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ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ο.Μ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΠ: 1016.1/Σ.Κ./Δ/ΑΣ 234
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Βρυξέλλες, 11.02.2003.

Προς:-Διπλωματικό Γραφείο 
κ. Πρωθυπουργού

Κοιν: -Διπλ. Γραφείο κ. ΥΠΕΞ 
-Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
-Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού 
Γ ραμματέα

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

-Α' Γενική Διεύθυνση 
-Α11 Διεύθυνση 
-Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας 
-Δ/νση Εθιμοτυπίας

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Έκτακτο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (17.02.2003.).

Από χθεσινή συνάντηση συνεργάτη μου με Γενικό Διευθυντή Γενικής 
Γραμματείας Συμβουλίου κ. Griffo, σχετικά με τα θέματα οργάνωσης εκτάκτου 
Άτυπου Συμβουλίου Κορυφής προσεχούς Δευτέρας 17 τ.μ. συγκρατούμε 
ακόλουθα:

-Γενική Γραμματεία Συμβουλίου, καθώς ο χρόνος έως την σύγκληση του 
Ατύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι περιορισμένος, προτείνει όπως 
οργάνωση κινηθεί σε πλαίσιο προηγούμενου έκτακτου Συμβουλίου Κορυφής 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μετά τρομοκρατική ενέργεια 11"Γ 
Σεπτεμβρίου 2001 (βλ. Coreu BRU/0818/01 από 17.09.2001). Ως εκ τούτου, 
αριθμός συμμετεχόντων δεν θα πρέπει υπερβαίνει 14 άτομα, ήτοι Αρχηγός 
Κράτους ή Κυβερνήσεως + Υπουργός Εξωτερικών, 8 συνεργάτες και 4 
επιπλέον άτομα (άνδρες ασφαλείας, τεχνικό προσωπικό).

-Λόγω της συνεδριάσεως του Ατυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ακυρώνονται 
όλες οι προγραμματισμένες για την 17^ Φεβρουάριου συνεδριάσεις Ομάδων 
Εργασίας και Επιτροπών.
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-Συνεδρίαση Υπουργών ECOFIN Ευρωζώνης που έχει προγραμματιστεί για 
το βράδυ της Μ ης δεν είναι δυνατόν, για Λόγους ασφαΛείας , 
πραγματοποιηθεί στους χώρους του Συμβουλίου. Θα πρέπει ίσως να 
αναζητηθεί άλλος χώρος, εκτός κτιρίου Συμβουλίου.

-Κατά τη διάρκεια των εργασιών Ατυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
(πρωί 17'7Γ) καθεστώς διερμηνείας θα είναι 212 (Αγγλικά και Γαλλικά). Το αυτό 
καθεστώς θα ισχύσει και στην περίπτωση παράθεσης γεύματος. Το καθεστώς 
διερμηνείας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι 11/11 (πλήρης σύνθεση 
γλωσσών) ενώ στην διάρκεια του δείπνου ενεργητική διερμηνεία θα υπάρχει 
στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική γλώσσα, ως 
είθισται.

-Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα υποδεχθεί επικεφαλείς 
Αντιπροσωπειών στο πεντηκοστό (50) επίπεδο του κτιρίου «Justus Lipsius».

-Λόγω του άτυπου χαρακτήρα του Συμβουλίου, Γενική Γραμματεία θεωρεί ότι 
δεν θα πρέπει ισχύσει σειρά εθιμοτυπικού προβαδίσματος (ordre protocolaire) 
κατά την άφιξη των Αντιπροσωπειών στο κτίριο του Συμβουλίου. Την 
υποδοχή των επισήμων στην κεντρική είσοδο (V.I.P.) προτείνεται αναλάβει ο 
Διευθυντής της Εθιμοτυπίας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

-Σύμφωνα με πάγιο σχεδίασμά υπηρεσιών ασφαλείας Συμβουλίου, πομπή 
εκάστης Αντιπροσωπείας θα αποτελείται από ένα όχημα στο οποίο θα 
επιβαίνουν ο Αρχηγός κράτους ή Κυβερνήσεως και ο Υπουργός Εξωτερικών, 
ένα συνοδευτικό όχημα ασφαλείας και ένα επιπλέον αυτοκίνητο στο οποίο 
θα επιβαίνουν μέλη της Αντιπροσωπείας. Αναφορικά με τα θέματα ασφαλείας 
αρμόδιες βελγικές αρχές συγκαλούν σήμερα απόγευμα σύσκεψη στην οποία 
έχει προσκληθεί συμμετάσχει Γενική Γραμματεία Συμβουλίου και Προεδρία.

-Σημερινές δυνατότητες Συμβουλίου δύναται εξυπηρετήσουν περί τους 700 
δημοσιογράφους (έναντι 1200 που προβλέπεται εξυπηρετηθούν κατά το 
εαρινό Συμβούλιο Κορυφής). Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα χρησιμοποιήσουν 
την υπάρχουσα υποδομή του Συμβουλίου, καθώς ο χρόνος δεν επιτρέπει να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για το εαρινό 
Συμβούλιο Κορυφής.

-Κατά την διάρκεια των εργασιών του Ατύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , το 
εστιατόριο του Justus Lipsius θα παραμείνει ανοικτό προκειμένου 
εξυπηρετήσει τόσο δημοσιογράφους, όσο και μέλη Αντιπροσωπειών.

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ


