
Στο σχέβ:ο νόμου για τη/ χόρωση της Συμφωνίας για την 
,ανάπτυση της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνική; συν
εργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της L τε- 
χοσλοβακίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς ιη Βον/.ή των E/./.iji'Cor
1. Στ:; 22.10.1980 υπογράφηκε. στην Α-9ήνα, μεταξύ της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας χα: της Κυβερ- 
νήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας 
Συμφωνία για την χ/άπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής 
και τεχνικής χυνεργασίας των ϊύο χωρών.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η προώθηση της 
οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
των ϊύο χωρών, όπως «ναλυτικωτερα προκυπτει απο τα αρ- 
9ρα 1 και 3 χυτής.

3. Ειϊικώτερα, η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει ρητά 
ότι η συνεργασία -9α ττεριλαμβάνει τους τομείς της βιομηχα
νίας, της γεωργίας, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

4. Η συνεργασία αυτή, κάτω αζό τους όρους της παρού
σας Συμφωνίας -9α πραγματοποι η-9 ε ί με βάση τις συμβάσεις 
που -9α συναφ-9ούν μεταξύ των επιχειρήσεων και ή οργανι
σμών των συμβαλλόμενων μεφών. Οι συμβάσεις αυτές 9α γνω
στοποιούνται προκαταβολικά στις αρμόδιες αρχές των δύο 
χωρών, ή -9α εγκρίνονται αζό αυτές, αν τούτο εμβάλλεται.

5. Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ·9α συστα-
·9εί μικτή ελληνο - τσεχοσλοβακική επιτροπή σου ·9α συνέρχε- 
.ται, κατ’ αρχήν, μία φορά το χρόνο, ύστερα αστό -αίτηση του 
,ενός’ή του άλλου από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εναλλάξ στις 
2υο χώρες. , ·'

6. Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας -9α είναι πενταετής. 
.. .7. Τα οφέλη για την ε·9νική μας οικονομία, που αναμένεται 
να τροκύψουν αττό την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής είναι:

α) Η συνέχιση και διεύρυνση των οικονομικών, βιομηχανι
κών και τεχνικών σχέσεων της Χώρας μας με την Σοσιαλι
στική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβχ/.ίας, «νόψη της εισόδου 
μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, από 1.1.1981. '
‘ " 6) Η απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας από χώρα που δια- 
ψότε'ι υψηλό επίπεδο τεχνολογικής αναπτύξεως, όπως η Σο
σιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας.

γ) Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

8. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη σας, εισηγούμε·9α την έγ
κριση του υποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

Α-9ήνα, 2 Απριλίου 1984
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Συμφωνίας για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομη

χανικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνή- 
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.

'.Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ·9ρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την ανάπτυξη της οι
κονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας που υπο

γράφτηκε στην Α-9ήνα στις 22.10.1980 μεταξύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας της οποίας το κείμενο 3ε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα καί σε μετάφραση στην Ελ
ληνική έχει ως εξής:

AGREEMENT
between the Government of the Hellenic Republic

and the Government of the Czechoslovak Socialist
Republic on the development of economic, industrial
and technical cooperation.

The Government of the Hellenic Republic and the 
Government of the Czechoslovak Socialist Republic,

— Desirous of developing economic, industrial and 
technical coiperation between the two countries to 
their mutual advantage,

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

— Recognizing that the preconditions for economic, 
technical and industrial cooperation are given, Λ

— Referring to the provisions of the General Agree
ment on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), of which both 
countries are parties,

— In conformity with their respective international 
obligations,

— Have agree as follows:

Article 1
The two Contracting Parties, within the framework 

of their internal laws and international obligations, 
shall encourage the development of economic, industrial 
and technical cooperation between interested enter
prises and economic organizations of their respective 
countries in the fields of industry, agriculture, trade and 
technology in such a way that the transactions between 
the two countries reach the highest possible level and 
be promoted with a view to achieving as much as possi
ble balanced development of their economic relations 
to their mutual advantage. ,

Article 2
The Joint Commission referred to in Article 8 shall 

determine the areas where the expansion of cooperation 
is deemed to be mutually desirable, and they shall 
encourage and support the initiatives for cooperation 
in these areas.

.Article 3 ' .
Cooperation under this Agreement shall be realized 

on the basis of contracts concluded between enterprises 
or organizations of the Contracting Parties in conformi
ty with their laws amd regulations. Contracts under 
this Agreement shall be notified in advance to the 
appropriate Authorities of both countries or shall be 
approved by them if so required.

Article 4
The two Contracting Parties shall make their best 

efforts in conformity with their internal laws and regu
lations and international obligations to eliminate any 
possible obstacles for cooperation within the frame
work of this Agreement. ................. *

. . Article 5 _ ■............ .
„The two Contracting Parties shall make all efforts 

to promote the joint initiatives of the organizations 
and enterprises of both: countries on third markets.


