
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση συμφωνίας οικονομικής. επιστη- 
μονικής κα. τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνή
σεως της Ελληνικής Δημοκρατίας κα·. της Προσωρινής 
Στρατιωτικής Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Αιθιοπίας» 
(Αθήνα. 18.6.1986).

Προζ τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις 18.6.1986 υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Προσωρι
νής Στρατιωτικής Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Αιθιο- 
τίας συμφευνία οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής 
συνεργασίας.

2. Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η ανάπτυξη και η 
ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς γεωργίας, της 
βιομηχανίας, του τουρισμού, των κατασκευών, της αλιείας, 
των επικοινωνιών, των μεταφορών, και της ναυπήγησης και 
επισκευής πλοίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περίοδο ενός χρόνου, εκτός αν ένα από το συμβαλλόμενα μέεη 
ανακοινώσει την πρόθεσή του να τερματίσει την ισχύ της £ςι 
(6) μήνες προ της λήξης της.

8. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύΰ/ουν από την εταε- 
μογή της συμφωνίας αυτής μεταξύ Ελλ,άδας - Αιθιοπία; 
είναι ■

α) Η προοιθηση της οικονομικής και τεννικής συνεενα- 
σίας των δύο χωρών.

β) Η αύξηση των οικονομικών και εμπορικών μας ανταλ
λαγών με την Αιθιοπία.

9. Η παραπανω συμφωνία κρίνεται σκόπιμη από ελλη
νικής π/,ευράς γιατί πρέπει να εισχωρήσουμε πολιτικά και 
οικονομικά στις τρίτες χώρες και σε χώρες που στο υέλλον 
θα είναι καλχί πελάτες ελληνικών βιομηχανικών και λοιπών 
προϊόντων.

10. Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω, εισηγυύμαστε την 
έγκριση του σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε.

Αθήνα. 22 Μαρτίου 1987

3. Ειδικότερα η υπό κύρουση συμφωνία περιλαμβάνει : 
α) Συνεργασία στη μελ.έτη. προπζρασκευή και πραγμα

τοποίηση έργων που ενδιαφέρουν τις δύο χώρες.
β) Ανταλλαγή πληροφοριών που στοχεύουν στην επιστημο

νική έρευνα και τεχνολογία.
γ) Ενθάρρυνση ανταλλαγής ειδικών εμπειρογνωμόνων 

στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την έρευνα.
δ) Ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ οργα

νισμών, επιχειρήσεων και οικονομικών ιδρυμάτων, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις των δύο χωρών.

ε) Ενθάρρυνση ανταλλαγής εμπορικών αντιπροσώπων, 
αντιπροσωπειών και αποστολών και την οργάνωση εκθέσεων 
με σκοπό τη βελτίωση του εμπορίου των δύο χωρών.

Οι Υπουργοί
Εξωτεεικών

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛ1ΛΣ
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημοσίων 'Εργων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Γεωργίας
ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΛΚΗΣ

Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας 

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ
Μεταφορών και Επικοινωνιών Εαποοικής Ναυτιλίας
ΚΩΝ/ΝΌΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΕΥΣΤ. ΑΛΕΞΛΝΔΡΗΣ

Εμπορίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

4. Τα δύο μέρη συμφωνήσανε να συστήσουν μικτή επιτρο
πή οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, που 
θα συνεδριάζει διαδοχικά στην Ελλάδα και την Αιθιοπία, μετά 
από αίτηση ενός των ενδιαφερομένων και θα εξετάζει διάφορα 
θέματα και μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν στην υλ.ο- 
ποίηση της συμφωνίας αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής 

συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Προσωρινής Στρατιωτικής Κυ
βερνήσεως της Σοσιαλιστικής Αιθιοπίας.

5. Η συμφωνία θα ισχύσει από την ημέρα της ανταλλαγής 
ανακοινώσεων, που θα επιβεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν οι νο
μοθετικές επιταγές από κάθε μέρος για την εφαρμογή της 
συμφωνίας.

6. Η εκπνοή της συμφωνίας δε θα έχει καμία συνέπεια 
επί της ιετχύος των συμβάσεων και των συμβολαίων μεταξύ 
επιχειρήσεων και οργανισμών των δύο χωρών.

7. Η διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται για πέντε (5) χρό
νια από τη θέση της σε ισχύ και μπορεί να ανανεώνεται για

' Αρθρο^πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγματος η συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής 
και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη - 
νικής Δημοκρατίας και της Προσωρινής Στρατιωτικής Κυ
βέρνησης της Σοσιαλιστικής Αιθιοπίας που υπογράφηκε 
στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1986 και της οποίας το πρω
τότυπο κείμενο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση 
στην Ελληνική έχει ως εξής :


