
Στο Σχέδιο. Νόμου γιά τή κύρωση της Συμφωνίας γιά την
ανάπτυξη της οικονομικής βιομηχανικής καί τεχνικής
συνεργασίας, πού ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στις 24.9.
1980 μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ούγγαρίας.

Πράς τή Βουλή τών 'Ελλήνων

1. Στις 24.9.1980, ύπογράφηκε στην ’Αθήνα, μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ- 
βερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ούγγαρίας, Συμ
φωνία γιά την ανάπτυξη τής οικονομικής, βιομηχανικής καί 
τεχνικής συνεργασίας τών δύο χωρών.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας αυτής είναι ή προώθηση τής 
οικονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
τών δύο χωρών, όπως άναλυτικώτερα προκύπτει άπό τα άρ
θρα 1 καί 3 αύτής.

3. Είδικώτερα, ή ύπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει ρητά 
ότι ή συνεργασία θά περιλαμβάνει τούς τομείς τής βιομη
χανίας, τής γεωργίας, τοϋ εμπορίου καί τής τεχνολογίας.

4. Ή συνεργασία αύτή, κάτω άπό τούς όρους τής παρού
σας Συμφωνίας θά πραγματοποιηθεί μέ βάση τις συμβάσεις 
πού θά συναφθοϋν μεταξύ τών επιχειρήσεων καί όργανισμών 
τών συμβαλλομένων.μερών.πού άναλαμβάνουν, πριν άπό τή. 
σύναψη ειδικών συμβάσεων, νά ενημερώνουν τις άντίστοιχες 
κρατικές αρχές τους.

5. Γιά τήν εφαρμογή τής παρούσας Συμφωνίας θά συστα- 
θεϊ μικτή έλληνο-ουγγρική ’Επιτροπή πού θά συνέρχεται 
τούλάχιστον μια φορά τό χρόνο έκ περιτροπής στήν 'Ελ
λάδα καί στήν Ούγγαρία.

6. ' Η διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας θά είναι πενταετής.
7. Τα οφέλη γιά τήν εθνική μας οικονομία, πού άναμένεται 

νά προκύψουν άπό τήν έφαρμογή τής Συμφωνίας αύτής, εί
ναι : ·

α) 'Η συνέχιση καί διεύρυνση τών οικονομικών, βιομηχα
νικών καί τεχνικών σχέσεων τής χώρας μας μέ τή Λαϊκή 
Δημοκρατία τής Ούγγαρίας, ένόψη τής εισόδου μας στις 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες άπό 1.1.1981,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β) ή άπόκτηση προηγμένης τεχνολογίας άπό χώρα πού 
διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής άνάπτυξης, όπως ή Λαϊ
κή Δημοκρατία τής Ούγγαρίας,

γ) ή ενημέρωση 'Ελλήνων τεχνικών πάνω σέ σύγχρονες 
προηγμένες τεχνολογίες.

8. Θέτοντας τά παραπάνω ύπόψη σας, εισηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1982.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής, βιο
μηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερ
νήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δη
μοκρατίας τής Ούγγαρίας.

"Αρθρο Πρώτο

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ. 
1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία γιά τήν άνάπτυξη τής οι
κονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνεργασίας, πού 
υπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 1980,. 
μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ούγγαρίας, τής οποίας τό κεί
μενο, σέ πρωτότυπο στήν Άγγλ.κή γλώσσα καί σέ μετάφρα
ση στήν Ελληνική έχει ως εξής :


