
ΕΙΣΠΠΓΠΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΙ
Στο σχέδιο νόμου για την κύρωση του Μακροχρόνιου 

11 ρογράμματο; για την ανάπτυξη τη; οικονομική;, βιο
μηχανική; και επιστημονικο-τεχνολογική; συνεργασία; 
μεταξύ τη; Ελληνική; Δημοκρατία; και τη; 'Ενωση; 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, —ου υπυγρά
θηκε στην Αθήνα στι; 22.2.1983.

ΙΙοοζ ιΐ] Boc/.ή τon· Ελλήνων

1. Στι; 22.2.1983 υπογράφηκε στην Αθήνα, μεταξύ τη; 
Κυβέρνηση; τη; Ελληνική; Δημοκρατία; και τη; Κυβέρνηση; 
τη; Ένωση; Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 
Μακροχρόνιο Πρόγραμμα για την ανάπτυξη τη; οικονομική;, 
βιομηχανική; και επιστημονικο-τεχνολογική; συνεργασία; 
των δύο χωρών.

2. Σκοπό; του Μακροχρόνιου αυτού Προγράμματα; 
είναι η καλύτερη χρησιμοποίηση, μακροχρόνια και στ-e, βάση 
τη; αμοιβαία; ωφέλεια;, των φυσικών πόρων, πρώτων υλών, 
τη; νεώτερη; τεχνολογία;, tojv επιτευγμάτων τη; βιομηχανία; 
τη; αγροτική; οικονομία; και άλλων κλάδων τη; οικονο
μία; προ; το συμφέρον τη; κάθε χώρα;, όπω; αναλυττκώ- 
τερα προκύπτει απο τα άρθρα του 1 και 2.

3. Ειδικώτερα, το..υπό.κύρωση Μακροχρόνιο Πρόγραμμα 
προβλέπει ρητά ότι οι πιό αποτελεσματικέ; μορφέ; οικονο
μική;, βιομηχανική; και επιστημονικο-τεχνολογική; συνερ
γασία; μπορούν να είναι οι ακόλουθε; :

Η συμμετοχή των αρμόδιων ελληνικών και σοβιετικών 
φορέων στο σχεδίασμά, την κατασκευή νέων, τον εκ.συχγρο- 
νισμό και την επέκταση των επιχειρήσεων που υπάρχουν στη 
βιομηχανία, την αγροτική οικονομία, τι; μεταφορές και 
σ’ άλλου; κλάδου; τη; οικονομία;. . η.

Η ανάπτυξη τη; συνεργασία; στη βιομηχανία και την 
αγροτική οικονομία, · ' " · ■ -

Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και 
Η συνεργασία στον τομέα τη; επιστήμη; και τεχνολογία;.
4. H συνεργασία αυτή, κάτω από του; όρου; του παρόν- 

το; Μακροχρόνιου Προγράμματο;, θα πραγματοποιηθεί 
με βάση τα συμβόλαια που Οα συνάπτονται ανάμεσα στου; 
Ελληνικού; Δημόσιους Οργανισμού;, ' Οργανισμού; Κοινής 
Ωφέλεια;. Συνεταιρισμούς, του Οργανισμού ΓΙροωΟήσεω; 
Εξαγωγουν, Εμπορικά και 1 βιομηχανικά Επιμελητήρια και 
ιδιωτικέ; επιχειρήσει; και του; αντίστοιχου; σοβιετικού; 
Οργανισμού;. Θα περιλαμβάνει δε όπως ρητά αναφέρεται και 
στο σχετικό του 11 αράρτημα - και τους εξή; τομείς :

Εμπορεύματα και υπηρεσίες η ανταλλαγή των οποίων 
ενδιαφέρει τα δύο Μέρη (μηχανουργικά προϊόντα, ενέργεια 
και βιομηχανικέ; πρώτε; ύλε;, χημικά προϊόντα, ξυλεία, 
οικοδομικά υλικά, γεωργικά προϊόντα και γεωργικέ; πρώτες, 
ύλες, μαζικά βιομηχανικά καταναλωτικά αγαθά και πρώτε; 
ύλε; για την παραγωγή τους). .....

Οικονομική και βιομηχανική συνεργασία (παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργεια;, μη σιδηρούχα μεταλλουργία, μηχα
νουργία, μεταφορές, κατασκευή έργων, γεωργία).

Επιστημονικο-τεχνολογική συνεργασία (ενέργεια και ενερ
γειακοί πόροι, εφαρμοσμένη φυσική, μικροηλεκτρονική, 
πληροφοριακή, βιοτεχνολογία, σεισμολογία, γεωλογία, 
γεωφυσική και εντοπισμό; ορυκτών, κατασκευές έργων, 
γεωργία, κτηνιατρική, υδατοοικονομία, δάση και δασικό 
περιβάλλον, δημόσια υγεία και ιατρικές επιστήμες, βιομη
χανική ιδιοκτησία).

5. Η συνεργασία που προβλέπει το Πρόγραμμα αυτό, 
θα εποπτεύεται αντίστοιχα από τη Διακυβερνητική Επιτροπή 
Οικονομική; και Βιομηχανική; Συνεργασία; που συστάθηκε 
με βάση την Ελληνο - Σοβιετική Συμφωνία για την Ανάπτυξη 
τη; Οικονομική; και Βιομηχανική; Συνεργασία; τη; 23 
Δεκέμβρη 1080, ως και από τη Μικτή Επιτροπή Επιστη
μονική; και Τεχνολογική; Συνεργασία; που συστάθηκε με 
βάση την Ελληνο-Σοβιετική Συμφωνία Επιστημονική; και 
Τεχνολογική; Συνεργασία; τη; 10 Ιούνη 1977.

0. Ιο παρόν Πρόγραμμα ισχύει προσωρινά από την ημέρα 
τη; υπογραφή; του, οριστικά δε Οα ισχύει από την ημερο
μηνία ανταλλαγή; των διακ υΐνώσεων που θα επιβεβαιώνουν 
την ολοκλήρωση τη; διαδικασία; για την έγκριση του 
Προγράμματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία τη; κάθε χώρα;.

7. Το Πρόγραμμα Οα ισχύει για 10 χρόνια.
8. Τα οφέλη για την εθνική μα; οικονομία που αναμέ

νεται να προκόψουν από την εφαρμογή του Μακροχρόνιου 
αυτού'Προγράμματος, είναι :

α) Η συνέχιση, διεύρυνση και διαφοροποίηση των εμπο
ρικών Οικονομικών και τεχνικών σχέσεων τη; χώεα; μα; 
με την ΕΣΣΔ.

β) Η απόκτητη προηγμένη; τεχνολογίας από χώρα που 
οιαύέτε: υύηλό επίπεοο τεχνολογικής ανάπτυξης όπω; η
εςςδ.· ' -V ,

γ) Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών πάνω σε σύγχρονε; 
προηγμένε; τεχνολογίες. ' ή

9. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη σας, εισηγούμεθα την 
έγκριση του αποβαλλόμενου Σχέδιου Δόμου. - . . .

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 19S3

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Εθνικής Οικονομία; -·ψ
I. ΧΑΡΛΑΑΜΠΟΠΟΥΔΟΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Δημοσίων Έργων Εθνική; Παιδεία; και Θρησκευμάτων
ΑΠ-. ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΥΔΟΣ Α Π. Κ Α ΚΛΑ ΜΑΝΗΣ ’

Οικονομικών - Γεωργίας ■'> Πολιτισμού και Επιστημών 
Ι.ΠΟΤΤΑΚΗΣ Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ Μ. MEPKOVPH '
Ενεργεία; και Φυσικών Πόοουν Έοευναε και Τεχνολογία;

Ε.. ΚΟΥΛΟ ΥΜΙ1ΗΣ ’ ' Γ. ΛΙΑΝΗΣ
.2.υγκοινωνιο>ν
Ν. ΑΚΡΓΓΙΔΗΣ

• Εμπορική: Ναυτιλία;
Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΙ’ /..
Κύρωση-Μακροχρόνιου Προγράμματος ανάπτυξης τη; οικο

νομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο-τεχνολογική; συ
νεργασία; μεταξύ τη; Ελληνικής Δημοκρατίας και τη; 
Ένωση; .Σοβιετικών. Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. ;Λ. ■

Άρθρο πρώτο. ’· ’ ·:χ ■* ·-···■-··.·. ·-
-Κυρώνεται και έχει την ισχύ πού ορίζει το άρθρο 28 

παρ.1 του Συντάγματος, το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ανά-ί 
πτύξη; τηε οικονομικής, βιομηχανική; και επιστημονικο- 
τεχνολογική; συνεργασία; μεταξύ της Ελληνικής Δημο
κρατία; xat τη; Ένωση; Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δη- 
μοκρατιών που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 22 Φλεβάρη 
1983 και του οποίου το κείμενο, σε πρωτότυπο στην Ελ
ληνική γλώσσα, έχει ως εξής :


