
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν ’Αθη
ναίε την 17ην Μαΐου 1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας 
έπί τής Οικονομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνερ
γασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Χασεμιτικοϋ βασιλείου 

_ τής ’Ιορδανίας».
ΙΙρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων , .

1. Τήν 17ην Μαΐου 1976 ύπεγράφη εν ΆΘήναις .μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Ελλάδος καί τής ’Ιορδανίας, Συμ
φωνία Οικονομικής. Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργα
σίας πενταετούς διάρκειας.

2. Σκοπός τής έν Οέματι Συμφωνίας είναι ή ένίσχυσις 
καί άνάπτυξις των φιλικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών 
επί τή βάσει τής ισότητας καί τοϋ αμοιβαίου συμφέροντος 
διά τής προαγωγής τής οικονομικής, μορφωτικής, εκπαιδευ
τικής, επιστημονικής καί τεχνικής συνεργασίας εις τούς 
τομείς οίτινες θά συνέβαλον εις τήν άνάπτυξιν τών οικονο
μικών των καί δή εις τούς τομείς τοϋ εμπορίου, τής βιομη
χανίας, τοϋ τουρισμού, τών Μεταφορών καί συγκοινωνιών, 
τών Δημοσίων έργων, τής Ναυτιλίας, τής Ναυπηγήσεως, 
τής 'Αλιείας καί εις οίονδήποτε έτερον τομέα οστις ήθελε 
συμφωνηθεΐ μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών.

3. Έπί τώ τέλει τής προαγωγής τής τεχνικής συνεργα
σίας μεταξύ τών δύο χωρών, τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά 
λάβουν όλα τα δυνατά καί απαραίτητα. μέτρα διά τής έκ- 
παιδεύσεως καί τής άνταλλαγής ειδικευμένου προσωπικού 
καί τεχνικών εμπειρογνωμόνων ώς καί έπιστημονικών καί 
τεχνικών πληροφοριών εις διαφόρους τομείς.

4. Εΐδικώτερον ή υπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :
α) την σύναψιν ειδικών συμφωνιών άναγομένων εΐ: τήν 

ύπό τής παρούσης Συμφωνίας προβλεπομένην συνεργασίαν, 
β ) τήν ένθάρρυνσιν οικονομικής, πολιτιστικής καί τεχνικής 

συνεργασίας μεταξύ τών υπηκόων καί τών ’Οργανισμών τών 
δύο χωρών συμφώνως πρός τούς έν έκάστη χώρα έν ίσχύι 
νόμους καί κανονισμούς, ■”

“il γ) τήν προαγωγήν εις τό έδαφος των τής έπενδύσεως 
κεφαλαίων καί εμπορίου ύπό υπηκόων ή Εταιρειών τοϋ 
έτέρου Συμβ άλλο μένου Μέρους συμφώνως πρός τήν νομο
θεσίαν των,

δ ) τήν παροχήν διευκολύνσεων καί ύποτροφιών εις φοι- 
τητάς καί επιστημονικόν προσωπικόν τής έτέρας χώρας, 

ε) τήν έξέτασιν τής άναγνωρίσεως διά σκοπούς μελέ
της τών διπλωμάτων καί Πανεπιστημιακών πτυχίων, 

ζ) τήν διευκόλυνσιν καί προαγωγήν τής ανταλλαγής ειδι
κών καί πειραμάτων εις τούς τομείς τοϋ Τουρισμού καί 
πληροφοριών, ■ ■ ' . >

η) τήν ίδρυσιν Μικτής Επιτροπής σκοπός τής οποίας 
τυγχάνει ή έπιτηρησις καί εφαρμογή τής Συμφωνίας.

Ο. Ια όφέλη διά τήν t-ϋνικην Οικονομίαν τά αναμενό
μενα έκ τής εφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης είναι :

α) ή παροχή ευκαιριών εις τούς "Ελληνας επιχειρημα
τίας, τεχνικούς καί μελετητάς νά άναπτύξουν δραστήριος 
τητα εις τήν ’Ιορδανίαν,

β) ή Συμφωνία αΰτη αποτελεί σημαντικήν πρόοδον πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλλομένης έκ 
μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά .τήν άνάπτυξιν 
τών οικονομικών, τεχνικών, πολ,ιτιστικών καί λοιπών 
σχέσεων μετά τών ’Αραβικών χωρών καί εύρίσκεται έν 
τώ πλαισίω άντιστοίχων συμφωνιών ύπογραφεισών ήδη 
ώς π.χ. μετά τής Αιβύης, τοϋ Μαρόκου, τής Τυνησίας.

Θέτοντες. ταϋτα ύπ’ οψιν 'Υμών, εισηγούμεθα τήν έγκρι- 
σιν τοϋ ύποβαλλ.ομένου σχεδίου Νόμου. ϊ
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I. ΜΠΟΥΤΟΣ
Βιομηχανίας καί Ένεογείας

Μ. ΕΒΕΡΤ-'·
Δημοσίων Έργων

Ν. ΖΛΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΙΊ ολ.ιτισμοϋ καί Έπιστην,ών 
Δ. ΝΕΑΝΊΑΣ

’Εμπορίου
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Συγκοινωνιών
Α. Π Α Π Α ΛΟΓΓΟΝ ΑΣ·

’Εμπορικής Ναυτιλίας 
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

; ΣλΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Άλήναις τήν 17ην Μαΐου 1976 ύποτ 
γραρείσης Συμφωνίας έπί τής Οικονομικής, Μορφωτικής 
και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Χα- 

, σεμιτικοΰ Βασιλείου τής Ίορΐανίας.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροΰτα: και έχει ΐτχύν νόμου ή έν Άλήναις τήν 17ην 

Μαΐου 1976 ϋπογραφεΐσα Συμφωνία, έπί τής Οίκν/αμικής. 
όερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ
νήσεως τ:ϋ Χασεμιτικοϋ Βασιλείου τής ’Ιορδανίας, ής τό 
κείμενόν έν πρωτοτυπώ εις τήν Άγγλ.ικήν καί 'Ελληνικήν 
γλ,ώσσαν έχει ώς έπεται: ' *


