
Στο Σχέοic Νόμου «Κύρωση της συμφωνίας Οικονομικής.
Επιστημονικής κα: Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημον.οατία; χα: της Κυ
βέρνησης της Δημοκρατικής χα: Λαϊκής Αλγερινής Δη-
μοκοατία;. που υπο-'οάσηχε στο Αλ-έτι. :τ:: 13 Μαιο- 
1982)).

7/οος 71/ Βουλ)/ γο/>· Ελλήνων
1. Στις 13 Μαΐου 1982- υπογράφηχε στο Αλγέρι. μεταξύ 

των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Αλγερίας, Συμ
φωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργα
σίας.

2. Σκοπός της Συμοωνίας αυτής είναι η ενίσχυση κα: 
ανάπτυξη της Οικονομικής Ε.τ:στημον·.κής κα: Τεχνικής Συ
νεργασίας μεταξύ :ων δύο χωρών, στους εξής τομε:ς:

Τον Τουρισμό, τ:ς Μεταφορές κα: Επικοινωνίες, τα Δη- 
μόί:α Έργα, τη Νχυσιπλοια, τ:ς κατασκευές, την Αλ:εία. 
της Επιστημονικής κα: Τεχνικής Συνεργασίας, ιδίως της 
Εκπαδευσης. της Κατάρτισης Στελεχών, της σ^ταλλα
γής εξειδιχευμένου προσωπικού κα: Τεχνικών Εμπειρογνω
μόνων χαθώς κα: της ανταλλαγής επιστημονικών κα: τε-
χνεκών πληροφοριών σε διάφορους τομείς.

3. Ειδικότερα, η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει:

α) Τη σύναψη, ειδικών συμφωνιών στους διάφορους το
μείς σου αναφέρονται πιο κάνω (Άρθρο 4. α) .

ο) Τη συνεργασία κατά τη μελέτη, εκττόνηση και εκτέ
λεση βιομηχανικών και γεωργβχών έργων, ή έργων υποδο
μής. καθώς και κατά την εφαρμογή άλλων οικονομικών 
προγρχμμάτων χοινού ενδιαφέροντος (Άρθρο 4, δ) .

γ) Την οργάνωση, για εργάτες κα: τεχνικούς, κύκλων εκ
παιδευτικών μαθημάτων και σεμιναρίων ειτιμόρφωσης στις 
βιομηχανικές και γεωργικές επιχειρήσεις των δύο χωρών 
(Άρθρο 4, γ)

δ) Τη μεταφορά Τεχνολογίας, την ανταλλαγή εξειδικευ- 
μέντ-σ Τεχνολογίας και τη σχετική με χυτή/ πληροφόρη- 
ση (Άρθρο 4, δ) .

: ι Τκν εφαρμογή ττ.ς συνεργασίας σύμφωνα με τις κα
τευθύνσεις κα: τους στόχους του εθνικού αναπτυξιακού προ
γράμματος κάθε συμβαλλόμενου μέρους (Άρθρο 4).

στ) Την χορήγηση των απαιτουμένων διοικητικών αδειών 
και την παροχή διευκολύνσεων, vto την εκτέλεση των έρ
γων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα μι 
τους νόμους our: κανονισμούς, καθώς και με την ισχύουσα 
οικονομική πολίτική στις δύο χώρες (Άρθρο 6) .

ζ) Την πληρωμή σε ελεύθερο συνάλλαγμα των εκτελου- 
μένων έργων (Άρθρο 5) .

τ': Τη σύσταση Μικτής Επιτροπής, για την παρακολού
θηση. προώθηση και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 
αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Κυβερνήσεων. η 
οποία θα συνεδριάζει κάθε δυο χρόντα ή μετά από αίτηση 
του ενός ή του άλλου των συμβαλλόμενων μερών, εναλλάξ 
στην Αθήνα και στο Αλγέρι (Άρθρα 7 και 8) .

4. Τα οφέλη για την Εθνική Οικονομία, που αναμένο
νται από την εφαρμογή της Συμφωνίας χυτής είναι:

2) Η αύζηση του όγκου εμπορίου, κα: των εξ αγωγών 
μας ιδιαίτερα.

β) Η εξαγωγή Ελληνικής Τεχνολογίας τόσο στο γεωρ
γικό. όσο κα: στο βισμηχανικό και τεχνικό τομέα.

γ) Η σημαντική πρόοδος που αποτελεί η Συμφωνία αυτή 
π: ο; ττν κατεύθυνση της προσπάθειας της Ελληνικής Κυ
βέρνησης για την ανάπτυξη και εδραίωση των φιλικών και 
οιχονομικών δεσμών της Ελλάδας με τις Αραβικές Χώρες, 
που εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της χ/απτύξεως των 
δεσμών με τις Χώρες του Τρίτου Κόσμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΰ. Θέτοντας χυτά υπόψη εισηγουχε-υα ττν ε-'χαιση
του υποβαλλόμενου Σχεδ ίου Νόμου.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1986 
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ΣΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τη; Συμφωνίας Οικονομικής, επιστημονικής κα
τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας κα: της Δημοκρατική; κα; Λαϊκή;
Αλγερ:νή·ς Δημοκρατίας.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία οικονομικής, επιστη
μονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Δημοκρατικής κα: Λα
ϊκής Αλγεσινή; Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στο Αλγέρι 
οτις 13 Μαΐου 1982. της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

Συμφωνία Οικονομικής. Επιστημονικής χζ: Τεχνικής Συ
νεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατικής και Λαϊκή; 
Αλγερ:νής Δημοκρατίας.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατία; κα: η Κυ
βέρνηση τπ; Δημοκρατική: κα: Λαϊκής Αλγερ:νής Δημο
κρατίας.

Επιθυμώντας να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις υπάρ- 
χουσες φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Έχοντας επίγ/ωση της χυαγκαιότητας για μια συνεργα
σία που να βασίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον.

Αποφασίζουν τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας οικονομι
κής. επιστημονικής κα: τεχνικής συνεργασία; με τους ακό
λουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΑΡΘΡΟ Πρώτο: Τα συμβαλ/.όμενα μέρη ανχλχμβχυουν 
να προωθήσουν τη; οικονομική, επιστημονική και τεχνική 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς που μπο- 
ιούν να συμβάλλουν στη/ χ/άπτυξη των οικονομιών τους.

ΑΡΘΡΟ 2: Υποστηρίζουν με κάθε δυνατό μέσο "η-11 ”'κα- 
θιδρυτή -/.α: τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ τον/ επι
χειρήσεων. οργχ/ισμών και κάθε οικονομικού φορέα των δύο 
χωρών :ε όλους του; τομείς και ειδικότερα, στο Εμπόριο, στη 
Βιομηχανία, στο·/ Τουρισμό, στις Μεταφορές κα: Επικοινωνίες, 
στα Δημόσια Έργα, στη Ναυσιπλοΐα, στις Κατασκευές, στην 
Αλιεία λαμβάνόντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα και τις 
δυνατότητες των δύο χωρών.

ΑΡΘΡΟ 3: Τα δύο μέρη λαμβάνουν κάθε χ/αγκαίο μέ
τρο που θα συμβάλλει στη; προώθηση τη; επιστημονικής


