
Περί κυρωαεως τής ε!ς Ά·$ήνας τήν Ιην ’Απριλίου 1977 
ίτπη-ραφείσης, μεταξύ τής Κυβερνήτεως τής Έλληνκκ,ής 
Δημοκρατίας καί τής Κυίερνήχεως τής Ίσλαμικής 
Δημοκρατίας τής Μχυριτχάας Συμφωνίας, Οικονομικής, 
Επιστημονικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ζ7οός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Τήν 1η Απριλίου 1977 ύπεγράφη στην ’Αθήνα μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων της Ελλάδος καί της Μαυριτανίας 
Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής, Μορφωτικής καί 
Τεχνικής Συνεργασίας.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας Λυτής είναι ή προώθηση τής 
συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών στούς τομείς του Εμπο
ρίου, τής Βιομηχανίας, τοϋ Τουρισμού, τών Μεταφορών καί 
Συγκοινωνιών τών Δημοσίων "Εργων, τής Ναυσιπλοΐας, 
τής Ναυπηγικής, τής 'Αλιείας, καθώς καί σέ άλλους τομεϊς 
γιά τούς οποίους θά συμφωνήσουν οΐ δύο χώρες.

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

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

β) Τή σύσταση Μικτής Επιτροπής, ή οποία θά συνέρ
χεται έτησίως εναλλακτικώς στήν Έλλάΐα καί Μαυριτανία.

4. Τά οφέλη γιά τήν Εθνική Οικονομία τά αναμενόμενα 
άπύ τήν έφαρμογή τής Συμφωνία αυτής είναι :

α) 'Η παροχή εύκαιριών στούς "Ελληνες τεχνικούς, 
μελετητές καί επιχειρηματίες νά αναπτύξουν δραστηριότητα 
στη Μαυριτανία, μέ άποτέλεσμα νά προκόψουν χρηματικά 
οικονομικά δφέλη γιά τούς επιχειρηματίες κάί κατ’ επέ
κταση γιά τήν Εθνική Οικονομία.

β) Έκδηλοϋται έμπράκτως διά τής παροχής τεχνική? 
βοήθειας κ.ά., το όλο πνεύμα, φιλίας στις σχέσεις τής Ελ
λάδος μέ τή Μαυριτανία, πού θ’ άποτελέσει τό πλαίσιο 
γιά τή σύναψη άλλων είδικωτέρων συμφωνιών, οΐ όποιες 
elvat ζωτικές γιά τήν ελληνική οικονομία.

γ) Δίδεται ή ευκαιρία στήν Ελλάδα νά εδραιώνει όλονέν 
καί περισσότερο τή φήμη της σάν κράτος εξαγωγής τεχνο
λογίας, συγχρόνως δέ νά αποκτά μεγαλυτέρα έμπειρία 
στήν άνάπτυξη καί εξαγωγή τής τεχνολογίας της.
’Επίσης μέ τήν σύσφιγξη τών οικονομικών σχέσεων 

δημιουργοϋνται βαθύτεροι δεσμοί φιλίας μέ τις χώρες τοϋ 
Τρίτου Κόσμου, τό όποιο αποβαίνει πρός γενικώτερο όφελος 
τής Ελλάδος.

5. Θέτοντας αυτά υπόψη σας, είσηγούμεθα τήν έγκριση 
τοϋ ΰποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Άθήναι, 11 ’Ιανουάριου 1979 
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Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν Ιην ’Απριλίου 1977
ύπογραφείσης, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Ίσλαμικής
Δημοκρατίας τής Μαυριτανίας Συμφωνίας, Οικονομικής,
’Επιστημονικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

"Αρθρον πρώτον
Κυροΰται καί εχει ΐσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν Ιην 

’Απριλίου 1977 ύπογραφεΐσα, μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Ίσλαμικής Δημοκρατίας τής Μαυριτανίας Συμφωνία Οικο
νομικής, ’Επιστημονικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής συνερ
γασίας τής όποιας τό κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν 
γαλλικήν γλώσσαν καί εις μετάφρασιν εις τήν ελληνικήν 
εχει ώς άκολούθως :

ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE,
SCIENTIFIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE 

ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE HELLENIQUE 

ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Le Gouvernement de la République Hellénique et le 

Gouvernement de la République Islamique de Mauri
tanie, tenant compte des relations amicales existant 
déjà entre les deux pays et leurs peuples,

Désirant resserri i davantage et promouvoir ces 
relations amicales sur la base de l’égalité et de l’intérêt 
mutuel.

Reconnaissant les avantages qui découleraient pour 
les deux pays d’une coopération plus étroite dans les 
domaines économique, scientifique, cultural et techni
que,

Ont convenu de ce qui suit :
Article 1

Les parties contractantes chercheront à promouvoir 
la coopération économique, scientifique, culturelle et 
technique entre les deux pays, dans les domaines 
pouvant contribuer au développement de leurs écono
mies.

Article 2
La coopération économique et technique entre 

les deux pays s’étendra, d’une manière générale, 
au Commerce, à l’Industrie, au Tourisme, aux Trans
ports et Communications, aux Travaux Publics, à la 
Navigation, à la Construction Navale, à la Pêche et à 
tout autre domaine approuvé par les parties contract
antes, en tenant compte des avantages mutuels et des 
possibilités de chacune des deux parties.

Article 3 r ' - '
Les parties contractantes prendront toutes les me

sures possibles et nécessaires pour promouvoir la 
coopération culturelle, scientifique et technique entre 
les deux pays dans le domaine de l’Education et de la 
formation des cadres, de l’échange de personnel spé
cialisé et d’experts techniques ainsi que de l’échange 
d’informations scientifiques et techniques dans divers 
domaines.

Article 4
Sur la base du présent accord les parties contractantes 

conclueront, si nécessaire, des accords spécifiques 
concernant la coopération visée par les articles pré
cédents.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ


