
’Επί του Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης 
στο Κουβέιτ τήν 31ην Ίανουαρίου 1977 Συμφωνίας 
—εντχετοϋς διαρκείας επί της Οικονομικής και Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τοϋ κράτους τοϋ 
Κουβέιτ».

Ποος τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
1. Τήν 31ην Ίανουαρίου 1977 ΰπεγράφη στο Κουβέιτ 

μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τοϋ Κουβέιτ, 
Συμφωνία Οικονομικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας αυτής είναι ή προαγωγή τής 
οικονομικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών στούς τομείς τοϋ Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, 
τοϋ Τουρισμού, των Μεταφορών καί Τηλεπικοινωνιών, 
τών Δημοσίων "Εργων, τής Ναυτιλίας, τής Ναυπηγικής 
Βιομηχανίας καί 'Αλιείας, καθώς καί σε άλλους τομείς 
για τούς οποίους θά συμφωνήσουν οΐ δύο χώρες.

3. Εΐδικώτερα, ή υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει :
α) Τήν προώθηση τής τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 

τών δύο χωρών γιά τήν άνταλλαγήν έξειδικευμένου προσωπι
κού, καί Τεχνικών εμπειρογνωμόνων καθώς καί γιά τήν 
άνταλλαγή επιστημονικών -καί τεχνολογικών πληροφοριών 
σέ διαφόρους τομείς.

β) Τήν σύσταση μικτής επιτροπής, ή οποία δύναται να 
ορίζει υποεπιτροπές γιά τήν πραγματοποίηση τών σκοπών 
τής συμφωνίας. -

4. Τά οφέλη γιά τήν Εθνική Οικονομία τά αναμενόμενα 
άπό τήν εφαρμογή τής Συμφωνίας αύτής, είναι :

α) 'Η παροχή ευκαιριών στούς 'Έλληνες τεχνικούς 
μελετητές καί επιχειρηματίες νά αναπτύξουν δραστηριό
τητα στο Κουβέιτ, τό όποιον άφ’ ενός μέν εύρίσκεται στύ 
στάδιο ταχείας άναπτύξεως, άφ’ ετέρου δέ παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα παγκοσμίως.

β) 'Η Συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικήν πρόοδο 
προς τήν κατεύθυνση τής προσπάθειας τής καταβαλλομένης 
άπό τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση γιά τήν άνάπτυξη τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ- ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικών, Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μέ τις ’Αρα
βικές χώρες, ιδιαίτερα μέ τά κράτη τοϋ Κόλπου, τά όποια 
παρουσιάζουν μεγά/.ες δυνατότητες επενδύσεων, λόγω ύψη- 
λών εισοδημάτων.

5. Θέτοντας αυτά υπόψη σας εΐσηγούμεθα τήν έγκριση 
τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 11 Ίανουαρίου 1979 

θ'. 'Υπουργοί
Συντονισμού

ΚΩΝ. .ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Έξωτεοικών 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Γεωργίας
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

..Έαπορίου
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκοινωνιών
ΛΑΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας 
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Δημοσίων Έργων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΊΔΗΣ

Έμποοικής Ναυτιλίας 
ΕΜ. ΚΕΦΑΑΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις Κουβέιτ τήν 31ην Ίανουαρίου 

1977 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ Κράτους τοϋ Κου
βέιτ άφορώσης εις τήν Οικονομικήν καί Τεχνικήν συνερ
γασίαν.

Άρθρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ισχύν Νόμου ή εις Κουόέιτ’τήν 3ίην 

Ίανουαρίου 1977 ύπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυόερ- 
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί του Κράτους τοΰ 
Κουίέιτ άφορώσα εις τήν Οικονομικήν καί Τεχνικήν συνερ
γασίαν, τής οποίας τό κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν εχει ώς ακολούθως:


