζει τις ειδικές υποχρεώσεις για την επανεισδοχή των υπηκόων τους. Η συµφωνία αυτή θα 
καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις που αφορούν τους υπηκόους άλλων χωρών και τους απάτριδες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34 
 

Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών 
 
1. Σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τα συµβαλλόµενα µέρη 
θέτουν ως στόχο να µειώσουν την προσφορά, την εµπορία και τη ζήτηση των παράνοµων 
ναρκωτικών, να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στους χρήστες και στην κοινωνία γενικότερα, και 
να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά την πρόληψη της εκτροπής προδρόµων των 
ναρκωτικών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 
ουσιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν το στόχο αυτό 
εφαρµόζοντας συνολική και ισορροπηµένη προσέγγιση µέσω νοµικών ρυθµίσεων της αγοράς, 
επίσης δε αποτελεσµατική δράση και συντονισµό των αρµόδιων αρχών, µεταξύ των οποίων οι 
αρχές των τοµέων της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων, της επιβολής του 
νόµου και της δικαιοσύνης. 
 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε τη χρήση µέσων συνεργασίας για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. Τα µέτρα πρέπει να βασίζονται σε κοινά συµπεφωνηµένες αρχές 
ευθυγραµµιζόµενες προς τις συναφείς διεθνείς συµφωνίες, την πολιτική δήλωση και την ειδική 
δήλωση όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τη µείωση της ζήτησης των ναρκωτικών που 
εγκρίθηκαν από την εικοστή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα 
ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

 
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της δωροδοκίας 

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν και να συµβάλουν στην καταπολέµηση του 
οργανωµένου, οικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος και της δωροδοκίας, της 
πλαστογράφησης και των παράνοµων συναλλαγών, συµµορφούµενα πλήρως µε τις υφιστάµενες 
αµοιβαίες διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τοµέα αυτόν, οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν 
την αποτελεσµατική συνεργασία όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων 
που είναι προϊόν δωροδοκιών. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν την εφαρµογή της Σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος και των 
συµπληρωµατικών πρωτοκόλλων της, καθώς και της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της 
δωροδοκίας.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 
 

Καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρηµάτων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 
 
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ως προς την ανάγκη της συνεργασίας µε στόχο την 
πρόληψη της χρήσης των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων µε σκοπό το ξέπλυµα εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες παντός είδους, µεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών και η 
δωροδοκία, καθώς και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται στην 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές 
δραστηριότητες. 
 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες εντός των 
αντίστοιχων νοµοθετικών πλαισίων και να εφαρµόζουν τα κατάλληλα πρότυπα για την 
καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρηµάτων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ισοδύναµα 
των προτύπων τα οποία έχουν εγκρίνει οι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα αυτόν, όπως η Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για το ξέπλυµα χρηµάτων 
(FATF). 
 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 12 Vertragstext griechisch (Normativer Teil)48 von 61



 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη εντείνουν τη συνεργασία για να αποτρέψουν και να καταπολεµήσουν 

το έγκληµα υψηλής τεχνολογίας, το έγκληµα στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρονικό έγκληµα, 

καθώς και τη διάδοση τροµοκρατικού περιεχοµένου µέσω του ∆ιαδικτύου, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες και πρακτικές εµπειρίες σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία και εντός των ορίων 

της ευθύνης τους. 

 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες στους τοµείς της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανακριτικών στελεχών για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, για τη διερεύνηση 

εγκληµάτων στον κυβερνοχώρο και για τις ψηφιακές εγκληµατολογικές έρευνες..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

Συνεργασία για την επιβολή του νόµου 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν σε επίπεδο αρχών, φορέων και υπηρεσιών 

επιβολής του νόµου και να συµβάλουν στην εξάρθρωση και εξουδετέρωση διεθνικών δικτύων 

εγκλήµατος που απειλούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η συνεργασία σε επίπεδο αρχών, 

φορέων και υπηρεσιών επιβολής του νόµου µπορεί να έχει τη µορφή αµοιβαίας συνδροµής σε 

αστυνοµικές έρευνες, αµοιβαίας πληροφόρησης όσον αφορά τεχνικές αστυνοµικής έρευνας, κοινής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού επιβολής του νόµου και κάθε είδους κοινής 

δραστηριότητας και βοήθειας που θα αποφασίσουν από κοινού τα συµβαλλόµενα µέρη. 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 12 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 49 von 61



 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39 

 

Τουρισµός 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να αναπτύξουν δραστηριότητες συνεργασίας στον τοµέα 

του τουρισµού, µε σκοπό να βελτιώσουν την αµοιβαία κατανόηση και να προωθήσουν µια 

ισορροπηµένη και αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού.  

Η συνεργασία αυτή µπορεί, ειδικότερα, να λάβει τη µορφή:  

 

α) ανταλλαγής πληροφοριών για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τον τουρισµό, 

 

β) οργάνωσης τουριστικών εκδηλώσεων, 

 

γ) τουριστικών ανταλλαγών, 

 

δ) συνεργασίας στον τοµέα της διατήρησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

 

ε) συνεργασίας στον τοµέα της διαχείρισης του τουρισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 40 

 

Κοινωνία των πολιτών 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν το ρόλο και τις δυνατότητες συµβολής της οργανωµένης 

κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας δυνάµει της παρούσας 

συµφωνίας και συµφωνούν να προωθήσουν τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου µε την 

οργανωµένη κοινωνία των πολιτών καθώς και την πραγµατική της συµµετοχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

 

∆ηµόσια διοίκηση 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας πληροφορίες και βέλτιστες 

πρακτικές, επεκτείνοντας ήδη υπάρχουσες προσπάθειες, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης, σε τοµείς όπως: 

 

α) η βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, 

 

β) η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των θεσµών ως προς την παροχή υπηρεσιών, 

 

γ) η εξασφάλιση της διαφανούς διαχείρισης των δηµόσιων πόρων και της λογοδοσίας, 

 

δ) η βελτίωση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου, 

 

ε) η χάραξη πολιτικής και η εφαρµογή της. 
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ΑΡΘΡΟ 42 

 

Στατιστικές 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους σε στατιστικά 

θέµατα, συµβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του µακροπρόθεσµου στόχου που είναι 

η παροχή αξιόπιστων, επίκαιρων και διεθνώς συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων. Αναµένεται ότι 

τα βιώσιµα, αποτελεσµατικά και επαγγελµατικά ανεξάρτητα στατιστικά συστήµατα θα παράγουν 

πληροφορίες που θα έχουν ενδιαφέρον για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ιθύνοντες των 

συµβαλλόµενων µερών, που κατ’αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να λάβουν τεκµηριωµένες 

αποφάσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη ανταλλάσσουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες και ειδικές 

γνώσεις και συνεργάζονται λαµβάνοντας υπόψη την ήδη συσσωρευµένη εµπειρία. 

 

Η συνεργασία αποσκοπεί: 

 

α) στην προοδευτική εναρµόνιση των στατιστικών συστηµάτων και των δύο συµβαλλόµενων 

µερών,  
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β) στην περαιτέρω βελτίωση της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 

βάσει της εφαρµογής σχετικών διεθνών µεθοδολογιών, 

 

γ) στην αύξηση της επαγγελµατικής επάρκειας του στατιστικού προσωπικού ώστε να µπορεί να 

εφαρµόσει στο σχετικά στατιστικά πρότυπα, 

 

δ) στην προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών για την 

ανάπτυξη στατιστικής τεχνογνωσίας. 

 

2. Οι µορφές συνεργασίας µπορεί να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ειδικά προγράµµατα και 

σχέδια που θα συµφωνηθούν από κοινού, καθώς και διάλογο, συνεργασία και πρωτοβουλίες για 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος σε διµερές και πολυµερές επίπεδο.  
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ΤΙΤΛΟΣ IX 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 43 

 

Άλλες συµφωνίες 

 

1. Η συµφωνία πλαίσιο περί εµπορίου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, που υπεγράφη στο 

Λουξεµβούργο στις 28 Οκτωβρίου 1996 και ετέθη σε ισχύ την 1η Απριλίου 2001, καταργείται. 

 

2. Η παρούσα συµφωνία επικαιροποιεί και αντικαθιστά την προαναφερθείσα. Τυχόν µνεία της 

προαναφερθείσας συµφωνίας σε όλες τις άλλες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 

θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα. 

 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συµπληρώσουν την παρούσα συµφωνία συνάπτοντας 

ειδικές συµφωνίες σε κάθε τοµέα συνεργασίας που υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της. Οι 

συµφωνίες αυτού του είδους αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των συνολικών διµερών σχέσεων που 

διέπονται από την παρούσα συµφωνία και συνιστούν τµήµα κοινού θεσµικού πλαισίου. 
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4. Υφιστάµενες συµφωνίες σχετικά µε ειδικούς τοµείς συνεργασίας οι οποίοι υπάγονται στο 

πεδίο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας θεωρείται επίσης ότι αποτελούν µέρος των συνολικών 

διµερών σχέσεων που διέπονται από την παρούσα συµφωνία και συνιστούν τµήµα ενός κοινού 

θεσµικού πλαισίου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

 

Μικτή επιτροπή 

 

1. ∆υνάµει της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη συγκροτούν Μικτή Επιτροπή που 

αποτελείται από εκπροσώπους των µελών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου. 

 

2. Στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε σκοπό να 

διευκολυνθούν η εφαρµογή και η προώθηση των γενικών στόχων της παρούσας συµφωνίας, καθώς 

και για να διατηρηθεί η εν γένει συνοχή των σχέσεων και να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία κάθε 

άλλης συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.  

 

3. Η Μικτή Επιτροπή: 

 

α) µεριµνά για την ορθή λειτουργία της συµφωνίας, 
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β) παρακολουθεί την ανάπτυξη της συνολικής σχέσης µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών· 

 

γ) ζητά, ανάλογα µε την περίπτωση, πληροφορίες από επιτροπές ή άλλους φορείς που έχουν 

συσταθεί βάσει άλλων συµφωνιών που υπάγονται στο κοινό θεσµικό πλαίσιο και εξετάζει τις 

τυχόν εκθέσεις που υποβάλλουν οι εν λόγω. 

 

δ) ανταλλάσσει γνώµες και προβαίνει σε υποδείξεις επί παντός ζητήµατος κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως µεταξύ άλλων οι µελλοντικές δράσεις και οι διαθέσιµοι πόροι για την 

πραγµατοποίησή τους, 

 

ε) καθορίζει προτεραιότητες όσον αφορά τους στόχους της συµφωνίας, 

 

στ) αναζητεί τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη προβληµάτων που ενδέχεται να 

παρουσιασθούν στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, 

 

ζ) διευθετεί διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµογή ή την ερµηνεία της 

παρούσας συµφωνίας, ακολουθώντας συναινετικές διαδικασίες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

45 παράγραφος 3, 

 

η) εξετάζει όλες τις πληροφορίες που θα υποβάλει συµβαλλόµενο µέρος σχετικά µε τη µη 

εκτέλεση των υποχρεώσεων, και πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος για την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 45 

παράγραφος 3. 
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4. Η Μικτή Επιτροπή συνεδριάζει κανονικά µια φορά το χρόνο, στις Βρυξέλλες και τη Σεούλ εκ 

περιτροπής. Έκτακτες συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής πραγµατοποιούνται κατόπιν αιτήµατος 

συµβαλλόµενου µέρους. Την προεδρία της Μικτής Επιτροπής ασκεί εναλλάξ καθένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Η Μικτή Επιτροπή συνεδριάζει κανονικά σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 45 

 

Λεπτοµέρειες εφαρµογής 

 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάµει της παρούσας συµφωνίας και φροντίζουν για την 

επίτευξη των στόχων που αυτή καθορίζει. 

 

2. Η εφαρµογή πραγµατοποιείται µε συναίνεση και διάλογο. Εάν, ωστόσο, προκύψει διάσταση 

απόψεων σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα 

µέρη απευθύνονται στη Μικτή Επιτροπή. 

 

3. Αν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρήσει ότι το άλλο µέρος δεν έχει εκπληρώσει τις ως 

εκ της παρούσας συµφωνίας υποχρεώσεις του, µπορεί να λάβει κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε το 

διεθνές δίκαιο. Πλην περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, προτού προβεί σε αυτή την ενέργεια το 

συµβαλλόµενο µέρος υποβάλλει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες στη Μικτή Επιτροπή η οποία 

εξετάζει διεξοδικά την κατάσταση. Τα συµβαλλόµενα µέρη πραγµατοποιούν διαβουλεύσεις στο 

πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής και, εάν συµφωνούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, η Μικτή 

Επιτροπή µπορεί να ορίσει διαµεσολαβητή για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων αυτών.  
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4. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, το µέτρο κοινοποιείται αµέσως στο άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος. Αν το ζητήσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις, για 

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες. Μετά την παρέλευση του εν λόγω 

διαστήµατος, το µέτρο τίθεται σε εφαρµογή. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

µπορεί να ζητήσει διαιτησία σύµφωνα µε το άρθρο 46 κατωτέρω, µε σκοπό να εξεταστεί κάθε 

πτυχή, ή η βάση, του µέτρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

 

∆ιαδικασία διαιτησίας 

 

1. Η επιτροπή διαιτησίας αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει 

ένα διαιτητή και η Μικτή Επιτροπή ορίζει τον τρίτο διαιτητή εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών, 

κατά περίπτωση και κατόπιν σχετικού αιτήµατος ενός των µερών. Ο ορισµός διαιτητή 

κοινοποιείται αµέσως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος εγγράφως και δια της διπλωµατικής οδού. Οι 

αποφάσεις των διαιτητών λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Οι διαιτητές προσπαθούν να λάβουν 

απόφαση το ταχύτερο δυνατό, εν πάση δε περιπτώσει εντός διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους 3 

µήνες από την ηµεροµηνία ορισµού των διαιτητών. Η Μικτή Επιτροπή αποφασίζει τις λεπτοµερείς 

διαδικασίες για την ταχεία διεξαγωγή της διαιτησίας. 

 

2. Κάθε διιστάµενο µέρος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εφαρµογή της 

διαιτητικής απόφασης. Εφόσον ζητηθεί, οι διαιτητές εκδίδουν συστάσεις για τον τρόπο εφαρµογής 

της απόφασής τους, µε σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων δυνάµει της παρούσας συµφωνίας. 
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ΤΙΤΛΟΣ X 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

 

Ορισµός 

 

Για το σκοπό της παρούσας συµφωνίας, ο όρος «τα συµβαλλόµενα µέρη» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή τα κράτη µέλη αυτής ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, αφενός, και τη ∆ηµοκρατία της Κορέας, αφετέρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48 

 

Εθνική ασφάλεια και κοινοποίηση πληροφοριών 

 

Κανένα στοιχείο της παρούσας συµφωνίας δεν υποχρεώνει τα συµβαλλόµενα µέρη να παρέχουν 

πληροφορίες, εφόσον θεωρούν ότι η κοινοποίησή των πληροφοριών αυτών αντίκειται στα ζωτικά 

συµφέροντα ασφάλειάς τους. 
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ΑΡΘΡΟ 49 

 

Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λύση 

 

1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη µέρα του µηνός που ακολουθεί την 

ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων για τον σκοπό αυτόν νοµοθετικών διαδικασιών. 

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, και εν αναµονή της έναρξης ισχύος της, η συµφωνία 

εφαρµόζεται σε προσωρινή βάση. Η προσωρινή εφαρµογή της αρχίζει την πρώτη ηµέρα του 

πρώτου µήνα από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη θα κοινοποιήσουν 

αµοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία είναι αορίστου χρόνου. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη 

µπορεί να προειδοποιεί εγγράφως το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για την πρόθεσή του να 

καταγγείλει την παρούσα συµφωνία. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει έξι µήνες µετά την 

κοινοποίηση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 50 

 

Κοινοποιήσεις 

 

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 49 απευθύνονται στη Γενική Γραµµατεία του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Εµπορίου της 

∆ηµοκρατίας της Κορέας, αντιστοίχως. 
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ΑΡΘΡΟ 51 

 

∆ηλώσεις και παραρτήµατα 

 

Οι δηλώσεις και τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 52 

 

Εδαφική εφαρµογή 

 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό τους όρους που προβλέπεται στην εν λόγω Συνθήκη και, αφετέρου, στο 

έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Κορέας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 53 

 

Αυθεντικά κείµενα 

 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, 

γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, 

ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, 

τσεχική, φινλανδική και κορεατική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. 
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