
Στο σχέδιο νόμου για την «κύρωση του μακροχρόνιου 
Προγράμματος ανάπτυξης της οικονομικής και επιστη
μονικό - τεχνολογικής συνεργασίας μεταςυ της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Λαϊκής Δημο
κρατίας».

Προς τι; Βον/.ή ίων Ελλήνων
J. Στις 25.5.1983 υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη, μετα

ξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Ουγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας, μακροχρόνιο Πρόγραμμα 
για την ανάπτυξη της οικονομικής και επιστημονικό - τεχ
νολογικής συνεργασίας των δύο χωρών.

2. Σκοπός του μακροχρόνιου αυτού Προγράμματος 
συνεργασίας είναι η καλύτερη χρησιμοποίηση — σε μακρο
χρόνια βάση — των φυσικών πόρων, των ττρωτων υλών, της 
σύγχρονης τεχνολογίας, των επιτευγμάτων της οικονομίας, 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, προς το συμφέρον των 
δύο χωρών, όπως αναλυτικότερα προκύπτει από το άρθρο 1.

3. Ειδικώτερα, το υπό κύρωση μακροχρόνιο Πρόγραμμα 
προβλέπει ρητά τα δύο Μέρη Οα υποστηρίξουν, μέσα στα 
πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων και αναγκών τους, όλες

.τις μορφές της οικονομικής και επιστημονικό - τεχνολογικής 
.συνεργασίας και ιδιαίτερα, όπως αναφέρει το άρθρο 2 :
. ΫΙ — Την ίδρυση μικτών επιχειρήσεων παραγωγής, υπη
ρεσιών, εμπορίας κ.λ.π. r. ι; . ν-

\τ ·—Τη συνεργασία στην παραγωγή εξοπλισμών, εγκατα
στάσεων, μηχανών, ανταλλακτικών και εκτέλεση κατα
σκευαστικών. έργων. ..............
' — Τη συνεργασία στην έρευνα, εξόρυςη και εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων. * , η·.·..;· · · ■ ■ - ·.

‘V —Τη συνεργασία στην εκπόνηση μελετών ENGINEERING,
■ στην παροχή υπηρεσιών, στην εκπαίδευση προσωπικού σε 
-έργα που κατασκευάζονται από κοινού, και στην παραγωγή 
-εξοπλισμών εγκαταστάσεων για τρίτες χώρες. , ...... .
’ Τϊ — Τη συνεργασία στη μεταφορά και ανάπτυξη τεχνολο
γίας και ‘ : " '· τ · · -

—Την επεξεσγασία και πραγματοποίηση κοινών προγραμ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τα προϊόντα και οι οικονομικοί κλάδοι όπου τα δύο Μέρη 
μπορούν ιδιαίτερα, να αναπτύξουν τη συνεργασία τους, 
αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα του μακροχρό
νιου τούτου Προγράμματος που βέβαια δεν αποκλείει την 
ελληνο - ουγγρική συνεργασία τόσο σε άλλους τομείς όσο 
και με άλλες μορφές.

6. Η εποπτεία της συνεργασίας, στα πλαίσια του μακρο
χρόνιου τούτου Προγράμματος, θα αναλαμβάνεται από τη 
μικτή ελληνο - ουγγρική Επιτροπή που προβλέπεται από 
το άρθρο 6 της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της οικονο
μικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνη
σης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, που υπογράφ
τηκε στις 24 του Σεπτέμβρη 1980 στην ΛΟήνα. .λ-.·,

7. Το μακροχρόνιο τούτο Πρόγραμμα ισχύει προσωρινά 
από την ημέρα της υπογραφής του, οριστικά δε θα ισχύει 
από την ημερομηνία ανταλλαγής των διευκόλύνεων που θα 
επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση διαδικασίας για την έγκρισή 
του, σύμφωνα με τη νομοθεσία της. κάθε χώρας.

8. Η χρονική διάρκεια ισχύος του Προγράμματος ορίζε
ται ΙΟετία από την ημέρα της υπογραφής του. .ε;ϊ;

9. Τα οφέλη για την Εθνι ιή μας Οικονομία που αναμένεται
να προκόψουν από την εφαρμογή του μακροχρονίου ελληνο - 
ουγγρικού αυτού Προγράμματος θα είναι : ::ν ή-: Λ": :

α) Η συνέχιση, διεύρυνση και διαφοροποίηση των εμπο
ρικών, οικονομικών και επιστημονικό - τεχνολογικών σχέ
σεων της χώρας μας με την Ουγγρική'Λαϊκή Δημοκρατία.

β) Η απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας από'χώρα που 
.· διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης όπως η 
' χώρα αυτή. ··-) ·.* : ή Λί ύ
τ γ) Η ενημέρωση ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονες 

προηγμένες τεχνολογίες. ·Τ :;τ....ή. ( ’ν
λ- 10. Θέτοντας τα ανωτέροι_ υπόψη σας, εισηγρύμεθα την 

έγκριση του υποβαλλόμενου σχέδιου νόμου, . ή
Αθήνα, 12 Μαρτίου 1984 . ···. /* * ' .Jr 

’. ·. ... Οι Υπουργοί ■ ε :
Προεδρίας Κυβερνήσεως , / Εξωτερικών
ΛΠΟΣΤ. ΑΑΖΑΡ1ΙΣ .1. ΧΛΡΑΑΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

"ματων ερευνάς.
ιί: 4. Η συνεργασία αυτή, κάτω από τους όρους του παρόν
τος μακροχρόνιου Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί με 

. .βάση τα συμβόλαια που Οα συνάπτονται όχι μόνο μεταξύ των 
Υπουργείων των δύο χωρούν, αλλά και μεταξύ των Ελληνι- 

-ίκών Δημοσίων Οργανισμών, των Οργανισμούν Κοινής Ωφέ- 
,λε'.ας, των Συνεταιρισμών, του Οργανισμού Προωθήσεως 
Ε ξ αγωγών, του ν Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 

.. ως και τευν ιδιωτικών επιχειρήσεων από τη μια πλευρά και 
των αντιστοιχούν Ουγγρικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων 
από την άλλη, σύμφωνα πάντα τόσο με τους νόμους και τις 

, διατάξεις που ισχύουν στις χώρες, όσο και με τις υποχρεώ
σεις που απορρέουν από τις διμερείς και πολ.υμερείς συμφω
νίες και συνθήκες των δύο Μερών. ■ ■A . * · . . ; * . . * - .... .. ' '■

-:Λ· 5. Με βάση τα παραπάνω, τα δύο Μέρη προγραμματί
ζουν — όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 3 — τη διεύρυνση της 

.^συνεργασίας τους στους τομείς :
-ι;τ—Της κτηνοτροφίας

— Της παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος,
—Της ιχθυοκαλλιέργειας,

- ~ —Της φυτικής παραγωγής,^ .
—Της ενεργειακής οικονομίας, 

ι·,ό·—Της εξορυκτικής βιομηχανίας, '
...— Της βιομηχανίας αλουμινίου και άλόύμινας," 
ii- —Tr;; μετάποίησης. / '. '

— Της κατασκευής τροχαίου υλικού και οχημάτων 
- —Των ϊιεννών σοϊκών και -όαλάσσιων μεταφορών, ■

... — Των. έργων υποδομής,
; —Του τουρισμού, ' ■ · ' ' ' · * -

— Της.προστασίας του περιβάλλοντος και. ·; ' Λ > 
...ψ — Της επιστήμης και της τεχνολογίας " -ύιτ/.

/ · Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
.,■ · ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ . . ή ήή ·

Δηαοσίων Έργων · ·
ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΥΔΟΣ

Εθνικής Παιδείας'καϊ Θρησκευαάτων 
ΛΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Λ-:;· 

Γεωργίας Πολ.ιτισμού και Επιστημών
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ . ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ' ΐ ■
Ε1ΆΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ '· ’

Έρευνας και Τεχνολογίας ' Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΝΗΣ ’' ‘ -'ή Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

: Ειιπορικής Ναυτλ.ίας ‘ ϊ
I.:.·.'.·.:·· ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΤΣΙΦΑΡΑΣ

σχέδιο νομού;//.:.';
Κύρωση μακροχρόνιου Προγράμματος ανάπτυξης της οικονο

μικής και επιστημονικό-τεχνολογικής συνεργασίας μετα
ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Λαϊ
κής Δημοκρατίας. r ··;; - >■ ··· '.·,·.

··,. *■ ,·-·.τ ; ·■; Άρ·δρο πρώτο, λ.Λ. ' ...’- "ή
^Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ·5ρο 28 παρί 1 

του Συντάγματος το μακροχρόνιο Π σόγραμμα ανάπτυξης της 
οικονομικής και επιστημονικό - τεχνολογικέ; συνεργασίας με
ταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Λαϊ- 

■ κής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη στις 
25 Μαη 1983 και του οποίου .-το κείμενη σε.πρωτότμπζ στην 

■ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ή , ' ~


