
Στο σχέδιο νόμου για τη νομοθετική κύρωση της Συμφωνίας 
Ελλάδος-Τσεχοσλοβακίας για την κατασκευή και συμπα
ραγωγή αποθετών. (Αθήνα 13.5.1983).

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Σπς 13.5.1983 υπογράφτηκε στην Αθήνα, μεταξύ 

της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλο
βακίας, Συμφωνία για την κατασκευή και συμπαραγωγή 
αποθετών.

2. Ειδικότερα, η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει 
ρητά ότι :

α) Η τσεχοσλοβακική πλευρά θα κατασκευάσει για τη 
ΔΕΗ τρεις (3) αποθέτες σύμφωνα με τους όρους που έχει 
ήδη προσφέρει, βελτιωμένους ως προς την τιμή κατά 4%. 
Η έκπτωση αυτή αφορά και τη συμμετοχή των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας.

β) Η κάλυψη της αξίας της τσεχοσλοβακικής συμμετοχής 
στην κατασκευή των τριών αυτών αποθετούν της ΔΕΗ, 
θα γίνει με εξαγωγή στην Τσεχοσλοβακία εγχώριων ελλη
νικών προϊόντων.

γ) Σύμφωνα με τους όρους και την αναλογία συμμετοχής 
που ισχύει για τους τρεις αυτούς ελληνικούς αποθέτες, η 
Τσεχοσλοβακία αναλαμβάνει την υποχρέωση της συμπαρα
γωγής με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και δύο (2) αποθετών 
παραγγελίας της Σοβιετικής 'Ενωσης. Το ίδιο θα ισχύσει 
και στην περίπτωση που η Τσεχοσλοβακία αναλάβει 
τη συμπαραγωγή δύο (2) ακόμη σοβιετικών αποθετών.

δ) Τέλος, και με ποσοστό ελληνικής συμμετοχής του
λάχιστον 30%, οι δύο πλευρές θα συνεργασθούν, σε μακρο
χρόνια βάση, στην κατασκευή εξοπλισμού ορυχείων (εκ
σκαφείς, αποθέτες, ταινιόδρομοι), ώστε να καλυφθούν τόσο 
οι σοβιετικές όσο και οι κινεζικές ανάγκες.

3. Τα οφέλη που αναμένεται να προκόψουν για την 
εθνική μας οικονομία από την εφαρμογή της Συμφωνίας 
αυτής είναι :

α) Η συνέχιση και διεύρυνση των οικονομικών, βιο
μηχανικών και τεχνικών σχέσεων της χώρας μας με τη 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας.

β) Η απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας από χώρα 
που διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής αναπτύξεως, όπως 
η Σοσιαλιστική Δτμοκρατία της Τσεχοσλοβακίας.

γ Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

4. Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη σας, εισηγούμαστε την 
έγκριση του υποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 1983.
Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Εθνικής Οικονομίας
I. ΧΑΡ ΑΑΑΜ Π Ο Π Ο ΥΑΟΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Οικονοατκούν Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ Ε. ΚΟΪΑΟΤ.ΜΠΗΣ

. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Κύρωση Συμφωνίας για τη κατασκευή και συμπαραγωγή 

αποθετών Ελλάδας-Τ σεχοσλοβακίας».

'Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2S παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία για τη κατασκευή και συμπα
ραγωγή αποθετούν μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσε
χοσλοβακίας που υπογράφτηκε στη Αθήνα στις 13.5.19S3 
και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική 
γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσω- 

πουμένης από τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονο
μίας κ. Γιάννη Ποττάκη και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
της Τσεχοσλαβακίας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον 
Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου κ. Bohumil Urban, συμ- 
©ωντ,θτίκαν τα ακόλουθα :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η Σοσιαλιστιλή Δημοκρατία της" Τσεχοσλοβακίας 
αναλαμβάνει την κατασκευή τριών (3) αποθετών για τη 
ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της ήδη υπάρχουσα; προ
σφοράς της, την οποία βελτιώνει ως προς την τιμή κατά 4°„. 
Η παρεχόμενη έκπτωση αφορά και την συμμετοχή των 
Ναυπηγείων Ελευσίνας.

2. Η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλαβακίας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση της συμπαραγωγής δύο (2) 
αποθετών, παραγγελίας της Σοβιετικής Ένωσης, με τα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας κι.ι κατα τους όρους και την αναλο
γία συμμετοχής, που ισχύει για τους ανωτέρω τρεις ελ
ληνικούς αποθέτες. ,_ε περίπτωση που ανατεθούν στη 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία τη; Τσεχοσλοβακίας δύο ακόμη 
αποθέτες της Σοβιετικής Ενωσης, η παρούσα συμφωνία 
ισχύει και γι’ αυτούς.

3. Οι δυο πλευρες συμφωνουν για την μακροχρόνια 
συνεργασία τους στην κατασκευή εξοπλισμού ορυχείων 
(εκσκαφείς, αποθέτετ. ταινιόδρομοι) για την κάλυψη των 
αναγκών της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας. Το ποσοστό 
συμμετοχής της ελληνι τής πλευοάς δεν θα είναι ατκοότεοο 
από 30%.

4. Η αξία της συμμετοχής της τσεχοσλοβακικής πλευ
ράς στην κατασκευή τοιν τριών αποθετών της ΔΕΗ θα 
καλυφθεί με την εξαγωγή εγχωρίων ελληνικών προϊόντων.

Αθήνα, 13 Μαΐου 19S3
Για την Ελληνικήν Δημοκρατίαν 

Ο Υπουργός Αναπληοωτής Εθνικής Οικονομίας 
ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Για την Σοσιαλιστική Δήμοι ρατία της Τσεχοσλοβακίας 
Ο Υπουργός Εξωτεεικού Ευποοίου 

BOHUMIL URBAN

Άρθρο δεύτερο.
Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 19S3 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Εξωτερικών Εθνικής Οικονομίας

I. ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Π ΟΥ ΛΟΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Οικονομικών Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Αρι-3. 76/22/83

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του 
Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτε
ρικών «Κύρωση Συμφωνίας για τη κατασκευή και συμπα
ραγωγή αποθετών Ελλάδας - Τσεχοσλοβακίας».

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου κυρώνεται και 
έχει την ισχύ που ορ:ϊε·. το άρ-υρο 28 παρ. 1 του Συντάγμα
τος η Συμφωνία για την κατασκευή και συμπαραγωγή απ:
-3ετών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ττεχοσλ.οόα 
κίας που ·υτογράφηκε στην Α-3ήνα στις 13.5.1983.

Με τις διατάξεις της Συμφωνίας που κυρώνεται τα Συμβαλ
λόμενα Μέρη συμφώνησαν ν’ αναλάβει η Τσεχοσλοβακία την 
κατασιευή τριών αποθετών για τη Δ.Ε.Η., σύμφουνα με τους 
όρους υπάρχουσας πεοσφοράς της, την οποία βελτιώνει ως 
προς την τιμήν κατά 4% και την υποχρέωση συμπαραγωγής 
με τα Ναυπηγεία Ελ.ευσίνας 2 αποθετών της Σοβιετικής 
Ένωσης.

Η αξία της συμμετοχής της τσεχοσλοβάκικης πλ.ευράς 
στην κατασκευή των τριών αποθετών της Δ.Ε.Η.Θακαλ.υφθεί 
με την εξαγωγή εγχωρίων ελληνικών προϊόντων.

Από τις διατάξεις της ανωτέρω Συμφωνίας δεν προκα- 
λ.είται δαπάνη σε βάρος τού Κρατικού Προϋπολογισμού, 
γιατί η αξία των αποθετουν της Δ.Ε.Η. θα καλυφθεί με την 
εξαγωγή ελληνικών προϊόντων.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 1983 
Ο Διευθυντής α.α.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΣ


