
Ετο σχέδιο νόμου Κύρωση Συμφωνίας Οιχονομιχής. Επιστημονικής 
χαι Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Δημοκρατίας της Ρουάντα (Αθήνα. 13.1.1986).

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 13.10.1986 υπογράφηκε στην Αθήνα, μεταςύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουάντα 
συμφωνία για την ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση της Οικονομι
κής Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας.

Η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει:

α) Την προώθηση της οικονομικής τουριστικής και τεχνικής συνερ
γασίας καθώς και την συνεργασία στον τομέα των μεταφορών (Άρθρο
ί).

β) Την προοδευτική πραγματοποίηση της παραπάνω συνεργασίας 
μι επιμέρους συμφωνίες και συμβάσεις (Άρθρο 2).

γ) Την προώθηση σχεδίων που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον 
(Άρθρο 3)

δ) Διαβουλεύοεις και τακτικές συναντήσεις με σκοπό την καλύτερη 
γνώση της πραγματικότητας των δύο χωρών και την μελέτη θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος (Άρθρο 4).

ε) Σύσταση Μικτής Επιτροπής από εκπροσώπους που ορίζονται από 
τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις των δύο χωρών με σκοπό την εξέταση 
των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας στους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 1. τη συζήτηση και ρύθμιση ενδεχόμενων 
προβλημάτων κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία των διακανονι
σμών που θα συμφωνηθούν σε εκτέλεση της συμφωνίας (Άρθρο 5).

στ) Τη ρύθμιση^με πνεύμα κατανόησης, κάθε διαφοράς οποιοσδή
ποτε φύσης που Θα προέκυπτε μεταξύ τους στο πλαίσιο της παρούσης 
συμφωνίας (Άρθρο 6).

ζ) Η Συμφωνία θα ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί να την κα

ταγγείλει Θα πρέπει να κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος, εγγράφως, έξι μήνες νωρίτερα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επίσης ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την ολική ή μΕ. 
ρική αναθεώρηση της Συμφωνίας με τους ίδιους όρους που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 6.

- Τα οφέλη που αναμένεται να προκόψουν από την εφαρμογή ττς 
Συμφωνίας Ελλάδας - Ρουάντα είναι:

1) Η προώθηση της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας των δύο 
χωρων.

2) Η αύξηση των οικονομικών και εμπορικών μας συναλλαγών με 
την Ρουάντα.

3) Η ανωτέρω Συμφωνία κρίνεται σκόπιμη από ελληνικής πλευράς 
στα πλαίσια της προώθησης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στις 
χώρες της Αφρικής.

Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 
υποβαλλομένου σχεδίου νόμου.
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Κ. ΜΠΆΝΤΟΤΒΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνερ

γασίας με-ςαξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Ρουάντα.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συ

ντάγματος η Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συ
νεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Ρουάντα που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 1986 
και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και Γ αλλική 
γλώσσα έχει ως εξής:


