
Kill ΙΠΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Συμφωνίας οικονομικής, επι

στημονικής. τεχνικής και μορφωτικής συνεργασίας μετα
ξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας του Μττουρούντι —ου υπογράφτηκε στην 
Αθήνα .στις 20..’>.83».

ΙΙρος τιι Bor λ ή τ cor Ε/./.)} ι·ο>>·

1. Στις 26.ό.8ο υπογράφτηκε στην .Αθήνα μεταςύ των 
Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημο
κρατίας του .Μττουρούντι Συμφωνία οικονομικής, επιστη
μονικής, τεχνικής και μορφωτικής συνεργασίας.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η προώθηση της 
Οικονομικής, Επιστημονικής. Τεχνικής και .Μορφωτικής 
Συνεργασίας στους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην 
αναπτυςη των σχέσεων των δύο Χωρών, όπως προκύπτει 
από το άρθρο 1 της Συμφωνίας.

■3. Ειδικότερα η υπό κύρωση Συμφωνία, προβλέπει ότ1 
η συνεργασία περιλαμβάνει :

Την ενθάρρυνση, την εγκαθίδρυση και τη διεύρυνση της 
συνεργασίας μεταςύ των επιχειρήσεων των Οργανισμών και 
κάθε οικονομικού θεσμού σε διάφορούς 'τομείς όπως η 
γεωργία, το εμπόριο, η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι κατα
σκευές, η αλιεία, οι μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες και τ’ αμοιβαία οφέλη των δύο Χωρών.
' Λ. Η Οικονομική, Επιστημονική, Τεχνική καί Μορφωτική 

Συνεργασία με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές όπως : .-·.γ:

Με τη σύναψη σε κρατικό ή ιδιωτικό επίπεδο ειδικών 
■ Συμφωνιών που θ’ αναφέρονταε στην πραγματοποίηση των 
οικονομικών και τεχνικών σχεδίων στους τομείς που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 2. · ■ τ. ; -

t— Με τη συνεργασία στη μελέτη, στην επεξεργασία και 
στην υλοποίηση βιομηχανικών, αγροτικών, διαρθρωτικών ή 
άλλων σχεδίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.·χ·: / ί 
-ίτ- Με τη διοργάνωση κύκλων εκπαίδευσης υπαλλήλων και 
στελεχών διοίκησης και εξειδίκευσης για τις βιομηχανικές 
και αγροτικές επιχειρήσεις των δύο Χωρών.

—Με τη μετά φορά τεχνολογίας, την ανταλλαγή ειδι
κευμένης τεχνικής κζι της σχετικής πληροφόρησης.
'5. Η παρακολούθηση της παρούσης Συμφωνίας είνα1 

έργο της Μικτής Επιτροπής που θα συνέρχεται μετά από 
αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς με σκοπό να εξετάζει :

_ α) Τα επιδεκτικά μέτρα για την ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταςύ των δύο χωρών στους προαγαφερομένους τομείς.

β) Τα προβλήματα που θα ανακύπτουν από την εφαρμογή 
της παρούσης Συμφωνίας και να μελετά τις κατάλληλες 
λύσεις. _ r
,-γ) Λα. παρακολουθεί την ανάπτυξη των οικονομικών, 

επιστημονικών και τεχνικών σχέσεων σε διμερές και πολυ
μερές επίπεδο. - ■ .- - ; - ; -' ·. -

δ) Λα προβαίνει στις αναγκαίες συστάσεις και χρήσιμες 
προτάσεις για την ποιοτική και _ ποσοτική ανάπτυξη της 
όλης συνεργασίας. γ

Η σύσταση της ανωτέρω Επιτροπής προβ/.έπεται από 
το άρθρο 7 της Συμφωνίας.

6. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της παρούσης Συμ
φωνίας θα τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις που έχουν ανα- 
ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της. πρώτης καταγγελίας 
της. όπως και εκείνες που απορρέουν από συμβόλαια ή 
από Ειδικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναφθεί.

7. Η διάρκεια της Συμφωνίας είναι πενταετής και παρα- 
τείνεται σιωπηρά για ένα χρόνο. Ισχύει προσωρινά από της 
υπογραφής της και οριστικά αφότου οι δύο Κυβερνήσεις 
ενημερωθούν αμοιβαία για την ολοκλήρωση των οικείων 
συνταγματικών διαδικασιών.

8. Τα οφέλη της Εθνικής Οικονομίας που θα προκύψουν 
από την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής είναι :

α) Η ανάπτυξη της Οικονομικής. Επιστημονικής, Τε
χνικής και Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

β) Η διείσδυση Ελλήνων Τεχνικών και Ελληνικής τεχνο
λογίας στην αφρικανική αυτή Χώρα που κρίνεται σκόπιμη 
και συμφέρουσα για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.

9. Θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, εισηγούμεθχ την 
έγκριση του υποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1984
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής, τεχνικής και 

μορφωτικής συνεργασίας μεταςύ των Κυβερνήσεων ττς 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατιας του Μπου- 
ρούντι.

Άρώρο πρώτο.
. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρΰρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής, 
τεχνικής και μορφωτικής Συνεργασίας μεταςύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
ταυ Μπαυρούντι που υπογράφτηκε στη/ Α-λήνα στις 25 
Μάιο υ 1983, της οποίας το κείυιχνο σε πρωτότυπο στην 
ελληνική και γαλλική γλώσσα έχε: ως εςής:


