ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ
£πι του σχεδίου Νομού «περί κυρώσεως τής από 18η ε Φε
βρουάριου 1Η,6 —υμφωνίχς μεταξύ τής. Ελληνικής. Δαμ
μοκρχτίχς κχί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμχνιχς χφορώσης εις τήν τεχνικήν καί επιστημονικήν
συνεργασίαν εις τον -τομέα τής ηλεκτρικής ένεργείχς».
77υός 7//r Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Τήν 18ην Φεβρουάριου 1976 ύπεγράφη έν Άθήνχις,
Συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνήσεων Ελλάδος κχί Ρουμχίχς, άφορώσχ εις τήν τεχνικήν κχί έττιστημονικήν συνεργχτίχν εις τον τομέα τής ηλεκτρικής ένεργείχς.
2. Σκοπός τής έν Οέμχτι Συμφωνίας είναι ή συνεργασία
:ττί τοΰ τεχνικού καί έττιστημονικού ττεδίου εις τον τομέα τής
•λ.εκτρικής ένεργείχς.
3. Εΐδικώτερον, ή ύπό κϋρωσιν Συμφωνία — ροβλέττει:
χ) Ανταλλαγήν ειδικών διά με/.έτχς. εΐδίκευσιν ή πρακτι
κήν έξάσκησιν.
β) Έκττόνησιν άττό κοινού, μελετών, έρευνών κχί δοκιμών
νεργειχκών έργων.
γ) Άντχλλ.χγάς πληροφοριών εις τον τομέα τής ήλεκτριής ένεργείχς. Ή υπ’ όψιν Συμφωνία, έντάσσετχι είς,τά ττλαίιχ τής κατχβχλλομένης ττροσττχΟείχς διά τήν προώθησιν
ής συνεργασίας μετά τών Βαλ.κχνικών Κρατών.
*. Έκ τής εφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης, οΰδεμία
ροβλέπετχι δαπάνη εις βάρος τών πιστώσεων τού Κρατινϋ Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι χπχσχι αΐ οΐκονομικαί
τιβχρύνσεις θά άνχληφθούν υπό τής ΔΕΗ έπ’ άμοιβαιότητι
ρός τήν Ρουμανικήν πλευράν.

5- Θέτοντες τχύτχ ύπ’ όψιν 'Υμών είσηγούμεθχ τήν ενκοισιν~τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.
’Εν ’Αθήνα·.ς τή 16 ’Ιανουάριου 1977

11.

Οί Υπουργοί
Συντονισμού
ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ

Έξωτεοικών
Λ11Μ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Β'.ου,ηχανίχ; κχί Ένεενείχς
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήνχις τήν 28ην Φεβρουχρίου 1976
ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
Ελληνικής Δημοκρατίας κχί τής Κυβερνήσεως τής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας καί τοΰ παραρ
τήματος αυτής χφορώσης εις τήν τεχνικήν καί επιστημο
νικήν συνεργασίαν εις τόν τομέα τής ήλεκτρικής ένεργείχς.
Άρθρον Πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Άθήνχις τήν 28ην Φεβουχρίου 1976 ύπογρχφεΐσχ Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερ
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως
τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας καί τού παραρτήματος αυτής άφορώσχ εις τήν τεχνικήν καί έπιστημονικήν συνεργασίαν εις τόν τομέα τής ήλεκτρικής ένεργείχς,
ής τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν καί Ελληνι
κήν γλ.ώσσχν έχει ώς έπεται:

