
Στο τχέίιε νόμου ακύρωση Μακροπροθέσμου Προγράμμα
τος για την ανάπτυξη της οικονομικής, διομηχανιχής χα· 
τεχνικής συνεογασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα
τίας κα: της Τσεχοσλοδαχικής Σοσ:αλ:στιχής Δ ρεοχρα- 
τι ας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στις 4 Ιουλίου 1984. υπογράρτηχε στην Πράγα με
ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας χα> της 
Κυόέρνησης της Τσεχοσλοόαχιχής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας. Μ αχρ οπρόόετμο Πρόγραμμα γ:α την Ανάπτυξη τη; 
Οικονομικής. Βιομηχανικής καί Τεχ;:κής Συνεργασίας, των 
?ύο χωρων.

2. Σκοπός τοο Μαχροπρό-ό-εσμου αυτού Προγράμματος ε:- 
να! δασικά η επίτευξη μ:ας ουσιαστική; αύξησης ατον ογν.ο 
των οικονομικών συναλλαγών των όόο χωρών, με την καλλί
τερη αξιοποίηση των συσιχών πόρων κα: πρωτων όλων, της 
σύγχρονης τεχνικής κα: τεχνολογίας, κα: των. επιστημονικών 
γνώσεων. προς όφελος κα: των ουο Πλευρών. or ως αναλυ- 
τιχώτερα προκύπτει ατό το άρόρο 1 αυτού. Γι’ αυτό τα sue 
Μέοη ύα πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα γ:α την ανάπτυξη 
μ:ας εντατικής κα: αρμονικής συνεργασία ο μεταξύ των εν
διαφερομένων φορέων κα: οργανισμών των δύο χοίρων, ότως: 
των Υτουργείων. των Ελλη»ικών Δημοσίων Φορίοιν, των Ορ
γανισμών Κο:νής Ωφ©λεί·ας. των Σ·ανετα:ο:σμών, το>ν Οργανι
σμών για την Π ροώόηση των Εξαγωγών, των Εμτορικών 
κα: Βιααηχανικών Επιμελητηρίων κα: των Ι£ιοντικών Επι· 
χειρήσεων ατό τσβχοσλαδ-ακιχής πλευράς.

3. Περαιτέρω, τα ουο Μέρη επι-S υμούν να προωόησουν την 
οικονομική τους συνεργασία ιδιαίτερα στους τομείς της τα- 
ραγωγής κα: της συνεργασίας σε αγοράς τρίτων χωρών. £:- 
νοντας έμπαση. ότως ρητά αναφέρει το άρ-όρο 2:

— Ετη συνεργασία γ:σ την κοινή ταραγωγή μηχανών, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συναρμολόγηση μηχανών. με
ρών κα: ανταλλακτικών γ:α συναρμολόγηση.

— Στην τυξηχενη συμμετοχή εταιρειών των οόο χωρών 
σε έργα κατασκευών και στη συνεργασία στον τομέα της 
υτοόομής. σμμπεριλαιχόινομέιης της ταραχής υπηρεσιών και 
της εξασφάλισης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

— Ετην ανάληψη συντονισμένων δραστηριοτήτων στους 
τπμείς της ταραγωγής κα: MARKETING, με σκοτό την 
ικα'/οτοίηση των αναγκών των αγορών τρίτων χωρών.

— Ετη μεταφορά κα: στην κοινή αξιοποίηση τροηγμένης 
τεχνολογίας.

4. Ειδικότερα. το υπό κύρωση Μσκοστρό-λεσμο Π ρόγραμ- 
μα προβλέπει ρητά (άρ-$ρο 3) err: η οικονομική συνεργασία 
των ουο Μερών τρέτει να συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στους το
μείς της όπεηχανικής παραγωγής. -εωργίας. έρευνας, εξόρ- 
ρυξης φυτικών τόσων. μεταφορών. και επικοινωνιών. Προς 
τσύτο ετισυνάττετα: σ' αυτό κα: σχετικό Παράρτημα για πην 
ανάπτυξη της Οικονομικής. Β:σεηχσ<:κής χαι Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταξύ των όυο Χωρών που περιλαμβάνει τόσο 
τι πτοπούματα πσυ ενδιαφέρουν τα όσο Μέρη (γεωργικά ποο
ιόντα. βιομηχανικές πρώτες ύλες, οαεικά ολικά, 6ι*>ιηχανι- 
κά προϊόντα, κα: εξειΐικευχένχ ό·.σμηχανσ/.ά προϊόντα κα: 
τεχνολογία) ότο κα: τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, 
της όσομηχανίας. των με τα τόσων κα: του τουρισμού (τομέα 
ενεργειας κα: γεωλογίας, ηλεκτροκίνηση- σιδηροδρόμων, γε
ωργία κα: όασοπονία. βιομηχανικό τομέα, τουρισμό κα- ακ- 
λους -.εμείς . χωρίς βέβαια να απόκλειε ία: και η συνεργα
σία σε πρόσθετους τομείς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5. Για την εφαρμογή του Μακροπρόθεσμου αυτού Προ
γράμματος, τα ΐύο Μέρη συνιστοόν Διακυβερνητική Επιτρο- 
τη η snot-α προεδρεύεται και απο τ:ς ουο πκευρές σε υπουργικό 
επίπεδο κα: συνέρχεται σε τακτές συνόδους μια ροοά το χρόνο 
εκ περιτροπής στη:; Ελλάδα y.a: στην Τσεχοσλοόακία. χωρίς 
να απεκλείωντα: κα: έκτακτες ί AD HOG) σύνοδοι, αν εί
ναι απαραίτητο:, με την αίτηση οποιουσήτοτε από τα ϊυο Μέ
ρη. Η Λ:σκύβερνητισ.ή αυτή Επιτροπή. χ;αλαμβάνει επίσης 
τη·; αρμοόιότητα της Μικτής Επιτροπής που συστήβηιχε σΰμ- 
εωνι με το αρ-ύ-ρο 8 της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας—Τσε
χοσλοβακίας για την α;άπτυξη της Οικονομικής. Βιομηχα
νικής κα: Τεχνικής Συνεργασίας, που υπογράφτηκε στην 
Λ-όήνα στις 22 Οχιωβρίου 1980.

6. Η διάρκεια ισχύος του Μπκροπρόόεσμοο αυτού Προ
γράμματος είναι ί Οεεής -και εφαρμόζεται. προσωρινά από την 
ημέρα της υιαογραφής του.

7. Τα -οφέλη για την εόνική μας Οικονομία, που αναμένε- 
ται να προκόψουν από την εραρμογη του Μακροπρόθεσμου αυ
τού Π ρογραμμ-ατος είνα::

a) II συνέχιση και διεύρυνση των οικονομικών, βιομηχαν-- 
κών κα: τεχ/ιχών σχέσεων της χώρας μας με την Τσεχοσλο
βακική Σοσιαλιστική Δημοκρατία.

β) Η απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας από χώρα που 
οια-όετει υψηλό επίπεοο τεχ·;ολογ:.κής ανάπτυξης., όπως η 
Τσεχοσλοβακική Σοσιαλιστική Δημοκρατία.

γ) Η ενηχέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

8. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη σας. εισηγούμε-Sa την έγ
κριση του υποίαλλομάνου Σχεείο-. Νόμου.
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Οι Υπουργοί
Π αοεέείας της Κυόέονησης Εξωτεοικών

ΑΠ'. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. πλπΟΥΛΙΑΣ
Εό-νική; Ο:κσ;οχίας Οικονοτχικών

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Ε-όνικής Παιόΐίας 
rat θοησκευμάτων

Α Π. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Βιομηχανίας. Ενέσγειας 

κα: Τεχ·;ολογίας
-Ε. ΒΕΡΫΒΑΚΗΣ

Εχπορίσυ
Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Γεωογίας
I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Π ερΑάλλοντος, Χωροταξίας 
κα: Δηχοσίων Έογων
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Μετασοοών κα: Επικοινωνιών
Γ. Π Α Π ΑΔΗΜΗΤΡΙΟ Υ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

({Κύρωση Μακροπσοόέσμου Προγράμματος y.a την ανάπτυ
ξη της οικονομικής, ίπομηχανσκής κα: τεχνικής συνεργα
σίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας καυ της Τσεχο
σλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας)).

'Αοόρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχε: τη; οσχύ που ορίζει το άρόρο 28'παρ. 
1 του Συντάγματος το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα για τη; 
ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής κα: τεχνικής συν
εργασίας μεταξύ της Ελλη/ικής Δημοκρατίας κα: της 
Τσεχοσλοόακικής Σοσιαλιστικής Δηχοκρατίας που υπογρά- 
ρτηκε στη Πρά-ρα στις 4 Ιουλίου 1984, του οποίου το κεί- 
μενο σε πρωτότυπο στητν ελληνική και αγγλική γλώσσα έχε: 
ως εήής:


