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θά καθορισθεί ή στάση της Ελλάδος έναντι 
της ΕΟΚ για τίς εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 

Ποσοτικοί περιορισμοί είναι συμβατικώς αδύνατοι. — 
Δεν είχαν ληφθεί δεσμεύσεις γιά αυτοπεριορισμούς 
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Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η πού έχει δημιουργηθεί στο χώρο της ελληνικής υ
φαντουργίας, μετά άπό τήν ένταση των πληροφοριών της πε

ρασμένης εβδομάδας, ότι ή ΕΟΚ θά θέσει ποσοτικούς περιορισμούς 
στις έΕαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στά επίπεδα του 
1976, θα έΕετασθή σήμερα τό πρωί σέ ευρεία σύσκεψη αρμοδίων 
υπουργών και εκπροσώπων τών ενδιαφερομένων οργανώσεων τής 
κλωστοϋφαντουργίας. 

Στην σύσκεψη αυτή πού θά γί
νει στό υπουργείο Συντονισμού, 
παρουσία τών υπουργών έπί θε
μάτων της ΕΟΚ κ, Γ. Κοντογιώρ-
γη, 'Εμπορίου κ, Γ. Παναγιωτο-
πούλου και τών υφυπουργών Συν 
τονισμού κ. Γ. Παλσισκρασσα και 
'Εμπορίου κ. Δημοπούλου, έχουν 
κιληθεϊ να παραστούν τα προε
δρεία τής Ενώσεως Β ομηχάνων 

Βαμβακουργών 'Ελλάδος, τής Πα 
νελληνίου 'Ενώσεως Βιομηχάνων 
Κλωστοϋφαντουργών, τοΰ Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Πλεκτοβιομη-
χάνων κα'ι τής 'Ενώσεως Έριοϋ-
φαντουργών, τά όποια θα άνα-
πτύΕουν τ ί ς σπόψεχ; τους πάνω 
στό πρόβλημα, ή έπ βεβαίωση του 
οποίου θά δημουργήοη σοβαρές 
έπ ιπτώσε'ς οέ έναν από τους με 

γαλύτερους και δυναμ κότερους 
εξαγωγικούς κλάδους τής ελληνι
κής παραγωγής όπως είναι ή 
κλωστοϋφαντουργία. 

'Εκπρόσωποι τών κλάδων τόν ι-
Ζαν χθες οτι τίποτε δέν είναι Εε 
καθαρισμένο ακόμη γύρω arcò 
τ ίς προθέσεις τής Κοινότητος νά 
θέσει περιορισμούς στις εξαγω
γ έ ς ελληνικών κλωστοϋφαντουργι 
κών προϊόντων. Τά διαδικαστικά 
προσκόμματα πού μονομερώς θέ 
τουν ορισμένες χώρες τής Ε Ο Κ 
(κυρίως ή Γαλλία και ή Ι τ α λ ί α ) 
άπα τ ί ς αρχές τοΰ περασμένου 
χρόνου, γιά τή συγκράτηση του 

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α ε!ς τήν 13ην ΣΕΛ. 
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στάση της Ελλάδος 

έναντι της ΕΟΚ για τά 
κλωστοϋφαντουργικά 

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α έκ iflc Ine Σ Ε Λ . 
όγκου τών έΕαγομένων έτοιμων 
πλεκτών προϊόντων και ειδών έ ξ 
ύφάβματος, είναι δύσκολο νά αν
τιμετωπισθούν. Μέτρα όμως περι
οριστικά στις εξαγωγές τών προ 
ιόντων αυτών, τόνιΖαν οϊ ίδιοι 
εκπρόσωποι άπα την 'Επιτροπή 
τής ΕΟΚ, δέν είναι δυνατό να 
ληφθούν, χωρίς νά θιγεί ή άξια 
και τό κύρος τών υπογραφών τ ή ς 
Συνθήκης τής Ρώμης και τής 
Συμφωνίας Συνδέσεως τών Ά θ η 
νών. Τέτοιους περιορισμούς έΕ 
άλλου δέν μπορούν νά δικαιολο
γήσουν οϋτε ο! ανεπίσημες κα
τ α γ γ ε λ ί ε ς γιά υπέρμετρη αϋΕηση 
του όγκου τών εξαγωγών ελλη
νικών κλωστοϋφαντουργικών προ 
ιόντων στην Κοινότητα, οι όποι
ες,, όπως αποδεικνύονται και άπό 
τά επίσημα στοιχεία τής ΕΣΥΕ, 
καμιά εΕαρση δέν παρουσιάζουν 
κοί κινούνται στά επίπεδα του πε
ρασμένου χρόνου. 

Στην σημερινή σύσκεψη επίσης 
θά δ<ειικρινισθεϊ κατά πόσο έχουν 
αναληφθεί άπό ελληνικής πλευ
ράς υποχρεώσεις γιά αύτοπεριο 
ρισμό τών έΕαγωγών προϊόντων 
τής κλωστοϋφαντουργίας, αν κα'ι 
τό σημείο αυτό πρέπει νά θεω
ρείται Εεκαθαρισμένο μετά τήν κ ο 
τηγορηματική δήλωση τοΰ προέ
δρου τής 'Ενώσεως Βιομηχάνων 
Βσμβακσυργών 'Ελλάδος κ. Χρ. 
Κατσάμπα, οτι ουδεμία τ έ τ ο ι α δέ 
σμευση έχει αναληφθεί άπό τήν 
πλευρά τής βιομηχανίας. 

Τά στοιχεία πού θά συγκεντρω 
θοϋν άπό τή σημερινή σύσκεψη 
θά αποτελέσουν αντικείμενο έπε-
Εεργασίας γ ά τον καθορισμό τής 
στάσεως τ ή ς ελληνικής πλευράς 
στις προσεχείς διαπραγματεύσεις 
με τήν αρμόδια 'Επιτροπή της Κοι 
νότητος γιά τήν επίλυση του προ 
βλήματος τών έΕαγωγών ελληνι
κών κλωστοϋφαντουργικών προϊ
όντων στην ΕΟΚ. 


