
Στό σχέδιο νόμου για τήν κύρωση τής Συμφωνίας μοπαςυ 
τής Κυίερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κΰ8ερνή*εα>^ τής Ενωσεως των Σοβιετικών —ουι π υ . ι- 
κών Δημοκρατιών για τήν ανάπτυξη τής Οικονομικής και 
Β:οαηχανικής Συνεργχτχίας, πού ύπογράφηκε στην Αύη- 
va στις 23.12.19S0.

Ποός ιη Βοιλη ιών 'Es./.i'/fojv

1. Στις 23.12.1980' ύπογράφηκε στήν Άθήνχ, μεταξύ 
τής Κυβέρνησε ως τής. Ελληνικής Αημεκίρατιχς και της 
Κυίερνήσεως τής Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατ ών. συμφωνία γιά τήν άνάπτυςη τής οικονομικής 
καί βιομηχανικής συνεργασίας των δύο χωρών.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας χυτής είναι ή προώθηση^ τής
αρμονικής καί κατά το δυνατόν εξισορροπημένης αναπτυπεως 
τής οικονομικής καί βιομηχχ/ικής συνεργασίας μεταςυ τών 
ίύο χωρών, όπως αναλυτικότερα προκύπτει άπό τα αρθρα 1 
καί 2 αυτής. - ·

3. Ειδικότερα, ή υπό κόρωσα/ Συμφωνία προβλέπει ρητά
ότι ή συνεργασία θά περιλαμβάνει τους τομείς τής βιομηχα- 
νίας,’ τής γεωργίας, τού εμπορίου καί τής τεχνολογίας και 
μττορεί νά περιλαμβάνει μεταξύ άλλον: "·’ ' ·>’' ·'

—τήν κατασκευή, εκσυγχρονισμό καί επέκταση τών βιομη
χανικών επιχειρήσεων καί συγκροτημάτων αμοιβαίου οικονο
μικού ενδιαφέροντος, ·

—την ανταλλαγή αγαθών καί υπηρεσιών,
—την αγορά καί πώληση αδειών, διπλωμάτων εΰρεσιτε- 

_ ίας καί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καί 
γ —την εξειδίκευση καί συνεργασία στη βιομηχανική παρα- 
γώγή. '■

4. Ή συνεργασία αυτή, κάτω από τους όρους τής Συμφω
νίας αυτής, θά πραγματοποιηθεί με βάση τις συμβάσεις του 
θά σΰναφθούν μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμόν 
καί. εταιρειών καί αρμοδίων σοβιετικών οργανισμών. Γιά τη 
διευκόλυνση δε τής συνεργασίας αυτής, τα δυο Μέρη θά επι
διώξουν τή δημιουργία προϋποθέσεων πού θά περιλαμβάνουν 
’δίαιτες:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

χνί

:c:z:rep 2:
'■ίττ-.'τήν εγκαθίδρυση καί διατήρηση επιχειρηματικών έπα- 

φών μεταξύ ελληνικόν έπιχειρήσεων, οργανισμόν καί εται
ρειών καί αρμοδίων σοβιετικόν οργανισμόν,:. ., ,.
-----;τή συμμετοχή τους σε έμ το ρίκες π αν ηγόρ εις '-καί* εκθέ

τεις πού λαμβάνουν χώρα στο έδαφος των δύο χωρών καί;
"•^-ήτην προώθηση ταξειδίων αντιπροσώπων τους για έπι- 

χειρήματικούς σκοπούς στην ΕΣΣΑ καί στην Ελλάδα άντί-
. . . . · '"'77'

5. Γ<ά την παρακολούθηση τής εφαρμογής τής Συμφωνίας 
ζ’απής θά συσταθεί μικτή έλληνο - σοβιετική Διακυβερνητική 
Επιτροπή οικονομικής καί βιομηχανικής συνεργασίας, πού θά 
υνέρχεπ αι κατά κανόνα μιά φορά τό χρόνο μετά άπό πρότα- 

•η ενός άπό τά Μέρη εναλλάξ στην ΕΣΣΑ καί στην Ελλάδα.
6. ·Ή διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας θά είναι οκταετής.
7. Τά οφέλη γιά τήν εθνική μας οικονομία πού άνχμένε-

α: νά προκόψουν άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας αυτής 
Τναι: · —

α) Ή συνέχιση καί διεύρυνση των οΐκονοεικων καί τεχνι- 
όν σ/εσεων με τήν ΕΣΣΑ. ενόψη τής εισόδου τής χώρας 
ζς στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, άπό 1.1.1981.-

?>)' Ή απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας άπό χώρ: 
’·2·>ετει ίνψηλό επίπεδο τεχνολογικής αναπτυξεως όπ
1ΣΣΔ.

α που 
όπως ή

γ) 'Η ενημέρωση 'Ελλήνων τεχνικόν πάνω σε σύγχρονες 
ροηγμενες τεχνολογίες.

8. Θέτοντας τά ανωτέρω υπόψη σας, είσηγούμεθα την έγ
κριση τ:ϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

'Αθήνα. 14 Ίανουαοιου 1982 
Οι Υπουργοί

Συντονισμού Έξωτεεικών
Λ. ΛΑΖΑΡΗΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΠΟ ΕΛΟΣ

Οικονομικών Γεωργίας
Μ. ΑΡΕΠΓΤΑΚΗΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Βιομηχανίας καί Ένε:γειας Έιποοίου

Α. Π ΕΠΟΝΗΣ Ν. ΑΚΡΙΤΙΑΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση τής Συμφωνίας γιά τήν Ανάπτυξη τής Οικονομι

κής καί Βιομηχανικής Συνεργασίας πού ύπογράφηνε στην 
’Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 19SO. μεταξύ τών Κυβερνή
σεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως των 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, μαζί με τις άπό 
23.12.198.0 δύο επιστολές της.

-------  · . ----- Άρθρο πρώτου . υ.T.~'V: 7
Κυρώνεται κ.αί έχει τήν ισχύ πού ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

ί τού Συντάγματος, ή Συμφωνία γιά τήν άνάπτυξη τής οΐ- 
'κόνομικής καί βιομηχανικής συνεργασίας που ύπογράφηκε 
στην ’Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 1980. μεταξύ τών Κυβερ
νήσεων τής ’Εληνικής Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως των 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, μαζί μέ τις άπό 
23.12.1980 δύο επιστολές της, τών όποιων τό κείμενο σέ 
πρωτότυπο στήν Ελληνική γλώσσα έχει ώς έξής:^ ;

; - ΣΥΜΦΩΝΙΑ .... 7-

Γιά τήν ’Ανάπτυξη τής Οικονομικής καί Βιομηχανικής Συ
νεργασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας. καί' τής 
Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατών, 

νυ ΑΗ Κυβέρνηση τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή. Κυ
βέρνηση τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών, ■ "·■·,■■■ , ·λ·':: ·- ·; έ.'.-.
’-^—Επιθυμώντας τήν παραπέρα ’Ανάπτυξη τής Οικονο

μικής καί Βιομηχανικής Συνεργασίας μεταξύ τών δύο χω
ρών. πού βασίζεται στις αρχές τής ισότητας καί τής αμοι
βαίας ωφέλειας, .. .

"·’ ■—άναφερόμενες στήν Σύμβαση περί Έμπορίου καί ’ Ναυ
τιλίας υ-εταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας"καί'τής Έ'ώ- 
σεως τών Σοβιετικ,ών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τής 11ης

• ’Ιουνίου f929, ·■ ·-·· - ·' ’■ 'Τ'
— λαμβάνοντας ύπόψη τις διατάξεις τής Τελικής Πρά- 

- ξεως τής Διασκέψεως γιά τήν ’Ασφάλεια καί Συνεργασία 
στήν Εύρώπη. πού ύπογράφην.» στο ‘Ελσίνσκι τήν 1η Αύγού- 
στου 1975,.· - · -ο .·.· η::. *.τ* ·

-----γνωρίζοντας τήν έπιθυμία τών δύο Μερών γιά τήν έκ-
μετάλλυεση τών οΐκονομ'κών κάί βιομηχανικών τους ποιων, 
γιά τήν άνάπτ-.'ξη καί τών δύο Χωρών, στο πλαίσιο’μιας εύ-

• ρείας. σταθερής καί διαρκούς συνεργασίας, ν·.-.
—: χνάγ/ώρ·.ζοντας ότι οί δυνατότητες γιά οικονομική καί 

βιομηχανική' συνεργασία μεταξύ τών δύο Χωρών είναι δεδο
μένες. . ή ·. - ■ · - ·’■ -

— Συμφώνησαν τά εξής; -
•Άρθρο 1. 7 V

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ένθασρύνου’ν τήν ά·;άπτυξη τής 
’ οικονομικής καί βιομηχανικής συνεργασ'ας με τα=ύ 'Ελληνι
κών έπ:νε·ρττεων. όργα.'οσμών καί εταιρειών’ καί αρμοδίων 
Σοβιετικών Όσγανισμών. στού; τομείς τής βιομηχανίας, γε
ωργίας. εμπορίου καί τεχνολογίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οί 
συναλλαγές νά φθάσουν τό ανώτερο δυνατό επίπεδο. ·-’

Γιά τό σκοπό αυτό σά δύ'Ο Μέρη θά επιδιώξουν τήν άρμονι-


