
στο σχέδιο νόμου Κύρωση Συμπληρωματικής Συμφωνίας 
για το Ηλιακό Χωριό ~

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Συμφωνία που προωθείται για κύρωση αποτελεί παρό- 
Γαση κατά ένα έτος της βασικής Συμφωνίας Ελληνογερμα- 
ικής Συνεργασίας για το Ηλιακό Χωριό της 31.7.1981, η 
>ποία κυρώθηκε με το ν. 1310/23.12.1982 (ΦΕΚ 152 A 
.12.1982). ϊ

Η ανάγκη παράτασης της παραπάνω Συμφωνίας προέρ- 
ετα» από την κατά ένα έτος επιμήκυνση της τελευταίας 
Όσης μετρήσεων και αξιολόγησης (Φάση IV) του σημαντ
ού έργου Ηλιακό Χωριό, το οποίο υλοποιείτο^ τα τελευταία 
χρόνια. V
Με την παράταση κατά ένα ημερολογκ*· έτος (1991) 

ης διάρκειας ισχύος του Ελληνογερμανικού έργου και της 
ντίστοιχης Ελληνογερμσνικής Συμφωνίας, το διμερές αυτό 
ογο Ε+Τ συνεργασίας φθάνει στην ολοκλήρωσή του και 
αραδίδεται εξολοκλήρου στους χρήστες του, δικαιούχους 
ου Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα την κύρωσή της 
πό την Ολομέλεια της Βουλής.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1991 
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Κύρωση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας στη Συμφωνία 
■ το Ηλιακό Χωριό

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 
ου Συντάγματος η Συμπληρωματική Συμφωνία στη Συμ- 
νία της 31.7.1981 μεταξύ του Υπουργού Βιομηχανίας, 
Αργείος και Τεχνολογίας και του Υπουργού Εργασίας της 
■ηνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργού 
την έρευνα και την τεχνολογία της Ομοσπονδιακής 

ιοκρατίας της Γερμανίας για τη συνεργασία σε μία πρό- 
η εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας σε έναν 
σμό του Ελληνικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
όγραμμα Ηλιακού Χωριού), που υπογράφηκε στην Αθήνα, 
; 18.10.1990, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην 
ηνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ 
_________ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981

μεταξύ του
Υπουργού Συντονισμού 

και του Υπουργού Εργασίας 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και του

Ομοσπονδιακού Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

σχετικά με τη συνεργασία οε ένα επιδεικτικό πρόγραμμα 
για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη χρησιμο
ποίηση της ηλιακής ενέργειας σε έναν οικισμό του Οργα
νισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) (Πρόγραμμα Ηλιακό 
Χωριό).

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
ο Υπουργός Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο 
Ομοσπονδιακός Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας τήξ" 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια των φάσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
κατασκευής του προγράμματος Ηλιακό Χωριό.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Φάσης Μετρήσεων 
και Αξιολόγησης του Προγράμματος Ηλιακό Χωριό μετά την 
πλήρη κατοίκησή του που αναμένεται για το τέλος του 
καλοκαιριού 1990, και των αποτελεσμάτων σχετικά με την 
ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη χρησιμοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 
της Συμφωνίας του Προγράμματος Ηλιακό Χωριό, η Συμ
φωνία λήγει το αργότερον την 31 Δεκεμβρίου 1990.

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι σκοποί της Φάσης Μετρήσεων και 
Αξιολόγησης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά 
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1990, και επειδή επιθυμούν να 
επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω Φάσης 
Μετρήσεων και Αξιολόγησης

συμφώνησαν ως εξής:

Άρθρο 1

Η διάρκεια της ισχύος της Συμφωνίας του Προγράμματος 
Ηλιακό Χωριό παρατείνεται για ένα έτος μέχρι πς 31 
Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 2

'Οσον αφορά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
τις εργασίες διαχείρισης του Ηλιακού Χωριού, ένας Ελληνας 
υπεύθυνος εργασιών διαχείρισης θα ορισθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα έτσι που ο Γερμανός υπεύθυνος εργασιών 
διαχείρισης να μπορεί να ολοκληρώσει τις δραστηριότητές 
του κατά το χρόνο της ισχύος του τρέχοντος συμβολαίου 
του.

Άρθρο 3

Αυτή η Συμφωνία θα ισχύει επίσης στο Κρατίδιο του 
Βερολίνου, εφ όσον η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γ ερμανίας δεν δηλιύσει το αντίθετο στην 
Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εντός τριών μηνών, 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας.

Άρθρο 4

Αυτή η Συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την ημε
ρομηνία υπογραφής της από τα δύο Μέρη και θα έχει 
οριστική ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής των διακοι- 
νώσεων, στις οποίες κάθε Μέρος θα πληροφορεί το άλλο 
ότι έχουν πληρωθεί οι αναγκαίες εθνικές προϋποθέσεις για 
την έναρξη ισχύος. - - ;


