
Στο Σχέδιο Νόμου για τή κύρωση της Συμφωνίας ανάπτυ
ξης της Οικονομικής, Βιομηχανικής καί Τεχνικής συνερ
γασίας πού ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 
1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Π ολωνίας.

Πρός τη Βουλή των 'Ελλήνων
1. Στις 18.12.80 ύπογράφηκε στην ’Αθήνα, μεταξύ τής 

Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ- 
νήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας, Συμφωνία 
για την άνάπτυξη τής οικονομικής, βιομηχανικής καί τε
χνικής συνεργασίας των δύο χωρών.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας αυτής είναι ή προώθηση τής 
οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, όπως άναλυτικώτερα προκύπτει άπό τά άρ
θρα 1 καί 2 αύτής.

3. Εΐδικώτερα, ή ύπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει ρητά 
ότι ή συνεργασία θά περιλαμβάνει ιδιαίτερα τούς τομείς τής 
βιομηχανίας, τής γεωργίας, τοϋ έμπορίου, τών μεταφορών 
καί τής τεχνολογίας.

4. *Η συνεργασία αύτή, κάτω άπό τούς όρους τής παρού
σας Συμφωνίας, θά πραγματοποιηθεί μέ βάση τις συμβάσεις 
πού θά συναφθοϋν μεταξύ επιχειρήσεων καί έργανισμών τών 
Συμβαλλομένων Μερών.

5. Για την εφαρμογή τής παρούσας Συμφωνίας, θά συ- 
σταθεΐ Μικτή έλληνοπολωνική ’Επιτροπή πού θά συνέρχε
ται, κατ’ άρχήν, μια φορά τό χρόνο, υστέρα άπό αίτηση τοϋ 
ενός ή τοϋ άλλου άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη, εναλλάξ στις 
δύο χώρες.
• 6. Ή διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας θά είναι πενταε
τής- ( .
V 7. Τά οφέλη για την εθνική μας οικονομία, πού άναμέ- 
νεται νά προκύψουν άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας αύ
τής, είναι :

α) Ή συνέχιση καί διεύρυνση τών οικονομικών, βιομη
χανικών καί τεχνικών σχέσεων τής χώρας μας μέ τή Λαϊκή 
Δημοκρατία τής Πολωνίας, ένόψη τής εισόδου μας στις Εύ- 
ρωπαϊκές Κοινότητες άπό 1.1.1981. . .

β) Ή άπόκτηση προηγμένης τεχνολογίας άπό χώρα πού 
διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής άναπτύξεως, όπως ή 
Λαϊκή Δημοκρατία τής Πολωνίας.

γ) *Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σέ σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.
. .8. Θέ-οντας τά άνωτέρω ύπόψη σας, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ' ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

‘ ’Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1982 
Οί 'Τπουργοί

’Εθνικής Οικονομίας ’Εξωτερικών -
ΓΕΡ. ΛΡΣΕΝΗΣ I. ΧΛΡΑΛΛΜΠΟΠΟΤΛΟΣ
Οικονομικών Γεωργίας
Δ. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝΟΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Ένεργείας Καί Φυσικών Πόρων ’Εμπορίου
Ε. ΚΟΤΛΟΤΜΠΗΣ Γ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ
Συγκοινωνιών ’Εμπορικής Ναυτιλίας
ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΤΣΙΦΛΡΛΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Συμφωνίας γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής, βιο- 

. μηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερ
νήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δη
μοκρατίας τής Πολωνίας.

Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται καί έχει την ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ.

1 τοϋ Συντάγματος, ή Συμφωνία γιά τήν άνάπτυξη τής οι
κονομικής, βιομηχανικής .καί τεχνικής συνεργασίας, πού 
ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 1980, μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λα
ϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, τής όποιας τό κείμενο σέ 
πρωτότυπο στην ’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν 
'Ελληνική έχει ώς έξης :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
between the Government of the Hellenic Republic and

the Government of the Polish People’s Republic on
the development of economic, industrial and techni
cal cooperation.

The Government of the Hellenic Republic and the 
Government of the Polish People’s Republic,

— desirous of developing economic, industrial and te
chnical cooperation between the two countries to their 
mutual advantage,

— considering the wish of the two Governments for 
the exploitation of their economic and technical re
sources for the development of both countries, within 
the framework, of a wide and lasting cooperation,

— recognizing that there exist preconditions for eco
nomic, industrial and technical cooperation,

— recalling the provisions of the General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT),

— taking into consideration the principles and con
clusions of the Final Act of the Conference on security 
and Cooperation in Europe signed in Helsinki on Au
gust 1, 1975, ,

— have agreed as follows :
Article 1

The Contracting Parties shall encourage the dynamic 
progress of economic, industrial and technical coope
ration between interested enterprises and economic or
ganizations of their respective countries, in such a way 
that the transactions between the two countries reach 
the highest possible level, assuring the balance of mu
tual benefits and the harmonious development of their 
economic relations. ' ■

In this context, they shall undertake in the most li
beral spirit all measures, in conformity with their re
spective international obligations, wich are necessary 
to realize the objectives of this Agreement and in parti
cular those mentioned in its Preamble.

Article 2

The Contracting Parties in accordance with the eco
nomic, industrial and technical possibilities and needs 
of the two countries shall cooperate especially in those 
fields which may contribute to the development of their 
economies and in particular in industry, agriculture, 
trade, transport and technology.

The Joint Commission referred to in Article 10 shall 
recommend the areas where expansion of cooperation is 
deemed to be mutually desirable, and the Contracting 
Parties shall encourage and support the initiatives for 
cooperation in those areas. :

Article 3
Cooperation under this Agreement shall be realized on 

the basis of agreements and contracts concluded betw
een enterprises and organizations of the Contracting Par
ties in conformity with their laws and other regula
tions.

Article 4
The Contracting Parties shall make all efforts to pro

mote joint initiatives of the enterprises and organiza
tions of both countries on third markets.

Article 5 ύ
The Contracting Parties shall promote and develop 

the cooperation between small and medium sized en
terprises of both countries.

AGREEMENT


