
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -
Στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβεο- 

νήσεων της Ελληνικής Δημοαρατιας και της 'Ενωσης 
Σοβοετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τη/ προμή- 
-^ίΐα φυσικού «ερ-όου από τη Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλητ/ικη 
Δημοκρατία».

Hoop τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις : Οκτωβρίου 1987 υπογράφηκε στην Δ-Sr,να με
ταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοχρατίας χα: 
τη; Κυβέρνησης της Ε.Σ.Σ.Δ. συμφωνία για την προμήδεια 
φυσικού αερίου.

2. Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι· η περαιτέρω ενί
σχυση χχί προώδηση της οιχονομιχής και βιομηχανικής σ> 
νεργασιας μεταξύ των δύο χωρών δια της εισαγωγής στην 
Ελλάδα μιας νέας πηγής ενέργειας, του φυσικού αερίου.

3. Ειδικότερα. η οπό κύρωση συμφωνία προβλέπει:
α) Την προμή-δεια μέσω αγωγού από τη Σοβιετική Ένω

ση φυσικού αερίου.
β) Τους όγκους φυσικού αερίου τους οποίους -3α παραλαμ- 

βάνει-κατ' έτος η Ελλάδα (άρ-3.ρο 1).
γ) Τη σύναήη σύμβασης μεταξύ της Ελληνι',ής Δημό

σιας Επιχείρησης Πετρελαίου κ/α: του Σοβιετικού Οργανι
σμού «ΣΟΓΙ0 ΥΖΓΚΑΖΕΖ Π ΟΡΤ», όσου ·δα προβλέπο- 
νται οι "λε/πτεμερείς όροι παροχής φυσικού αερίου και ·3α 
κα-δορ'ίζεται η τιμή του (.άρ·&ρο 2).

ϊ) Τη χρήση των εσόδων της Ε.Σ.Σ.Δ. αστό την πώληση 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα για αγορά ελληνικών προϊόντων 
και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών (άρ-δρο 3).

4. Η διάρκεια της συμφωνίας είναι εικοσισενταετή-ς και 
ανανεώνεται αυτόματα για άλλα άιντε χρόνια εκτός αν τα 
μέρη δηλώσουν γραπτά το αντί-δετο (άρ&ρο 6).

5. Τα ωφέλη για ~τ?> ε-3νική οικονομία και ειδικότερα για 
τον τομέα ενέργειας eivoit τα έξης:

α) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας αστό τους κατανα
λωτικούς τομείς και διοχέτευσή της σε ορθολογική και αντα
γωνιστικά δέουσα χρήση.

S) εξασφάλιση βιομηχανικής ενέργειας βάσης, προστατευ- 
μένης από το προβλεπόμενο δυσμενές κοστολογιικό μέλλον του 
•πετρελαίου.

γ) οινάγκη αύξησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέρ
γειας στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου βελτίωσης τσυ εθνικού 
προϊόντος.

δ) διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της βιομηχανίας, 
τόσο στα καύσιμα όσο και στη χρήση τους σαν πρώτες ύλες.

ε) εξοικονόμηση συναλλάγματος.

Το φυσικό αέριο προσφέρει σήμερα γ·υα την Ελλάδα μια 
δοκιμασμένη, μέσω μακροχρονίου εφαρμογής, εναλλακτική 
μορφή ενέργειας η οποία:

1. μπορεί να εφαρμοσ*δεί απ’ ευδείας σε τελική χρήση 
κ/αι να μειώσει την τιμή του δείκτη ελαστικότητας ενέργειας.

2. είναι περιβαλλοντικά ανώδυνη και συμβάλλει στην 
απορρύπανση της ατμόσφαιρας των βιομηχανικών και των 
πυκνοκατοικημένων ασττκών κέντρων.

3. διευρύνει ποιοτικά τη βιομηχανική βάση πρώτης ύλης, 
οδηγώντας σε νέους τομείς .παραγωγής και σε βελτίωση της 
ε-δνικής ασφάλειας όσα/ αφορά σε προϊόντα βιάσης.

4. περιορίζει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και είναι 
το μοναδικό σύγχρονο καύσιμο που το ανταγωνίζεται με υπε
ροχή στην ελαστικότητα χρήσης.

5. συμβάλλει στην εξοικονόμηση και άριστη χσήση των 
εγχώριων πηγών ενέργειας.

Τέλος σαν αγα-δύ που στηρίζεται σε υποδομές έντασης κε
φαλαίου επιδρά βελτιωτικά σαν δομική παράμετσος της όλης 
ε-δνικής οικονομίας.

Χώρες που εξάγουν φυσικό aepto είναι κυρίως η Σοβιε
τική Ένωση, η Νορβηγία και η 'Αλγερία. Από αυτές η Σο
βιετική Ένωση έχει ήδη κατασκευάσει· και αγωγό ο οποίος 
τροφοδοτεί τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη/ Τουρκία. 
Η μεγάλη αυτή χωρά είναι διατεθειμένη να επεκτείνει τον 
αγωγό που διασχίζει τη γειτονική Βουλγαρία μέχρι τα σύ
νορά μας με τη φίλη αυτή χώρα, σε κοινώς αποδεκτέ ση
μείο. Έτσι >δα υπάρχει σύνδεση και συνεχής παροχή φυσικού 
«ερίου από τη Σοβιετική Ένωση. Παράλληλα η Σοβιετι
κή Ενωση έχει δεχ-δεί τα έσοδα από την πώληση συσιν.ού 
αερίου στη·/ Ελλάδα να οιατί-δεντα: για την αγορά ελληνι
κών προϊόντων.

Οι ποσότητες που πρέπει να αγοράσει η Ελλάδα υπαγο
ρεύτηκαν από τις ανάγκες της εσωτερικής μας αγοράς και 
το κόστος κατασκευής του αγωγού φυσικού α ευ ίου. Οι ανά
γκες κλιμακώνονται σε περίοδο 10 ετών αρχίζοντας από 1 
δισ. κυβικά μέτρα το 199) και φ-δάνοντας τα 2.4 δισ. κυ
βικά μέτρα κατά έτος μετά από δέκα χρόνια. Η συμφωνία 
δα είναι διάρκειας 25 ετών από την ημερομηνία έναρξης 
παροχής.

θέτοντες τα παραπάνω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε 
την κύρωση της Συμφωνίας που υποβάλλουμε.

Α·3ήνα, 9 Νοεμβρίου 1987 
Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Ε-δνικής Ο'.κενού, ία ς
Κ. ΠΑΠ'ΟΥΛΙΑΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Β ιομηχ ανία ς—Ενέ ργε ι ας 

και Τεχνολογίας 
Α. ΠΕΠΟΝΉΣ

Εαποτισυ
Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι

κής Δημοκρατίας και τη; Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δτμακματιων, γισ τη/ προμήδεια φυσικόν πε::ς. 
από τη/ ΕΣ.Σ.Δ. στη/ Ελληνική Δημοκρατία.

Άριδρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που όριζε: τ; άρίρε 28 ττ- 

ράγρ. 1 του Συντάγματος η Σκιφωνία μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 'Ενωσης Σοβιε
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την πφομή-δεια φυσι
κού αερίου από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελληνική Δημοκρατία που 

•υπογράφηκε στην Αδήνα στις 7 Οκτωβρίου 1987. της οποίας 
το κείμενο σε πρωτόταπο στην Ελληνική γλωσσά εχει ι· ς
ΐ|ής:

Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη/ικής Δημοκρα
τίας και της Κυβέρνησης της Ένωση; Σοβιετικών Σο
σιαλιστικών Δημοκρατιών για την προμήδεια φυσικού αε
ρίου από την ΕΙΣΣΔ στην Ελληνική Δημοκρατία.
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: η Ινυοερ- 

νηση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής και ο:ο- 
μηχα-/ικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρων στη όαση τ ,-,ς 
ισότητας και αμοιβαίου συμφέροντος, κα-δοδηγούμενοι οιπό τις 
διατάξεις της ελλη/ο - σοβιετικής Συμφωνίας για οικονομι
κή και τεχνική συνεργασία της 2ας Οκτωβρίου 19/9. την 
Συμφωνία για την ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανι
κής συνεργασίας της 23ης Δεκεμβρίου 1980, κα; το Μ'Οίκρο- 
πρόδεσμο Πρόγραμμα ανάπτυξης της οικονομική;, βιομηχα
νική; και επιστημονυκοτεχνικής συνεργασίας της 22ας Φε
βρουάριου 1983. συμφώνησα·/ τα παρακατω:


