
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση Συμφωνία; οικοδομικής, ε~ι 
στημονίκης και τεχνικής συνεργασίας μεταςυ των Κυβερ 
νήσεων της Ελληνική; Δημοκρατίας και της Ινδίας».

Προζ jΐ] Βοι/.ή κυν Ε'λλψ·ο>ν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ιχονικών και τεχνικών σχέσεων σε διμερες και ..ολυμερες 
εττίττεοο υιετχιύ των δ\>ο ycopcov.

γ) II προώθηση και ανταλλαγή διαφόρων προϊόντων και 
εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών.

U. Θέτοντας υπόψη σας τ’ ανωτέρω, εισηγουμεΟα την 
έγκειση του υποβαλλομένου σχεδίου νομού.

1. Την 23η Σεπτεμβρίου 1083 υπογράφτηκε στην Αθήνα 
αεταξύ ‘της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
τη; Κυβέρνησης τη; Δημοκρατίας της Ινδίας Συμφωνία για 
την ανάπτυξη και ενίσχυση τη; Οικονομικής. Επιστημονι
κής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η ανάπτυςη και 
ενίσχυση της Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταςύ των δύο Χωρών στους τομείς Εμπορίου, 
Βιομηχανίας, Τουρισμού, Κατασκευών Δημοσίων Εργων, 
Αλιείας, Τηλεπικοινωνιών, Μεταφορών, Ναυπήγησης και 
επισκευής πλοίων κ.λ.π., όπω; προκύπτει από τα άρθρα 
1 και 2.

3. Ειδικώτερα, η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει οτι η 
συνεργασία περιλαμβάνει :

α) Τη μελέτη, προπαρασκευή και εφαρμογή γεωργι
κών, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών και τεχνικών αναπτυ
ξιακών προγραμμάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
τις δύο χώρες'Γ “ " 1 " Τ '■ . ■ νΠ· ■ ~

β) Την προώθηση και ανταλλαγή διαφόρων προϊόντων
και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών. >' :......
-ιγ) Την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών που 

αφοοούν την Επιστημονική έρευνα και τεχνολογία και !
: 2. Την ενθάρρυνση της ανταλλαγής τεχνικών εμπειρο

γνωμόνων που χρειάζονται για (ορισμένα προγράμματα συ
νεργασίας. . .ή . ..... , ·, , ;- !

4. Η Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνική Σύνεργα-' 
σία με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να πρα-/ 
γματοποιηθεί με διάφορες μορφές όπως : ..»>-··’.·.· ή’ Γγ { ■■·ί
-'Με την ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας'μεταξύ 

Οργανισμών, επιχειρήσεων και αρμοδίων οικονομικών φο
ρέων των δύο χωρών, σύμφόόνα με τους νόμους και τις δια
τάξεις που διέπουν τις δύο χώρες, δίνοντας έμφαση στή δη
μιουργία κοινών ή μικτών προγραμμάτων ή Εταιρειών σε 
διάφορους τομείς. _
- ' Με την ενθάρρυνση ανταλλαγής επισκέψεων εμπορικών 
αντιπρόσωπων, Επιτροπών και αποστολών όπως και την 
οργάνωση εκθέσεων με σκοπό να ενισχύσουν το μεταΐύ τους 
Εμπόριο.

'5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Συμ
φωνίας είναι έργο της Μικτής Επιτροπής που θα συνέρχεται 
εκ περιτροπής στις δύο Χώρες, ύστερα από αίτηση ενός από 
τα δύο Μέρη, με σκοπό να εξετάζει και να υιοθετεί μέτρα 
και μεθόδους για την ενίσχυση της μεταξύ τους Οικονομικής, 
Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας.

Η σύσταση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής προβλέπεται 
από το άρθρο 5 της Συμφωνίας. , , ... 1

6. Η λήξη της παρούσας Συμφωνία; δεν θα έχει επίπτωση ‘ 
στην ισχύ των συμφωνιών και συμβάσεων που θα έχουν συ- 
ναφθεί μεταςύ των Επιχειρήσεων και Οργανισμών των δύο 
Χωρών.

7. Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας Οα είναι πενταε
τής, θα ανανεώνεται αυτόματα για ένα χρόνο και Οα τεθεί 
σε ισχύ την ήμερα της ανταλλαγής των ρηματικούν διακοι- 
νωσεων που θα επιβεβαιώνουν αυτή την έγκριση.

δ· Τα οφέλη της Εθνικής Οικονομίας που αναμένεται να 
προκόψουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ Ελλά
δας - Ινδίας είναι :

α) Η αναπτυςη της οικονομικής, επιστημονικής και τε
χνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρούν.

β) Η προώθηση και αύξηση των οικονομικών, επιστη-
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'■■■· τ . ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ '
Κύρωση-Συμφωνίας οικονομικής, επίσττμονικής και τεχνι

κής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κή ς Δημοκρατίας κα: της Ινδίας. . , '

·■·· λ τ ; Άρ-Spo πρώτο. . · ·· - ·
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ-ύρο 28 πο:. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής 
και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων .της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Ινοίας που υπογράφτηκε 
στην Α·3ήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1983 της οποίας το κεί
μενο σε πρωτότυπο στη*/ ελληνική κα: αγγλική γλώσσα ιχει 
ως φξής:. . \·..·' · - : Λ.

: .! . .. '.η . ΣΥΜΦΩΝΙΑ . ··. ···

Οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργ-ασίας με
ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ινδίας. .
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: η Κυ

βέρνηση της Δημοκρατίας της Ινοίας, καλούμενες στο εξής 
«Συμόαλύέμενα Μέρη».

Επιύυμώντας να ενισχύσουν τους υπάρχοντες Δεσμούς σι-’ 
λίας μεταξύ των 2ύο χωρών, . ,

Εκτιμώντας τα πλεονεκτήματα που ύα πρ σκύψουν για τις 
συο χώρες από την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής 
και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Έχοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμούν 
να αναπτύξουν τη συνεργασία που σύμφωνα με τους νόμους 
και τους κ.ανόνες που ισχύουν στις 2ύο χώρες και μέσα στα 
πλαίσια των οιε-ύνών τους υποχρεώσεων, ·· „ - Σ

Συμφώνησαν τα ακόλουθα: . τ. Σ
ν . . · ... ··:.·.. 'AfSpo 1. : ; . ' ·'·■·:“ ■'· ·’'
Τα Συμβαλλομενα Μέρη -ύα επιδιώξουν την ανάπτυξη 

και την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής κα: :ε-
χνικ.ης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς 
Εμπορίου. Βιομηχανίας. Τουρισμού, Κατασκευών. Δημοσίων 
Έργων. Αλιείας. Τηλεπικοινωνιών, 'Μεταφορών. Ναυπήγη
σης κα: Επισκευής Πλοίων κ_λπ., σε πνεύμα αμοιβαίας κα
τανόησης. μέσα στα πλαίσια των σιε-ύνών τους υποχρεώσεων.

' Άρ-Spo 2. : γ

Ειδικότερα, η συνεργασία που προβλέπεται από την παψ 
ρο'ύσα συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλου-Sa·

1) Τη συνεργασία για τη μελέτη, προπαρασκευή και ίφαρ-


