
τ._0 σχέδιο νόμου «κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας στον 
rcuis προγρ«μμ.ατισ-χαυ. μεταξύ -των ΪΕυέιερνήσε'ων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας 
της Συρίας».

Προς π, Βοι>λή ίων Ελλι/νων

ί. Στις 10 Νοεμβρίου 1984. υπογράφιη/,ε στη Δαμασκό 
χεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και Συριανής Δη- 
χοκοατίας. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του H ρογραμ- 
ματισμού.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η εορύτερη εφαρ
μογή. ανάπτυξη και επέκταση της -Οικονομικής, Επιστημο- 
νικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ των δυο χω-ρω- 
-ια την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων τους.

•8". Ειδικότερα στην υπο κύρωση Συμφωνία προβλέπεται:

α) η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών κα: εμπειριών κατά 
την προετοιμασία και ίφαρμογή μακροπρόθεσμων και βραχυ
πρόθεσμων προγραμμάτων για την αύξηση, τη βελτίωση κα: 
την εισαγωγή νέων μεθόδων συνεργασίας στον οικονομ'κό, ε
πιστημονικό και τεχνολογικό τομέα (άρθρο 1). όπως επίσης 
κα: η ανταλλαγή απόψεων για την προώθηση της Συνερ
γασίας αυτής μεταξύ τω* δυο χωρών (άρ-Spo 2)·,

β) η συνεχής ανταλλαγή εμπειριών σε συγκεκριμένους το
μείς κα: προβλήματα Προγραμματισμού όπως η οργάνωση 
κα: εκπόνηση μεθόδων στους τομείς του βραχυπρόθεσμου, με
σοπρόθεσμου κα: μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, η με-Sθ
εολογία προγραμματισμού στο βιομηχανικό τομέα, τα προ
βλήματα προγραμματισμού στον αγροτικό τομέα, στον τομέα 
των επενδύσεων και της αξιολόγησης προγραμμάτων, στον 
τομέα του εργατικού δυναμικού, στον οικονομικέ τομέα, στον 
τομέα της εκπαίδευσης κα: της περιφερειακής ανάπτυξης 
(άρ-Spo 3),

γ) η ανταλλαγή απόύεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων 
των αρμοδίων φορέων των δύο χωρών, σε τομείς για τους ο
ποίους έχε: προγραμματιστεί συνεργασία (άρθρο 4).

δ) η ανταλλαγή στατιστικών εκδόσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των εθνικών οηοονσμικών προγραμμάτων και των 
τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα του προ- 
γραμμτισμού (άρθρο 5),

«) η ατντάλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και η συμ
μετοχή τους σε ειδικά σεμινάρια, όπως επίσης και η σνμμετο- 
χή Σόρων εμπειρογνωμόνων σε διεθνή σεμινάρια Προγραμ
ματισμού που θα γίνονται στην Αθήνα (άρθρο 6).

Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται μέσω προγραμμάτων 
που εκπονούν κάθε χρόνο οι αρμόδιοι φορείς των δυο χωρών, 
κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα πραγματοποιείται εν. 
περιτροπής στην Αθήνα και τη Δαμασκό.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σαν αρμόδιοι φορείς ορίζονται η Κρατική Επιτροπή Πεε- 
γραμματισμού από Συριακής πλευράς, και το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας από Ελληνικής.

5. Με την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής αναμένονται 
για την Εθνική μας Οικονομία τα εξής οφέλη:

α) άξιοποιείται και βρίσκε*, ευρύτερη εφαρμογή η Συμοω- 
νία Οικονομικής Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας 
που ήδη ισχύει μεταξύ των δύο χωρών.

6) με την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και εμπε.εογιω- 
μήνων. ανοίγονται νέοι ορίζοντες συνεργασίας κα* προωθού
νται τα αμοιβαί<ζ·^·ΐΛ>έρ·οντα των δύο χωρών,

γ) κα: τέλος στα πλαίσια των παραδοσιακών δεσμών φι
λίας με τη χώρα »τή, επιτυγχάνεται μία ευρεία σταθερή κα: 
διαοκής συνεργασία. a*

6) "'Θέτοντας αυτά υπόψη σας, εισηγούμεθα την -έγκριση 
του υποβαλλόμενου σχέδιού νόμου.

Αθήνα. 31 Ιανουαοίου 1986
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Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχε: την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 πσρ. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του 
προγραμματισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας 
που υπογράφτηκε στη Δαμασκό στις 10 Νοεμβρίου 1984. το; 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:


