
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί χυρώσεως της Συμφωνίας 
οικονομικής, βιομηχανικής- κα'ι έπιστημονικοτεχνικής 
συνεργασίας μεταξύ τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος καί τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας».

Πρόζ τήν Βονλήν των 'Ελλήνων

■ A: à Tcô ύπεβ αλλιμενιυ ύμϊν σχεδίου Νόμου σκοπεί-/ 
ται ή κόρωσις τή; ύπογραφείσης έν_ Σόφια. τήν 25 η·/ 
Νοεμβρίου 1972, Συμφωνίας περί οικονομικής, βιομηχανι
κής καί επιστημονικής συνεργασίας μετά τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Βουλγαρίας.

Ή Συμφωνία αϋτη, άποτελουμένη έξ εννέα άρθρων, θέ
λει τεθή έν ίσχύι μετά τήν διά τής διπλωματικής όδοϋ άν- 
ταλλαγής των όιακοινώσεων δι’ ών θά γνωστοποιήται ή έγκρι- 
σις ταύτης υπό των Κυβερνήσεων των δύο Συμβαλλομένων 
Μερών καί θέλει παρ'αμείνει έν ίσχύι μέχρι τής καταγγελίας 
αυτής υπό ενός έκ των Μερών, κατόπιν προειδοποιήσεως 
έξ μηνών.

Ή έν λόγω Συμφωνία συνήφθη έν τή έπιδιώξει άναπτύ- 
ξεως τής μεταξύ τών δύο Χωρών συνεργασίας εις τούς οικο
νομικόν, βιομηχανικόν καί επιστημονικό τεχνικόν τομείς.
- *Υπδ τής Συμφωνίας ταύτης προβλέπεται ότι ή σύνεργα- · 
σία εις τούς ρηθέντας τομείς θά έκτελήται έν τώ πλαισίω. 
τών νομοθεσιών καί τής τηρουμένης πρακτικής ΰπό τών δύο 
Χωρών καί ότι δι’ έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν συν
εργασίας θά είναι αναγκαία ή σύναψις ειδικού συμβο αίου, 
διά τό όποιον θά άπαιτήταΓ προηγουμένοις ή έγκρισι, τών 
αρμοδίων ’Αρχών τών δύο Χωρών. '

- . ’Εν ’Αθήναις τη 20 Μαρτίου ,1976

Λ 'ή ~ ^ V Οί- 'Υπουργοί Λ 7‘·Λ · Λ-■··■■*' 
ν Εξωτερικών .7 - . - Πολιτισμού καί ’Επιστημών

ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ; : ή Λ ΚΩΝ.; ΤΡΥΠΑΝ Η Σ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 6. τής. έν Μαδρίτη ύπογραφείσης τήν 8ην Δεκεμβρίου' 
1972, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνή- 
σεως τής 'Ισπανίας, Συμφωνίας - Πλαισίου Συνεργασίας 
καί ειδικής Συμφωνίας έπιστημονικής καί τεχνικής Συν
εργασίας,

7. τής έν Λονδίνω ύπογραφείσης τήν 26ην Φεβρουάριου 
1974, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνή
σεως τοϋ ' Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας 
καί Βορείου ’Ιρλανδίας, Συμφωνίας περί διεθνών οδικών 
μεταφορών έμπορευμάτων,

8. τής έν ’Αθήναις ύπογραφείσης τήν 15ην Δεκεμβρίου 
1970, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνή
σεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, Συμ
φωνίας οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής Συνεργα
σίας,

9. τής έν Βουκουρεστίω ύπογραφείσης τήν 15ην ’Ιου
νίου 1974, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής 
Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμα
νίας, Συμφωνίας περί §ιεθνών οδικών μεταφορών ταξειδιω- 
τών καί έμπορευμάτων καί τοϋ συνημμένου αύτή Πρωτο
κόλλου, _

10. τής έν ’Αθήναις ύπογραφείσης τή 12ην ’Απριλίου^ 
“1973 Προσθέτου Συμφωνίας ,είς τήν άπό 15ην Δεκεμβρίου

1970 Μακροπρόθεσμον Συμφωνίαν περί έμπορικών άνταλ- 
λαγών Ελλάδος - Ρουμανίας, .

11. τοϋ έν Βελιγραδίω ύπογραφέντος τήν 19ην Δεκεμ
βρίου 1973 Πρωτοκόλλου τής 8ης Συνόδου τής Μικτής 
Έλληνογιουγκοσλαυϊκής ’Επιτροπής οδικών μεταφορών, 
περί τών οδικών μεταφορών ταξιδιωτών καί εμπορευμάτων.

- Άρθρον πρώτον ■· · Λ . .
Κυροΰνται καί έχουν ίσχύν Νόμου : 1. ή έν Σόφια ύπο- 

γραφεΐσα τήν 28ην Νοεμβρίου 1972,"“μεταξύ τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Βουλγαρίας,-Συμφωνία οικονομικής, βιομηχα
νικής καί έπιστημονικοτεχνικής . Συνεργασίας, ;

2. ή έν ’Αθήναις ύπογραφεϊσα τήν 16ην Νοεμβρίου 1973, 
μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως 
τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας Συμφωνία έπι
στημονικής καί τεχνικής Συνεργασίας,

.. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ η

Περί κυρώσεως : 1. τής έν Σόφια ύπογραφείσης τήν 
25ην Νοεμβρίου 1972, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγα- , 
ρίας, Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής καί έπιστημονι- 
κοτεχνικής Συνεργασίας, , ·'. ■ - >

2. τής έν ’Αθήναις ύπογραφείσης τήν 15ην Νοεμβρίου : 
1973, μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυ-· 
βερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας, Συμ
φωνίας έπιστημονικής καί τεχνικής Συνεργασίας,

3. τής έν Σόφια ύπογραφείσης τήν 12ην ’Ιουλίου 1971 
Συμφωνίας περί συστάσεως Έλληνοβουλγαρικής ’Επιτρο
πής διά τήν συνεργασίαν εις τούς τομείς τής ηλεκτρικής 
ένεργείας καί τής χρησιμοποιήσεως τών ύδάτων τών πο
ταμών τών διασχιζόντων τά έδάφη Ελλάδος - Βουλγαρίας,

4. τής έν Βρυξέλλαις ύπογραφείσης τήν 16ην ’Ιουλίου
19Ô9, μεταξύ τής Ελλάδος καί τοϋ Βελγίου, Συμφωνίας 
οδικών μεταφορών ταξειδιωτών καί έμπορευμάτων διε-. 
νεργουμένων δι’ έμπορικών οχημάτων, ■» ’ - -

λ 5. τής έν ’Αθήναις ύπογραφείσης τήν 14ην Σεπτεμβρίου 
1972, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελλάδας καί τής Κυ- 

: βερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Λιβερίας, Συμφωνίας 
οικονομικής καί τεχνικής Συνεργασίας,

3. ή έν Σόφια ύπογραφεϊσα τήν 12ην ’Ιουλίου 1971 Συμ
φωνία περί συστάσεως Έλληνοβουλγαρικής Επιτροπής 
διά την συνεργασίαν εις τούς τομείς τής ήλεκτρικής ένερ- 
γείας καί τής χρησιμοποιήσεως τών ύδάτων τών ποταμών 
τών διασχιζόντων τά έδάφη Ελλάδος - Βουλγαρίας,

4. η έν Βρυξέλλαις ύπογραφεϊσα τήν 16ην ’Ιουλίου 1969,
μεταξύ τής Ελλάδος καί τοϋ Παγίου, Συμφωνία οδικών 
μεταφορών ταξειδιωτών καί έμπορευμάτων διενεργουμέ- 
νων δι’ έμπορικών όχημάτων, · . ,· ■

• ; V , . f . .
5. ή έν ’Αθήναις ύπογραφεϊσα " τήν 14ην Σεπτεμβρίου 

1972, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής ' Ελλάδος καί τής Κυ- 
όερνήε-εως τής Δημοκρατίας τής Λιβερίας. Συμφωνία οικο
νομικής καί .τεχνικής Συνεργασίας. ■

6. ή έν Μαδρίτη ύπογραφεϊσα τήν 8ην Δεκεμβρίου 1972, 
μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ισπανίας, Συμφωνίας - Πλαίσιον Συνεργασίας καί ή 
Ειδική Συμφωνία έπιστημονικής καί τεχνικής Συνεργασίας,

7. ή έν Λανδίνω ύπογραφεϊσα τήν 26ην Φεβρουάριου
1974, μεταξύ τής ' Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνή
σεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας 
καί Βορείου ’Ιρλανδίας, Συμφωνία περί διεθνών οδικών 
μεταφορών έμπορευμάτων, .

8. ή έν ’Αθήναις ύπογραφεϊσα τήν 15ην Δεκεμβρίου 1970, 
μεταξύ τής ' Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τής Κυβερνήσεως 
τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, Συμφωνία 
οίκονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής Συνεργασίας,

9. ή έν Βουκουρεστίω ύπογραφεϊσα τήν 15ην ’Ιουνίου


