
Σχέδιο νόμου για τήν κύρωση' τής Σό£$ωνίας Οικονομικής. 
Επιστημονικής καί Τεχνικής συνεργασίας ' μεταξύ των 
Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας -/.ai τής 'Ο
μοσπονδιακής Δημοκρατίας τής-Nrjgiiaç πού ύπσ'ράφη- 
χε στύ Λιάγχος στις 29- Ιουνίου- 1981.

Προς τη Βονλη- τώχ 'Ελλήνων

ί. Στις 29 ’Ιουνίου 1981 ύπογράφηχ*. στο Λάγκος τής 
Νιγηρίας μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελλάδος ν.7. τής
Νιγηρίας Συμφωνία .οικονομικής,".επιστημονικής χαΐ τεχνι-
- _ / .1 . - r _/ · ' ’ *
χης Συνεργασίας. - ·-

2. Σκοπός τής Συμφωνίας αυτής είναι ή.^προαγωγή τής Οί- 
χονομιχής, ’Επιστημονικής χαΐ Τεχνικής Συνεργασίας μετα
ξύ των ΐόο χωρών στους -τομείς τής Βιομηχανίας, Ναυτι
λίας, Ναυπηγήσεως Πλοίων, Γεωργίας.' Αλιείας, Έμπο- 
ρίου, Εναερίων μεταφορών, Επικοινωνιών, Δημοσίων Έρ
γων καί Οικισμών, Τουρισμού, χα-5ώς "καί. σε άλλους τομείς

—για- τους όποιους à συμφωνήσουν οί Βύο χώρες. Π
. - · . . . ι ■>' ι - Τ''·-

3. Ειδικώτερα, ή ύπύ κύρωση Συμφωνία προβλέπει :

3.1 Τή. διασφάλιση χαί' προώύηση τής επιστημονικής χαί 
τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών-^όο χωρών, για τ'.ν ανταλ
λαγή έξειδιχευμένου προσωπικού xâ't έμπειρογνωμι ;ων, για 
την ανταλλαγή τεχνικών"χα'ι επιστημονικών γνώσεων, για 
την παροχή υποτροφιών χα'Γγιά τη ίδρυση. Όργανισμών :·.α'ι 
κέντρων επαγγελματικής έκπαιίευσεως? -Λ· γν-- γ Τ '[ *
Τ '{»·"·^'·*“-·*>· \* ν '. ’ - ' ' · *. ?■»*■. Δ V ”\V" V · V ·- ,Ά "·'* ρ · < *♦'-/)

:· 3.2 Τήν υλοποίησή τής συνεργασίας μεταξύ τών’Βύο χω
ρών μέσα στα πλαίσια' τής παρούσής Συμφωνίας,-'που -3ά επι
τευχθεί με Ειδικές Συμβάσεις .συναφ-3ησόμενες μεταξύ τών
αρμοδίων ’Οργανισμών. \ '·.* ·.

; τ'. ί:τ ' ;.ν; ν *:τ ς·.γ- j t -

3.3. Tà αρμόδια όργανα για την εφαρμογή τής παροΰσης 
Συμφωνίας. Αυτά είναι τύ 'Ομοσπονδιακό Υπουργείο Έ3νι- 
κοΰ ΠρογρΟμματισμοΰ Άναπτύξεως άπύ την πλευρά τής 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Νιγηρίας χαί τύ 'Τπουρ
γείο Συντονισμού άπύ τήν’πλευρά τής Ελληνικής Δημοκοα- 
τίας. ί λ. ;’. · /. Σ*ι\ /. \/ Λ ./

Οι Κυβερνήσεις τών δύο χωρών έχουν τήν δυνατότητα cè 
όποιοϊήποτε χρόνο να ορίσουν έγγράφως άλλο αρμόδιο όργα
νο για τήν εφαρμογή τής παροΰσης Συμφωνίας. :

3.4 Τή σύσταση Μικτής ’Επιτροπής, ή οποία -Sà συνέρχε
ται εναλλακτικά, στήν ΈλλάΒα καί στη Νιγηρία, μετά άπύ 
αίτηση ενός τών συμβαλλόμενων μερών.

‘ 4. Tà άνχμενόμενα οφέλη για την Έ3νική Οικονομία άπύ 
την εφαρμογή τής Συμφωνίας, χύτης είναι :

4.1 Ή παροχή Βυνατότητας στούς Έλληνες τεχνικούς,
εμπειρογνώμονες καί επιχειρηματίες Λα αναπτύξουν δραστη
ριότητα στή Νιγηρία, μέ αποτέλεσμα να προκόψουν οικονο
μικά όφέλή σε φυσικά καί Νομικά πρόσωπα καί κατ’ επέκτα
ση στην Έ3νική Οικονομία. . ,Γν.

4.2 Ή ευκαιρία πού δίδεται στήν ΈλλάΒα να έΒραιώνοι 
ολο καί περισσότερο τη φήμη της.σαν κράτος εξαγωγής τε
χνολογίας καί συγχρόνως ή απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας 
-στον τομέ αύτύ άπύ τη χώρα μας.' :> ύτ υ’-: s ίι,-λτ Σ !

. 4.3 Ή σύσφιξη τών οικονομικών, σχέσεων δημιουργεί βαθύ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΈΚΘΕΣΗ· τερους δεσμούς φιλίας προς γενικώτερο όφελος τής Ελλά
δος. - - - ’

Ά-3ήνα. 24 Μαρτίου 1982 ;

Οί 'Τπουργοί ' . λ - ι ' ·
* „ Συντονισμού ΠροεΒρίας ,Κυίεοντσ'εως

Α. ΛΑΖΑΡΗΣ Α. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Εξωτερικών Οικονομικών

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΤΛΟΣ Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Γεωργίας Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Α. ΠΕΠΟΝΗΣ/
’Εμπορίου Δημοσίων Έΐ*%>ν

Ν. ΑΚΡΓΓΙΛΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠ ΟΤΛΟΣ
Συγκοινωνιών . :· ’Εμπορικής Ναυτιλίας

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ Ε. ΓΙΩΤΑΣί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ... .....
Κύρωση τής Συμφωνίας οικοδομικής, επιστημονικής κάί _τε- 

χνικής συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής ΌμοσπονΒιακής Δημοκρατίας 
τής Νιγηρίας πού ύπογράφηκε' στό Λάγκος στις 29 ’Ιου
νίου 1981. ; ' ' *

’AfiSpo πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει το άρ·3ρο 28 παρ. 

1 τού Συντάγματος ή Συμφωνία^ οικονομικής, επιστημονικής 
καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί 'τής "ΌμοσπονΒιακής Δημόκράτιμς 
τής Νιγηρίας πού ύπογράφηκε îrro Λάγκος στις '29 ’Ιουνίου 

‘1981 .τής οποίας το κείμενο. σε .πρωτότυπο . στην Ελληνική 
γλώσσα έχει ώς εξής: ’ ' . ύ

Συμφωνία ., οικονομικής, επιστημονικής ,. καί τεχνικής., συν
εργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Δηοοκροστίας τής 
ΈλλάΒος καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας τής Νιγηρίας.

•·>'Η Κυβέρνησις τής ΔηΑΟκφατίας τής Ελλάδος γίχ\ ή Κυ- 
βέρνησις τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Νιγηρίας 
(καλούμενα*, èv τοίς εφεξής «Συμβαλλόμενα Μέρη»), ' τ

Έπι-5υμοϋσαι να ένισχύσουν (τους Βεσμούς τής φιλίας καί 
νά προαγάγουν καί διευρύνουν τη/ οικονομικήν," επιστημονι
κήν καί τεχνικήν συνεργασίαν μεταξύ .τών δύο.χωρώ*/ εις 
τήν μεγαλυτέρ αν δυνατήν εκτασιν,· ·'' ' Χ ν $ '<ι '* -ι ■

■ Έχουσαι συνείδησιν τών .πλεονεκτημάτων ών. ·δ·α έπωφ>ε- 
λη-ύούν τα Συμβαλλόμενα Μέρη έκ τής τοιαυτής ' συνεφγά-

■ ;-::,c-:vt ;.·,τύτ.-.π α,κτιζΐ ΪΑ IL·)' 1
Συνεφώνησαν τά άκόλου-3α: .-μ.Σ ; ~r *ÿ· : *ή.·.·:τκ vr

*-■ "i ·" j μ* ’ν wTO'.t' Σ ■* Ι’"- ύ* \ C "T i V." ΓΓ.ν ; *,'%* ίι
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Tà Συμβαλλόμενα Μέρη είναι άποφαχσισμένά) επί τή βάσει 
τού αμοιβαίου συμφέροντος, νά αναπτύξουν' καί προω*5ήσουν 
περαιτέρω τήν οικονομικήν- τεχνικήν καί επιστημονικήν συ
νεργασίαν εις τούς τομείς οί οποίοι συμβάλλουν αμέσως εις 
τήν πρόοδο·/ τών χωρών των.'" ' " “

; " · σ. . ; ’-.'Ap-spov π. :
Ή οικονομική συνεργασίχ, δέον όπως καλύψη τούς τομείς 

τής Βιομτ7χοτ/ίας, Ναυτιλίαη, Ναυπιργήσεως Πλοίων, Γεωρ
γίας, Αλιείας, Εμπορίου,1 τών.^Εναερίων Μεταφορών. ’Επι
κοινωνιών, Δημοσίων Έργων-καί Οικισμών, Τουρισμού καπ 
οίονδήποτε άλλον .τομέα, καμόπιν σ’ηεφωνία^,τώ.ν ^Βύο ;Μερώ.ν.


