
στο σχέδιο νόμου " Κύρωση του Μακροπρόθεσμου 
Προγράμματος για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιο
μηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας 
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας, που υπο
γράφτηκε στη Βαρσοβία στις 23 Οκτωβρίου 1984"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις 23 Οκτωβρίου 1984, υπογράφτηκε στη Βαρσοβία, 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας, 
Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικο
νομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνερ
γασίας των δύο χωρών.

2. Σκοπός του Μακροπρόθεσμου αυτού Προγράμματος, 
όπως οναφέρεται στο άρθρο 1, είναι η ανάπτυξη και 
διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών με βάση το αμοιβαίο όφελος, πράγμα για το οποίο 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι έτοιμα να δημιουργήσουν 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών, βιομη
χανικών, επιστημονικών και τεχνικών συνεργασιών μεταξύ 
τους και να υποστηρίξουν, παράλληλα με παραδοσιακές 
μορφές συνεργασίας, τη δημιουργία νέων μορφών συνερ
γασίας, περιλαμβανομένης της βιομηχανικής συμπαραγωγής 
και της σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων και συμφω
νιών μεταξύ των εκατέρωθεν οίκων, οργανισμών και 
ιδρυμάτων, αναλαμβάνοντας όλα τα αναγκαία, για την 
πραγματοποίηση των στόχων αυτών, μέτρα.

3. Περαιτέρω ot κλάδοι συνεργασίας, κατά το άρθρο 2, 
που αυτήν τη στιγμή παρουσιάζουν ειδικά ευνοϊκές συνθή
κες ανάπτυξης και για τους οποίους τα συμβαλλόμενα Μέρη 
θα αναλάβουν διάφορες πρωτοβουλίες, για την ενθάρρυνση 
και υποστήριξή τους, αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρ
τημα του Μακροπρόθεσμου αυτού Προγράμματος που 
περιλαμβάνει αφ' ενός τους κλάδους βιομηχανικής, επιστη
μονικής και τεχνικής συνεργασίας, (μεταλλευτική και ηλε- 
κτροπαραγωγική βιομηχανία, βιομηχανία μηχανών, ναυπηγι
κή βιομηχανία, σιδηροδρόμους, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία 
αυτοκινήτων, αεροπορική βιομηχανία, βιομηχανία επεξερ
γασίας τροφίμων, κατασκευή σηράγγων οδών, σιδηροδρό
μων και υδάτων, κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
προστασία του περιβάλλοντος, και προστασία και αποκα
τάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων) και αφ' ετέρου τους 
κλάδους οικονομικής συνεργασίας (αγροτικά προϊόντα και 
αγροτικές πρώτες ύλες, βιομηχανικές πρώτες ύλες, βιομη
χανικά προϊόντα, μηχανικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, και 
δομικά υλικά).

4. Ειδικότερα, το υπό κύρωση Μακροπρόθεσμο Πρόγραμ
μα προβλέπει ρητά (άρθρο 3) ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
ενθαρρύνουν και προωθούν ιδιαίτερα πς παρακάτω μορφές 
και μεθόδους μακροπρόθεσμης συνεργασίας:
- Σχέδιο, ανάπτυξη, ανέγερση και ανακατασκευή έργων 

στη βιομηχανία, γεωργία και άλλους κλάδους των εθνικών 
οικονομιών των δύο χωρών, όπως επίσης και σε τρίτες 
χώρες.
- Συνεργασία στην παραγωγή μηχανημάτων, βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, συναρμολόγηση μηχανών, εξοπλισμού και 
ανταλλακτικών.

- Συμμετοχή εταιριών σε κατασκευαστικά έργα.
- Έρευνα και εκμετάλλευση φυσικών πόρων.
- Κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών.
- Ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών αποτελεσμάτων, 

δειών και τεχνικών γνώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Ανταλλαγή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων για 
διαβουλεύσεις, τεχνικές διαλέξεις και κοινές ερευνητικές 
και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

- Διεξαγωγή επιστημονικών και τεχνικών συναντήσεων, 
διοργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων και διασκέψεων.

5. Περαιτέρω, το υπό κύρωση Μακροπρόθεσμο Πρόγραμ
μα προβλέπει, ότι για την ανάπτυξη της οικονομικής, 
βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής τους συνεργα
σίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα βοηθήσουν στη χορήγηση 
πιστώσεων με τους πλέον ευνοϊκούς όρους, στα πλαίσια 
πάντοτε της εσωτερικής τους νομοθεσίας και των διεθνών 
τους υποχρεώσεων (άρθρο 7), οι πληρωμές για ανταλλαγές 
αγαθών και υπηρεσιών θα γίνονται σε ελεύθερα μετατρέψιμα 
νομίσματα, σύμφωνα με τους συναλλαγματικούς κανόνες 
που ισχύουν στις δύο χώρες (άρθρο 8), ιδιαίτερη έμφαση 
θα δοθεί σε ειδικά προβλήματα αναφορικά με τη συνεργασία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών (άρθρο 9), 
και θα διευκολυνθεί η οργάνωση εκθέσεων, η ανταλλαγή 
εμπορικών και βιομηχανικών αποστολών, κ.λπ. (άρθρο 10).

6. Η εφαρμογή του Μακροπρόθεσμου αυτού Προγράμμα
τος θα ανατεθεί στη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 10 της 
Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Πολωνίας για την ανάπτυξη 
της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 
18 Δεκεμβρίου 1980, και η οποία θα συνέρχεται μια φορά 
το χρόνο, ή πιό συχνά, εκ περιτροπής στην Ελλάδα και 
στην Πολωνία, με πρωτοβουλία ενός από τα συμβαλλόμενα 
Μέρη.

7. Το παρόν Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα άρχισε να ισχύει 
από την ημέρα της υπογραφής του (23.10.1984), η δε 
διάρκεια της ισχύος του θα ακολουθήσει πς διατάξεις 
ισχύος της ανωτέρω Ελληνο-Πολωνικής Συμφωνίας οικο
νομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας, που υπο
γράφτηκε στην Αθήνα σπς 18 Δεκεμβρίου 1980.

8. Τα οφέλη για την Εθνική μας Οικονομία, που ανα
μένεται να προκόψουν από την εφαρμογή του Μακροπρό
θεσμου αυτού Προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων:

α. Η συνέχιση και διεύρυνση των οικονομικών, βιομηχα
νικών, επιστημονικών και τεχνικών σχέσεων της χώρας μας 
με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας.

β. Η απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας από χώρα που 
διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως η 
Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας.

γ. Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

9. θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη σας, εισηγούμεθα την 
έγκριση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 1992 
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