
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ τοΰ 
Υπουργού Συντονισμού καί τού Υπουργού Εργασίας 
της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ ομοσπονδιακού 
'Υπουργού για την ερευνά καί τη τεχνολογία τής 'Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας για την συνερ
γασία σε μια πρότυπη έφαρμογή γιά ορθολογική χρήση 
ένέργειας καί χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σέ έναν 
οικισμό τού 'Ελληνικού οργανισμού Εργατικής Κατοι
κίας (Πρόγραμμα 'Ηλιακού χωριού)» πού ύπογράφηκε 
στην ’Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1981.

Προ; τήν Βον?.ή των 'Ελλήνων
Τά δύο μέρη έπιθυμώντας νά συντελέσουν στη διεθνή 

προσπάθεια γιά πιό ορθολογική χρήση ενέργειας μέ αύξημένη 
έφαρμογή τής ηλιακής τεχνολογίας (Έλληνο - Γερμανική 
Συμφωνία 30.11.1978) ύπέγραψαν Συμφωνία γιά νά συν- 
εργασθούν σέ μιά πρότυπη έφαρμογή γιά ορθολογική χρηση 
ενέργειας καί ιδιαίτερα γιά χρησιμοποίηση ήλιακής ενέργειας 
σ’ ένα οικισμό τού Αυτόνομου ’Οργανισμού Εργατικής Κα
τοικίας (ΟΕΚ).

Άναλυτικώτερα τό πρόγραμμα τού 'Ηλιακού Χωριού 
No 3 περιλαμβάνει τις άκόλουθες φάσεις ( βλ. τεχνικό παράρ
τημα τής Συμφωνίας) :

—Κατασκευή ενός οικισμού στή Λυκόβρυση ’Αττικής 
(σέ χώρο όπου ό ΟΕΚ είχε προγραμματίσει ένα οικιστικό 
πρόγραμμα συμβατικού τύπου) γιά "Ελληνες εργαζόμενους 
μέ εντατική χρήση διαφόρων ενεργητικών καί παθητικών 
ήλιακών καί άλλων προηγμένων συστημάτων ενέργειας 
παίρνοντας τά αναγκαία μέτρα πού θά εξασφαλίσουν τήν 
ποιότητα τής κοινότητας μαζί μέ τήν άποδοχή καί χρήση 
τών εφαρμοσμένων συστημάτων άπό τούς κατοίκους."
' —Μέτρηση καί άξιολόγηση τών τεχνικών, οικονομικών 
καί κοινωνικών παραμέτρων μέσα στον οικισμό αύτό, γιά 
πέντε χρόνια μετά τήν αποπεράτωσή του.

Γιά τήν επίβλεψη τοΰ Προγράμματος καί τήν λήψη τών 
αναγκαίων άποφάσεων υπεύθυνη θά είναι μία Εκτελεστική 
’Επιτροπή, ή οποία θά άπαρτίζεταΓ άπό 3 μέλη άπό κάθε 
πλευρά καί θά συνέρχεται οποτεδήποτε είναι' άναγκαιο 
εναλλάξ στή Δυτική Γερμανία καί στήν Ελλάδα. "Εργο τής 
’Εκτελεστικής Επιτροπής θά είναι :

Νά διορίζει τήν Διοίκηση καί Διαχείριση τού Προγράμ-· 
ματος. .

—Νά εγκρίνει τή Μελέτη ’Εφαρμογής γιά τήν κατα
σκευή .τού Ηλιακού Χωριού, καί
, —Νά έγκρίνει τό Πρόγραμμα εργασιών καί τήν έπιλογή 
τών άναδόχων γιά τήν κατασκευή τού Ηλιακού Χωριού.

Θέτοντας αυτά υπόψη σας εΐσηγούμεθα τήν έγκριση τού 
ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Αθήνα, 25 Αύγούστου 1982 
Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών ’Εργασίας
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

"Ερευνας καί Τεχνολογίας 
(Γ. ΛΙΑΝΗΣ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση συμφωνίας γιά τή συνεργασία σέ μιά πρότυπη έφαρ

μογή γιά ορθολογική χρήση ενέργειας καί χρησιμοποίηση 
ήλιακής ένέργειας σέ οικισμό τού ’Οργανισμού ’Εργατικής 
Κατοικίας (Πρόγραμμα 'Ηλιακού Χωριού).

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 

παρ. 1 τού Συντάγματος ή συμφωνία μεταξύ τών 'Υπουργών 
Συντονισμού καί ’Εργασίας τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τού 'Ομοσπονδιακού 'Υπουργού γιά τήν έρευνα καί τήν 
τεχνολογία τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τή συνεργασία σέ μιά πρότυπη έφαρμογή γιά όρθολο·) 
χρήση ένέργειας σέ οικισμό τού ’Οργανισμού Έργατι 
Κατοικίας (Πρόγραμμα'Ηλιακού Χωριού) πού ύπογράφτ 
στήν ’Αθήνα στις 31 ’Ιουλίου 1981 καί τής όποιας τό π 
τότυπο κείμενο στήν ελληνική καί αγγλική γλώσσα ί 
ώς έξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ τού 'Υπουργού Συντονισμού καί τού Ύπουρ· 
’Εργασίας τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Όμοσπ 
διακού 'Υπουργού γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία 
'Ομοσποσδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας πού παρακα 
θά άναφέρονται ώς τά Συμβαλλόμενα Μέρη γιά σύνεργα 
σέ μιά πρότυπη έφαρμογή γιά ορθολογική χρήση ένέργε 
καί χρησιμοποίηση ήλιακής ένέργειας σ’ έναν οικισμό 
Ελληνικού ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ

(Πρόγραμμα 'Ηλιακού Χωριού)
Tά Συμβαλλόμενα μέρη 

"Εχοντας υπόψη :
τή Συμφωνία άπό 30 Νοεμβρίου 1978 γιά Έπιστη|. 

νική καί Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ τοΰ 'Υπουρ-) 
Συντονισμού τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Όμοσπι 
διακού Υπουργού γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία ι 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας,

τις κοινές δραστηριότητες πού έχουν πραγματοποιηΙ 
μέχρι σήμερα γιά τήν προκαταρκτική φάση τού Προγρά 
ματος 'Ηλιακού Χωριού στις όποϊες συμπεριλαμβάνονται j 
οί διαβουλεύσεις τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής πού συγκ: 
τήθηκε γι’ αύτό τό σκοπό,

τήν υπόδειξη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής νά έφαρρ 
σθεΐ τό Πρόγραμμα 'Ηλιακού Χωριού σύμφωνα μέ - 
κατευθυντήριες γραμμές πού διαμορφώθηκαν στις συσ> 
ψεις της μέχρι τις 11 - 12.Σεπτεμβρίου' 1980. ν λ '.

Έπιθυμώντας νά συντελέσουν στή διεθνή προσπάθί 
γιά πιό όρθολογική χρήση ένέργειας μέ αύξημένη έφαρμο· 
τής ήλιακής τεχνολογίας. . - (· : · . . · -. ' - ~ <

’Αναγνωρίζοντας δτι ή πρότυπη έφαρμογή ήλιακής τε 
νολογίας σ’ ένα χαμηλού κόστους οικιστικό πρόγραμμα μεγ 
λης κλίμακας θά ένθαρρύνει τήν έφαρμογή τών ήλιακί 
συστημάτων πού θά χρησιμοποιηθούν σ’ αύτό τό πρόγραμι 
η άλλων συστημάτων σ’ αυτόν τόν κλάδο καί τήν περαιτέρ 
άνάπτυξή τους καί στις δύο χώρες. - ·

, Συμφώνησαν τά άκόλουθα : ··

Άρθρο 1. ·■.
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωε

νά εφαρμόσουν τό Πρόγραμμα 'Ηλιακού Χωριού, καί γι 
τό σκοπό αύτό, νά έκτελέσουν τις άκόλουθες φάσεις τι 
προγράμματος σύμφωνα μέ τό Τεχνικό Παράρτημα τό 
Συμφωνίας αυτής : .

α) τήν κατασκευή ενός οικισμού γιά Έλληνες έργαζομ; 
νους μέ εντατική χρήση διαφόρων ένεργητικών καί παθητικά 
ηλιακών καί άλλων προηγμένων συστημάτων ένεργεία 
παίρνοντας τά άναγκαϊα μέτρα πού θά εξασφαλίσουν τή 
ποιότητα τής κοινωνικής ζωής καί περιβάλλοντος μέσα στή 
κοινότητα μαζί μέ τήν άποδοχή καί χρήση τών έφαρμοσμένσ 
συστημάτων άπό τούς κατοίκους-

β) τήν μέτρηση καί άξιολόγηση τών τεχνικών οίκονομι 
κών καί κοινωνικών παραμέτρων μέσα στόν οικισμό αύ 
τό.

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι ένδιαφέροντο
νά συνεργασθοΰν σέ μεταγενέστερες ένέργειες μέ σκοπό τή 
εκμετάλλευση τών άποτελεσμάτων τού προγράμματος γΐ: 
όφελος καί τών δύο χωρών. .....  :ν :■

3. Τό Ηλιακό Χωριό θά κτισθεϊ κοντά στήν ’Αθήνα, στή 
Λυκόβρυση ’Αττικής, Ελλάδα, σ’ ένα χώρο όπου ό ’Οργα


