
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Ραμπάτ 
ύπογραφείσης- τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1975 Συμφωνίας 
πενταετούς διάρκειας έπί της Οικονομικής Τεχνικής 
καί Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου τοϋ Μαρόκου».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1975 ύπεγράφη έν Ραμπάτ, 
μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τοϋ Μαρόκου, 
Συμφωνία Οικονομικής Τεχνικής καί Μορφωτικής Συνερ
γασίας.

2. Σκοπός τής έν θέμαπ Συμφωνίας είναι ή ένίσχυσις 
καί άνάπτυξις τής οικονομικής τεχνικής καί πολιτιστικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών- εις τούς τομείς τοϋ 
Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, τοϋ Πετρελαίου, τής Γεωρ
γίας, των Μεταφορών, τών ’Επικοινωνιών, τής Ναυπηγή- 
σεως, τής 'Υγιεινής, τοϋ Τουρισμού, τής 'Αλιείας, καθώς 
καί τής άνταλλαγής ειδικών, τεχνικής ένημερώσεως καί 
πληροφοριών καί έκπαιδεύσεως, ώς καί εις ετέρους τομείς 
για τούς όποιους ήθελον συμφωνήσει αί δύο χώραι.

3. Είδικώτερον, ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :
α ) Τήν ένθάρρυνσιν τών ειδικευμένων οργανώσεων καί 

έπιχειρήσεων εις τάς δύο χώρας των, όπως ιδρύσουν καί 
έκμεταλλευθοϋν "κοΐνάς έπιχειρήσεις συμφώνως προς τούς 
νόμους καί κανονισμούς έν ίσχύι είς τάς δύο χώρας.

β) Αιχ τήν έπιτήρησιν καί έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμφωνίας, προβλέπεται ή σύστασις μικτής έπιτροπής, 
τής όποιας θά ήγήται 'Υπουργός έξ έκάστης χώρας (αρθρον
7). .

4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, τά αναμενό
μενα έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης είναι :

α) 'Η παροχή ευκαιριών είς τούς Έλληνας Τεχνικούς, 
Μελετητής καί έπιχειρηματίας νά άναπτύξουν δραστηριό
τητα εις Μαρόκον τό όποιον εύρίσκεται εις στάδιον ταχείας 
άναπτύξεως.

β) 'Η Συμφωνία αΰτη αποτελεί σημαντικήν πρόοδον 
προς τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλομένης 
έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνάπτυξιν 
τών Οικονομικών, Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά 
τών ’Αραβικών χωρών καί εύρίσκεται έν τώ πλαισίω

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ αντιστοίχων συμφωνιών ύπογραφεισών ήδη ή μελλουσών 
νά ύπογραφοϋν.

5. Θέτοντες ταΰτα ύπ’ όψιν 'Υμών, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκρισιν τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 17η ’Ιανουάριου 1979 

Οί 'Υπουίγοί
Συν τον·, ειιοΰ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Έαωτεριτ/.ών 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
ΈΓ·ν. ΠαίΟϊίας και Θοτοκεχιά

I. ΒΑΡΒΓΤΣΙΩΤΗΣ
Γεωογίας 

I. ΜΠΟΥΤΟΣ
Δηα,οτίων Έογων 

Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ποοεόΐίας Κυίερνήσεως 
Κ. ΣΤΈΦΑΝΌ ΠΟΥΛΟΣ

Πολιτισμού καί Έτιστημών 
Δ. ΧΙΑΧ1ΑΣ

ων Οικονομικών
A. ΚΑΝΈΛΛΟ Π ΟΥΛΟ Σ

Βιομηχανίας καί Ενέργειας
Μ. ΕΒΕΡΤ

Έατοοικής Ναυτιλίας 
Ε. ΚΕΦΑλΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δ.
2/υ^κοινωνιων

Π Α Π ΑΔΟΓΤΌΝ ΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Ραμπάτ τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1975 

ύπογραφείσης, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τοϋ 
Μαρόκου, Συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής, Μορ
φωτικής καί Τεχνικής συνεργασίας.

“Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει Ισχύν νόμου ή έν Ραμπάτ τήν 24ην 

’Οκτωβρίου 1975 ύπογραφεϊσα, μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερήσεως τοϋ 
Βασιλείου τοϋ Μαρόκου, Συμφωνία Οικονομικής, ’Επιστη
μονικής Μορφωτικής καί Τεχνικής συνεργασίας, τής όποι
ας τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν γαλλικήν γλώσσαν καί 
έν μεταφράσει είς τήν ελληνικήν έχει ώς έπεται :


