
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής είς ’Ισλαμαμπάντ 

ΰπογραφείσης την 16ην Δεκεμβρίου 1976 μεταξύ των 
Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλα- 
μικής Δημοκρατίας τοϋ Πακιστάν Συμφωνίας Οικονομικής 
καί Τεχνικής συνεργασίας» :

77οός ? ή)· Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Τήν 16ην Δεκεμβρίου 1976, ύπεγράφη εν Ισλαμαμπάντ 

τοϋ Πακιστάν, μεταξύ των Κυβερνήσεων τοϋ Πακιστάν καί 
τής Ελλάδος, Συμφωνία Οικονομικής καί Τεχνικής Συνερ-

2. Σκοπός τής εν Οέματι Συμφωνίας είναι ή έπέκτασις καί 
προαγωγή των οικονομικών και τεχνικών σχεσεων μεταςύ 
των δύο χωρών, ιδιαιτέρως εκείνων αί όποΐαι συμβάλλουν 
εύΟέως εις τήν οικονομικήν άνάπτυςιν τών ούο χωρών. Αύτή 
ή συνεργασία Οά καλύπτει τούς τομείς τής Βιομηχανίας, τής 
Γεωργίας, τοϋ Εμπορίου, τής Ύδρεύσεως, τών Δημοσίων 
“Εργων, τοϋ Τουρισμού, των Μεταφορών, τών Επικοινωνιών, 
τών Θαλασσίων Μεταφορών, τής Ναυπηγήσεως πλοίων καί 
τής 'Αλιείας.

3. Είδικώτερον ή ΰπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :
α ) Τήν παροχήν βοήθειας εις τούς τομείς τής τεχνικής 

καί επαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί μεταβιβάσεως τής 
συγχρόνου τεχνολογίας.

β) Ή ύλοποίησις τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών, 
έντός τοϋ πλαισίου τής παρούσης Συμφωνίας, θά έπιτευ- 
χθή διά συμβάσεων συναφθησομένων μεταξύ τών αρμοδίων 
οργανισμών.

γ) Τήν σύστασιν μικτής έπιτροττής, ή οποία δύναται ν -, 
όρίζη ΰποεπιτροπάς διά τήν πραγματοποίησιν τών σκοπώ/ 
τής συμφωνίας.

4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν τά άναμενόμενα 
έκ τής εφαρμογής τής συμφωνίας αυτής είναι :

α) Ή παροχή ευκαιριών εις τούς έλληνας τεχνικούς καί 
φοιτητάς καί επιχειρηματίας να άναπτύξουν δραστηριότητα 
εις τό Πακιστάν, μέ αποτέλεσμα νά προκόψουν χρηματικά, 
οικονομικά οφέλη διά τούς επιχειρηματίας καί κατ’ έπέ- 
κτασιν διά τήν Εθνικήν Οικονομίαν.

β) Δίδεται ή ευκαιρία εις τήν Ελλάδα νά έδραιώνη όλονεν 
καί περισσότερο τήν φήμην της σάν κράτος εξαγωγής τεχνο
λογίας, συντοχρόνως δε νά αποκτά εμπειρίαν εις τήν εξα
γωγήν καί άνάπτυξιν τής τεχνολογίας της.

γ)-Μέ τήν σύσφιγξη τών οικονομικών σχέσεων, δημιουρ- 
γοΰνται καί βαθύτεροι δεσμοί φιλίας, οί όποιοι ώφελοϋν πολι
τικά τήν Ελλάδα, λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι τό Πακιστάν 
είναι χώρα μέλος στρατιωτικής καί οικονομικής συμμαχίας 
εις τάς οποίας μετέχει καί ή Τουρκία.

5. Θέτοντας αυτά ύπ’ οψιν σας εΐσηγούμεθα τήν εγκρισιν 
τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 11 ’Ιανουάριου 1979 
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ΣΝΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Ισλαμαμπάντ ύπογραφείσης τήν 

16ην Δεκεμβρίου 1976, μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλαμικής Δημοκρατίας 
τοϋ Πακιστάν, Συμφωνίας Οικονομικής καί Τεχνικής 
συνεργασίας. ,

“Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις ’Ισλαμαμπάντ ύπο- 

γραφεϊσα τήν 16ην Δεκεμβρίου 1976, μεταξύ τών Κυβερνή
σεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ίσλαμικής 
Δημοκρατίας τού Πακιστάν Συμφωνία Οικονομικής καί 
Τεχνικής συνεργασίας, τής οποίας τό κείμενον είς πρωτότυπον 
είς τήν ’.Αγγλικήν γλώσσαν καί εις μετάφρασιν εις τήν Ελλη
νικήν έχει ώς άκολούθως :


