
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας χαι της Κυπρ:ακή; Δη
μοκρατίας για την ανάπτυξη της ο:χ.βναμικής, βιομηχανι
κής και τεχνολογικής συνεργασίας» .

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις 26 MiK'j 198-4 υπογράοηκ-ε στη Λευκωσία μετα
ξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και Κυπριακή; Δημο
κρατίας Συμφωνία για τη*/ ανάπτυξη της Οικονομικής. Βιο
μηχανικής κα: Τεχνολογικής Συνεργασίας.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η ενδάρρυνση κα: 
ποοώδηση της οικονομικής, βιομηχανικής κ.αι τεχνολογικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών κυρίως στους τομείς τη; 
βιομηχανίας. της γεωργίας, της δασοπονίας. της κ.τηνοτρο- 
φίας, της αλιείας, της σπογγαλιείας, του τουρισμού, της ναυ
τιλίας, των κατασκευών, των μεταφορών, της ενεργειας, του 
προγραμματισμού. των οικονομικών μελετών v-.z.

3. Ειόικ.ότε: α η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπε::

а) Την ενδάρρυνση όλων των μορφών συνεργασίας μετα
ξύ ατόμων, επιχειρήσεων κρατικών -/.at άλλων φορέων, όπως 
κα: τη·/ ανταλλαγή επισκέψεων, αποστολών, αντιπροσωπειών 
xat τη συμμετοχή σε διεδνείς εκδόσεις (άρδρο 3) .

б) Την προώδηση νέων μχρφών συνεργασίας, όπως αμοι
βαίες επενδύσεις, μιχτές ή χοινές επιχειρήσεις χαι εταιρείες 
σ’ όλους τους τομείς χαδώς ν.α; την ανάπτυξη κ.οινών —ροίτο- 
βουλιών των επιχειρήσεων x-at οργανισμών σε τρίτες αγορές 
(άρδρο 4) .

γ) Την ανταλλαγή τεχνολογικής πείρας xat εμπειριών, τε- 
χνιχών πληροφοριών, προνομίων, ευρεσιτεχνιών χαι αδειών 
για τη βελτίωση υφισταμένων ή νέων τεχνολογικών μεδέ- 
ίων (άρδρο 3) .

5) Τη σύναψη συμβάσεων στα πλαίσια της συνεργασίας της 
παρούσας Συμφωνίας μεταξύ των ατόμων των επιχειρήσεων 
xat κρατικών φορέων των Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα 
μιε τους νόμους χαι τους χανονισμούς των χωρών τους (άρ
δρο 6).

ε) Την παροχή των αναγχαίων χατά περίπτωση διευχολύν- 
σεων με ευνοϊκότερους όρους, χαι την εξάλειψη των υφισταμέ
νων πιδανών εμποδίων, έχοντας υπόψη της σπουδαιότητα της 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της οικονομικής. ίιοαηχα- 
νιχής χαι τεχνολογικής συνεργασίας, στα πλαίσια της εσωτε- 
ριχής τους νομοδεσίας χαι των χανονισμών τους, χα: σύμφωνα 
με τις διεδνείς τους υποχρεώσεις (άρδρα 7 χαι 8) .

στJ Τη σύσταση Μιχτής Επιτροπής με σχοπό τη διασφάλι
ση της ομαλής -εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής, το συντο
νισμό της οιχονομιχής βιομηχανικής και τεχνολογικής συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χωρών, τη/ υποβολή και εξέταση προ
τάσεων που αποβλέπουν στη/ περαιτέρω ανάπτυξη της οικονο
μικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, την επεξεργασία προτάσεων που σκοπούν στην ερμηνεία 
των διατάξεων και τη διευδέτηση των προβλημάτων που 
μπορούν να παρουσιασδούν κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας 
και τέλος την εξέταση κάδε άλλου δέματος που δα προταδει 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και δα προκύπτει από την εφαρ
μογή της Συμφωνίας. Στην Επιτροπή δίνεται η δυνατότητα να 
συνιστά ομάδες εργασίας για επιμέρους τομείς συνεργασίας και 
επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Η Μικτή Επιτροπή αποτελείτα: από αντιπροσώπους των 
'δύο Μερών και συνέρχεται μετά από αίτηση ενός απ’ αυτά, του
λάχιστον μία φορά το χρόνο, εκ περιτροπής στις πρωτεύου
σες της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας (άρδρο 9).

4. Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας είναι δεκαετής.

3. Τα οφέλη για την Εδνική Οικονομία, που αναμένονται 
από τη/ εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής είναι:

α) Η αξιοποίηση των οικονομικών βιομηχανικών και τε
χνολογικών πόρων της χώρας μας στα πλαίσια μιας ευρείας, 
σταδερής και διαρκούς συνεργασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :) Οι προοπτικές για νέες μορφές συνεργασίας όπως επεν
δύσεις μικτές ή κοινές επιχειρήσεις κα: εταιρείες σε όλους 
σε.ς τομείς και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών των επι
χειρήσεων και οργανισμών σε τρίτες αγορές.

γ i ί ?./ταλλαγή τεχνολογικής πείρας και εμπειριών.
δ Και κυρίως η σύσφιξη των μεταξύ των δύο χωρών πα

ραδοσιακών δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης και στον οικο
νομικό τομέα.

6. θέτοντας αυτά υπόψη σας. εισηγούμεδα την έγκριση του 
υποίαλλαμένου σχεδίου νόμου.

Λδήνα. 4 Ιανουάριου 198G
Ο: Υπουργοί

Τϊροεδοίας Κ-δέονη-η; Εξωτεοικών
ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΧΑΤΖόΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Εύνική; Ο κον;/ίας Οικονομικών
ΚΩΧ X; :Σ ΣΗΜΙΤΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Περιβάλλο-ντο-ς. Χωοοταξίας 
Γεωσγιας και Δημοσίων Έσγων

ΙΩΑΝ. ΠΟΊΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Βιομηχανίας. Ενέργειας Μεταφορών και

και Τεχνολογίας Επικοινωνιών
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Εαπο::κής Ναυτίλια;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΖΑΝΔΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση «Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι

κής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας».

Άρδρο πρώτο.

Κυρώνεται κα: έχει την ισχύ, που ορίζει το άρδρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρα
τίας. που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26 Μαίου 1984, 
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΧΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΧΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ TLA ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο: Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Κυ
πριακής Δημοκρατίας (εφεξής αποκ.αλούμενες τα Συμβαλλό
μενα Μέρη),

Επιδυμώντας τη σύσφιξη των μεταξύ των δύο χωρών πα- 
δοσιακών δεσμών φιλίας κα: αλληλεγγύης,

Επιδυμώντας να x/απτύξουν την οικονομική, βιομηχανική 
και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών με βάση 
την αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος.

Λαμβάνυντας υπόψη την επιδυμία των δύο Συμβαλλόμενων 
Μερών για την αξιοποίηση των οικονομικών, βιομηχανικών κ-α: 
τεχνολογικών τους πόρων, με σκ.οπό την ανάπτυξη των δυο 
κρατών μέσα στο πλαίσιο μια; ευρείας. σταδερής και 
διαρκούς συνεργασίας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες για οικονομική, βιομη
χανική και τεχνολογική συνεργασία είναι δεδομένες.

Λαμβανοντας υπόψη ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επι- 
δυμούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συνεργασία σύμφωνα με 
τη/ εσωτερική τους νομοδεσια κ-αι με τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν -από το Διεδνές Δικ.αιο. κα: τις διεδνείς δεσμεύσεις 
κ.άδε Συμβαλλόμενου Μέρους, 
συμφώνησαν τα ακόλουδα:


