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Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για 
συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

    Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης 
μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνερ−
γασία στον τομέα της ενέργειας, που υπογράφηκε στο 
Ανόι στις 13 Οκτωβρίου 2008, του οποίου το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Μνημόνιο Συνεννόησης
(Memorandum of Understanding)

Μεταξύ
του Υπουργείου Ανάπτυξης
της Ελληνικής Δημοκρατίας

και
του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου

της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
σχετικά με την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Σοσια−
λιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, που κατωτέρω στο 
παρόν έγγραφο καλούνται «Συμβαλλόμενοι»

Αναγνωρίζοντας ότι οι οικονομίες των αντιστοίχων 
Κρατών τους έχουν ανάγκες στον τομέα της ενέργειας 
για σταθερή και ταχεία ανάπτυξη,

Επιθυμώντας να επεκτείνουν την διμερή συνεργασία 
τους επί των νέων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και

Συμφωνώντας ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέρ−
γειας μεταξύ τους θα συντελέσει στην ανάπτυξη των 
οικονομιών των αντιστοίχων Κρατών τους και στην ανά−
πτυξη των υφισταμένων φιλικών σχέσων μεταξύ τους.

Οι Συμβαλλόμενοι δια του παρόντος συμφωνούν τα 
ακόλουθα:

Αρθρο 1

Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να ενισχύσουν την δι−
μερή συνεργασία επιζητώντας, μελετώντας και χρη−
σιμοποιώντας νέες πηγές ενέργειας, και ιδιαιτέρως 
ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής αποτελεσμα−
τικότητας στα κτίρια. Μία μικτή ομάδα εργασίας μπο−
ρεί να δημιουργηθεί μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών 
των Συμβαλλομένων, ιδιαίτερα μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και του Ινστι−
τούτου Ενέργειας του Βιετνάμ με σκοπό την εφαρμογή 
του παρόντος μνημονίου συνενόησης.

Άρθρο 2

Οι Συμβαλλόμενοι θα προβούν σε κοινή μελέτη επί 
της διαθεσιμότητας και δυνατότητας υπάρξεως νέων 
πηγών ενέργειας καθώς επίσης επί της Ενεργειακής 
Αποτελεσματικότητας και επί των δυνατοτήτων εξοι−
κονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Βιετνάμ και θα υπο−
βάλουν προτάσεις στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους 
για τις δέουσες ενέργειες.

Άρθρο 3

Οι Συμβαλλόμενοι θα παρέχουν και θα επικαιροποι−
ούν μέσα σε πλαίσια αμοιβαιότητας τα στοιχεία τους, 
τα έγγραφά τους, την πείρα τους και την εμπειρογνω−
μοσύνη τους επί των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέρ−
γειας και επί της Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας 
και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτίρια με βάση 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με συγκεκριμένο χρονο−
διάγραμμα.

Άρθρο 4

Οι Συμβαλλόμενοι θα προβούν σε ανταλλαγή επισκέψεων 
αντιπροσωπειών εμπειρογνωμόνων και τεχνικού προσω−
πικού για την προώθηση της μελέτης και την χρήση ανα−
νεώσιμης ενέργειας καθώς επίσης και για την Ενεργειακή 
Αποτελεσματικότητα σε κτίρια αμφοτέρων των χωρών.

Άρθρο 5

Οι Συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να καταρτίσουν 
ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εκζήτηση νέων πηγών 
ενέργειας και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
σε κτίρια στο Βιετνάμ.

Άρθρο 6

Το παρόν Μνημόνιο συνεννόησης τίθεται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης δια της 
οποίας οι Συμβαλλόμενοι θα πληροφορήσουν αλλήλους, 
μέσω της διπλωματικής οδού, ότι οι αντίστοιχοι εθνικοί 
όροι τους για την θέση σε ισχύ του παρόντος μνημονίου 
συνεννόησης έχουν επληρωθεί.

Συνετάχθη εις διπλούν στο Ανόι του Βιετνάμ την 13η 
Οκτωβρίου 2008 στην Αγγλική Γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ

(υπογραφή) (υπογραφή)
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ,

Υφυπουργός Εξωτερικών
NGUYEN THANH BIEN, 

Υφυπουργός
Βιομηχανίας και Εμπορίου

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του 
Μνημονίου που κυρώνεται, από την πλήρωση των προ−
ϋποθέσεων του Άρθρου 6 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚ. − ΓΕΩΡΓ. ΔΕΝΔΙΑΣ  
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