
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου γιά τήν κύρωση τής Συμφωνίας-Προ
γράμματος μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας σχετικά μέ 
τις βασικές κατευθύνσεις τής ανάπτυξης τής οικονομικής, 
βιομηχανικής, επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργα
σίας πού ΰπογράφη.κε στην Αθήνα στις δ.δ. 1982.

Προς τ»ι Βουλή uov 'Ελλήνων

1. Στις δ.δ. 1982 ΰπογράφηκε στην ’Αθήνα, μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Ρουμανίας, Συμφωνία - Πρόγραμμα σχετικά μέ τις 
βασικές κατευθύνσεις τής άνάπτυξης τής οικονομικής, βιο- 
μηχανικής, επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασίας των 
δύο χωρών.

2. Σκοπός αυτής τής Συμφωνίας-Προγράμματος είναι ή 
υποστήριξη καί υιοθέτηση άπό τις δύο πλευρές μέτρων πού 
Οά διευκολύνουν τήν ανάπτυξη καί διαφοροποίηση τής οικο
νομικής, βιομηχανικής, τεχνικής, τεχνολογικής καί επιστη
μονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως άναλυτι- 
κώτερα προκύπτει άπό τά άρθρα της 1 καί 2.

3. Εΐδικώτερα, ή υπό κύρωση Συμφωνία-Πρόγραμμα προ
βλέπει ρητά οτι ή συνεργασία αυτή, μεταξύ τών οικονομικών 
οργανισμών, επιχειρήσεων καί εταιρειών στις δύο χώρες, 
θά γίνεται στούς άκόλουθους τομείς: σιδηρουργία, μεταλλουρ
γία σιδηρούχο καί μή σιδηρούχο, μηχανοκατασκευές, πετρέ
λαιο, χημεία καί πετροχημεία, οδικές καί θαλάσσιες μεταφο: 
ρές, διάφορους τομείς τών τηλεπικοινωνιών, γεωργία καί 
βιομηχανία τροφίμων, ελαφρά βιομηχανία, τουρισμό, καθώς 
καί σέ άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ,
ξ 4. Ή οικονομική, βιομηχανική καί τεχνική συνεργασία, 
κάτω άπό τούς όρους τής παρούσας Συμφωνίας, θά μπορεί 
νά πραγματοποιηθεί, άνάλογα μέ τις έκάστοτε άνάγκες τών 
δύο χωρών, μέ διάφορες μορφές όπως :
'■ ’Από κοινού διεξαγωγή εργασιών ανίχνευσης, έξόρυξης καί 
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. ·. ,.···.·
X·· "Ιδρυση μικτών επιχειρήσεων παραγωγής, υπηρεσιών καί 
εμπορίας. - λν . --τ ·
·'. Σχεδιασμός, κατασκευή καί λειτουργία οικονομικών μονά
δων καί εκσυγχρονισμός τών ήδη ύπαρχουσών. - ·; .
; Συνεργασία στήν παραγωγή έξοπλισμών, εγκαταστάσεων, 
μηχανών καί έργαλειομηχανών, υποσυνόλων καί άνταλλακτι- 
κών, εκτέλεση εργασιών κατασκευών.

Συνεργασία στήν εκπόνηση μελετών Engineering, παροχή 
υπηρεσιών, μηχανικού-συμβούλου, εκπαίδευση προσωπικού 
σέ έργα πού κατασκευάζονται άπό κοινού, καθώς καί άλλες 
μορφές πού θά συμφωνηθούν άπό τις δύο πλευρές γιά συνερ
γασία σέ τρίτες χώρες.

Συνεργασία στήν προμήθεια, μεταφορά τεχνολογίας καί 
εξοπλισμό μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

■ δ. Ή παρακολούθηση τής εφαρμογής τής παρούσας Συμ- 
φωνίας-Προγράμματος είναι έργο τής Μικτής Έλληνορου- 
μανικής Διυπουργικής Επιτροπής Συνεργασίας πού προβλέ- 
πεται στήν μακροπρόθεσμη έλληνορουμανική Συμφωνία περί

Οικονομικής, Βιομηχανικής καί Τεχνικής Συνεργασίας πού 
ΰπογράφηκε στήν ’Αθήνα, στις 29 Μαρτίου 1976.

6. Ή διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας-Προγράμματος θά 
εί'·αι πενταετής άρχισε δέ. προσωρινά, άπό τήν ήμερομηνία 
τή- ύπογραφής της.

7. ϊ ά οφέλη γιά τήν εθνική μας οικονομία πού άναμένεται 
νά προκόψουν άπό τήν εφαρμογή τής έλληνο ρουμανικής αυ
τής Συμφωνίας-Προγράμματος είναι :

α) Ή συνέχιση καί διεύρυνση τής οικονομικής, βιομηχα
νικής, επιστημονικής, τεχνικής καί τεχνολογικής συνεργασίας 
μέ τή Ρουμανία.

β) Ή ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σέ ορισμένες 
σύγχρονες προηγμένες τεχνολογίες.

S. Θέτοντες τά άνωτέρω ύπόψη σας, είσηγούμεθα τήν 
έγκριση τού ΰποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Αθήνα, 13 ’Ιανουάριου 19S3 
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
’Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ . Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ
Δημοσίων "Εργων " - ' Ένεργείας καί Φυσικών Πόρων
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
’Εμπορίου . Γεωργίας
Γ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
’Εργασίας ■.·.■■ Συγκοινωνιών
ΕΫΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ,'

. ’Εμπορικής Ναυτιλίας .·
‘ ί Γ. ΚΑΤΣΙΦΛΡΑΣ

- ......... . ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ' ...

Κύρωση Συμφωνίας-Προγράμματος σχετικά μέ τις βασικές 
κατευθύνσεις τής άνάπτυξης τής οικονομικής, βιομηχανικής, 
επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρα- 
τίς τής Ρουμανίας.

; ■ "Αρθρο Πρώτο. ... · ;

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 
παρ. 1 τού Συντάγματος, ή Συμφωνία-Πρόγραμμα σχετικά 
μέ τις βασικές κατευθύνσεις τής άνάπτυξης τής οικονομικής,- 
βιομηχανικής, επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασίας 
μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, πού ΰπογράφηκε στήν ’Αθήνα 
στις δ Μαίου 1982, τής όποιας τό κείμενο, σέ πρωτότυπο 
στήν 'Ελληνική καί Γαλλική γλώσσα, έχει ώς έξής : ■< .>


