
' -ο σχέδιο νόμου «κύρωση συμφωνία; οικονομικής και 
” -Σχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 

Ελλ.ηνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής 
Λεαδία:».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ι Ετι; 17 Σεπτεμβρίου 1986 υπογράφηκε στο Ριάντ 
, _τ-ίύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

-ονι Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, συμφωνία οικονο
μικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

2. Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η ανάτττυξη και 
,σχυοοποίηση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, η υπό κύρωση συμφωνία προβλέπει : 
α) την ενθάρρυνση κοινών γεωργικών, κτηνοτροφικων, 

ειοαηχανικών και τεχνικών ανατττυξιακών τερογραμμάτων 
. άρθρο 2).

S) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επιστημο
νικές και τεχνολογικές έρευνες (άρθρο 2),

ν) την προώθηση των ανταλλαγών προϊόντων (άρθρο 2), 
δ) την ανταλλαγή και κατάρτιση του αναγκαίου για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων συνεργασίας, τε
χνικού προσωπικού (άρθρο 2),

ε) την ενθάρρυνση της οικονομικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας μεταξύ των υπηκόων των δύο μερών, όπως 
και των νομικών προσώπων και την ίδρυση μικτών έργων 
και εταιρειών σε διάφορους τομείς (άρθρο 3),

στ) την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη διακίνηση 
των κεφαλαίων από τη μία χώρα στην άλλη (άρθρο 4), 

ζ) την ενθάρρυνση ανταλλαγής επισκέψεων αντιπροσώ
πων και αποστολών και τη λειτουργία εκθέσεων, για την 
ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών (άρθρο δ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συν

εργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δη
μοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχε: την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία οικονομικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δη
μοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας που 
•υπογράφηκε στο Ριάντ στις 17 Σεπτεμβρίου 1986 της 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής :

η) τη συγκρότηση μικτής επιτροπής που θα συνέρχεται 
στις δύο χώρες εναλλ.άξ, μετά από αίτηση ενός από τα δύο 
μέρη, για την υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων και μέ
σων για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ 
τους οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

4. Η συμφωνία ισχύει από την ανταλλαγή των εγγρά
φων επικύρωσής της. Η διάρκεια της είναι τριετής και 
ανανεώνεται αυτόματα, εκτός αντίθετης δήλωσης των δύο 
μερών, έξι μήνες προ της λήξης της.

5. Τα οφέλη που αναμένεται για την εθνική οικονομία 
2~ο την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής είναι :

α) η αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων των δύο 
/.ωρών στα πλαίσια μιας ευρείας, σταθερής και διαρκούς 
συνεργασίας,

β) οι προοπτικές των μορφών συνεργασίας, όπως ανα- 
~τυςιακά προγράμματα, ανάληψη κοινών έργων και ίδρυση 
μικτών επιχειρήσεων,

γ) η ανταλλαγή, πληροφοριών σχετικά με επιστημονικές 
και τεχνολογικές έρευνες,

δ) η προώθηση^ ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, 
ε) και κυρίως η ενίσχυση των φιλ.ικών σχέσεων μεταξύ 

των δύο χωρών στα πλαίσια μιας στενότερης οικονομική; 
και τεχνολ.ογικής συνεργασίας.

6. Θέτοντας αυτά υπόψη σας, εισηγούμεθα την έγκριση 
του υποβαλλ.ομένου σχεδίου νόμου.
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Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέ
ρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αναφερόμενες 
στο εξής σαν Συμβαλλόμενα Μέρη, επιθυμώντας να ενι- 
σχύσουν τις φιλικές οχεετεις ττου υττάρχουν μεταςύ των δύο 
χωρών και εκτιμώντας τα οφέλη ττου μπορούν να προκύ- 
ψουν για τις δύο χώρες, σαν αποτέλ,εσμα της προώθησης 
της μεταξύ τους οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
‘συνεφωνησαν, στο πλαίσιο των ισχυόντων στις δύο χώρες 
νομών και κανονισμών, στα εξής :

Άρθρο 1.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπά

θεια ανάπτυξης και ισχυροποίησης της οικονομικής και τεχνο
λογικής συνεργασίας, μεταξύ των δύο χωρών τους, με πνεύ
μα αμοιβαίας κατανόησης.

Άρθρο 2.
Η συνεργασία, η οποία αναφέρεται στην παρούσα συμ

φωνία, περιλαμβάνει ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιο
ριστικά, τους παρακάτω τομείς :

1. Την ενθάρρυνση πραγματοποίησης γεωργικών, κτη- 
νοτροφικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών αναπτυξια
κών προγραμμάτων μεταξύ των δύο Μερών.

2. Την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με επιστημο
νικές και τεχνολογικές έρευνες.

3. Την προαγωγή της ανταλλαγής, μεταξύ των, διαφό
ρων αγαθών και προϊόντων.

4. Την ενθάρρυνση ανταλλ.αγής και κατάρτισης του ανα
γκαίου τεχνικού προσωπικού, για συγκεκριμένα προγράμ
ματα συνεργασίας.

Αρθρο 3.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώξουν την ενθάρρυνση 

της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, μεταξύ 
των υπηκόων τους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
προσώπων, των δύο χωρών και την ίδρυση μικτών έργων 
και εταιρειών, σε διάφορους τομείς.

Άρθρο 4.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις 

και τη ροή των κεφαλαίων από τη μία χώρα στην άλλη.


