
στο σχέδιο νόμου 'Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιε
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανι
σμών έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσι
κού αερίου, που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι 
το 2016”

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το άρθρο 3 της διακρατικής Συμφωνίας για αγορά φυσικού 
αερίου από την Ε.Σ.Σ.Δ. που υπογράφηκε την 7/10/1987 
και κυρώθηκε από τη Βουλή με το ν. 1748/3-2-1988 (ΦΕΚ 
20/Α71988) προβλέπει την δυνατότητα χρησιμοποίησης μέ
ρους των εσόδων της Ε.Σ.Σ.Δ. που θα προκύπτουν από 
την πώληση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για αγορά 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύναψη γι' αυτόν 
το σκοπό σχετικής συμφωνίας, που θα ρυθμίζει τον τρόπο 
και τη διαδικασία ανταγορών.

Με σκοπό την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης διεξή- 
χθησαν διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στην υπο
γραφή την 23/12/1988 στην Αθήνα μεταξύ των Κυβερ
νήσεων Ελλάδας -Ε.Σ.Σ.Δ. συμφωνίας για ανταγορές ελ
ληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και 
οργανισμών, έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού 
φυσικού αερίου, που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 
υέχρι το 2016.

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:
1. Ποσοστό ανταγορών 70-75% με προοπτική αύξησής 

του μέχρι το 100%.
2. Η ποσοστιαία κατανομή κατά κατηγορίες ελληνικών 

ιροιόντων και υπηρεσιών καθορίζεται για την τετραετία 
992-1995 ως ακολούθως:

α) βιομηχανικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και των 
ατασκευών πλοίων), χημικά προϊόντα, μέταλλα και ανπκεί- 
,ενα απο αυτά: 50-70%

β) βιομηχανικές πρώτες ύλες και αγροτικά προϊόντα: 
0-30%·
γ) υπηρεσίες (κατασκευαστικά, επισκευές πλοίων κ.λπ.): 

0-20%.

3. Οι αγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θα 
:ναι πέραν των συνήθων εισαγωγών της Ε.Σ.Σ.Δ. από την 
λλαδα.
4. Παράλληλα από την ίδια συμφωνία προβλέπεται συ- 

κρότηση μικτής ομάδας εργασίας, με σκοπό την εκπλή- 
ωση των ακόλουθων καθηκόντων:
α) προετοιμασία της ποσοστιαίας κατανομής κατά κατη- 

ορίες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αγο- 
αζονται από τη σοβιετική πλευρά στις περιόδους 
996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2016). που ανα- 
ερονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας· 
β) καθορισμός των ενδεικτικών πινάκων ελληνικών προιό- 

των και υπηρεσιών για κάθε προσεχή πενταετή περίοδο,
: οποία θα αγοράζονται στα πλαίσια της Συμφωνίας· 
γ) προσδιορισμός για κάθε επόμενο χρόνο των πινάκων 
ιοιοντων και υπηρεσιών που θα αγοράζονται από τη 
.’βιετική πλευρά·
δ) κάθε χρόνο, ιρχίζοντας από το 1993, θα διεξαχθεί 
εγχοο νια την πορεία της υλοποίησης της Συμφωνίας.
Tc οφέλη για τι ν εθνική οικονομία από την υπογραφή 
τής ιιις Συμφωνίας είναι τα εξής: 
α) Εξοικονόμηστ, συναλλάγματος.
Η αξία του φυσικού αερίου θα αντισταθμίζεται με την αξία 
αγόμενων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ποσο- 
ό 70-75% και με προοπτική αύξησής του μέχρι το 100%.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β) Αύξι |C η ελληνικών εξαγωγών.
Οι ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών έναντι 

της προμι ιθειας φυσικού αερίου θα είναι πέραν των συνήθων 
εξάγωγω» ελληνικών προϊόντων προς την Ε.Σ.Σ.Δ..

γ) θα ιεριορισ ίούν οι κίνδυνοι να δοκιμάζονται ο οικο
νομικές κ αι εμπορικές σχέσεις από τις απρόβλεπτες μετα
βολές τηο .χεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Η συμφω/ία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία 
της υπογραφής της και θα ισχύσει όσο διάρτημα θα ισχύει 
η Συμφωνία της 7-10-67 για την προμήθεια φυσικού αέριου 
από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα.

Θέτονταε τα παραπάνω υπόψη της Βουλής, εισηγούμαστε 
την κύρωση του σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε.

Αθήνα 23 Αυγούστου 1991 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Σ ιμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλη
νικής Δημοκ,τστίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρ,τηών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών είληνικών εταιρειών και οργανισμών ένανπ των 
πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσικού αερίου, που θα 
προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι το 2016

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 
1 του Συντα',’ματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊ
όντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών 
έναντι των Γληρωυών της αξίας του σοβιετικού φυσικού 
αερίου, που θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι 
το 2016, που υπογράφηκε στην Αθήνα σπς 23.12.1988, το 
κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπη
ρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών ένανπ των 
πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσικού αερίου, που 
θα προμηθευτεί η Ελλάδα από το 1992 μέχρι το 2016

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 

α) έχοντας υπόψη πς διατάξεις της Ελληνο-Σοβιετικής 
Συμφωνίας της 7.10.87 για την προμήθεια φυσικού αερίου 
από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα, καθώς επίσης τη Συμφωνία 
για την ανάπτιξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνερ-


