
Στο σχέδιο νόμου για τήν κύρωση της Συμφωνίας οικονο
μικής, τεχνικής καί επιστημονικής συνεργασίας πού ύπο- 
γράφηκε στο Ντακάρ στις 2 Μαίου 1980 μεταξύ τής Κυ
βερνήσεις τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ- 
νησεως της Δημοκρα.ια., ·ης —^κλης.

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων

2. Στις 2 Μαίου ύπογράφηκε στο Ντακάρ μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατία; τής Σενεγάλης Συμφωνία οι
κονομικής, τεχνικής καί επιστημονικής συνεργασίας.

2. Σκοττος τής Συμφωνίας αυτής είναι ή έδραίωση τών φι
λικών σχέσεο; / καί ή ενθάρρυνση καί άνάπτυξη τής οικονο
μικής, τεχνικής καί επιστημονικής συνεργασίας τών δύο 
μερών.

3. Είδικώτερα. ή ύπο Κύρωση Συμφωνία προβλέπει :
α) Τή διευκόλυνση συμμετοχής τών κρατικών ’Οργανι

σμών καί τών ιδιωτών στην οικονομική άνάπτυξη τών δύο 
χωρών.

β) Τήν αμοιβαία παροχή τεχνικής καί επιστημονικής βο
ήθειας σέ ποικίλες μορφές.

γ) Τή συνεργασία για τήν άνάπτυξη τοϋ τουρισμού. Θά γί
νει ανταλλαγή πληροφοριών καί εμπειρίας σέ διάφορους το
μείς τού τουρισμού μέ άποστολές εμπειρογνωμόνων . καί 
έπαγγελματιών μεταξύ τών δύο χωρών., 

δ) Οί μελέτες, οί αποστολές, οί στόχοι, το πρόγραμμα αί 
οι όροι συνεργασίας θά καθορισθούν μέ Ειδικά Πρωτοκοί α 
πού θά συνομολογηθούν μεταξύ, τών δύο Κυβερνήσεων.
„ ε) Στά πρωτόκολλα αυτά θά καθορισθούν οί στόχοι καί οί 
όροι, σύμφωνα μέ τούς όποιους, ή Ελληνική Δημοκρατία 
θά συνδράμει στήν πραγματοποίηση μελετών σκοπιμοτη- 
τος καί εκτέλεση σχεδίων πού περιέχονται στό πρόγραμμα οι
κονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής Σενεγάλης. Θά 
διευκολύνει τήν επιλογή, εκ " μέρους'της·Δημοκρατίας τής 
ανωτέρω Χώρας, Ελλήνων συνεργατών γιά εκπαίδευση Σενε- 
•γαλέζων συναδέλφων τους σέ διαφόρους τομείς.
Σ στ) Ή Δημοκρατία τής Σενεγάλης θά άπαλλάσσει άπό 
δασμούς εισαγωγής τά υλικά πού θά τής προσφέρει ή Ελ
ληνική Κυβέρνηση δωρεάν καί πού προβλέπονται στά πλαί
σια τής παρούσης συμφωνίας. Θά συμμετέχει μέ τή χορή
γηση τών αναγκαίων κτιρίουν καί οικοπέδων στήν πραγματο
ποίηση οικονομικών στόχων. ,- ·.;■■’ ...

ζ) Ή Δημοκρατία τής Σενεγάλης θά παρέχει φορολογικές 
απαλλαγές σέ μισθούς, αμοιβές καί επιδόματα σέ "Ελληνες 
εμπειρογνώμονες κατά τήν διάρκεια τής έκεϊ παραμονής καί 
εργασίας τους.

_ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η) Ή ιατροφαρμακευτική καί όδοντιατρική περίθαλψη θά 
παρέχεται όπως καί στούς Σενεγαλέζους δημοσίους ύπαλ- 
λήλους. Θά παρέχεται έπίσης στούς "Ελληνες εμπειρογνώ
μονες κάθε δυνατή διευκόλυνση γιά τήν προστασία τους, τον 
επαναπατρισμό τους κ.λ.π.

0) ΓΙροβλέπεται ή σύσταση Μικτής ’Επιτροπής ή όποια 
θά συνέρχεται κάθε δύο χρόνια, έκ περιτροπής, στήν ’Αθήνα 
καί τό Ντακάρ γιά νά εξετάζει τά άποτελέσματα καί νά 
καταρτίζει τό πρόγραμμα τών μελλοντικών ενεργειών πού 
0ά το υποβάλλει γιά έγκριση στις δύο Κυβερνήσεις.

ι) Ή συμφωνία προβλέπεται νά είναι πενταετού; διάρ
κεια; άπό τήν ήμερσμηνία κοινοποιήσεως τής κυρώσεώς της. 
’Ανανεώνεται σκυπηρώς καί κάθε μέρος μπορεί νά τήν καταγ
γείλει κάθε στιγμή κατόπιν προειδοποιήσεως έξι (G) μη
νών.

4. Ή άνάπτυξη τής συνεργασίας σέ άρκετούς τομείς δρα
στηριότητας, μεταξύ τών δύο χωρών, συμβάλλει στό νά έδραι- 
ωθεϊ καί νά εξαπλωθεί τό όνομα τής Ελλάδας στήν ’Αφρι
κανική "Ηπειρο.

Θέτοντες ύπόψη σας τά παραπάνω, είσηγούμεθα τήν έγ
κριση τού ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

’Αθήνα, 12 Αύγουστου 1982 ----- - -··■
'.. \ ’ ·.· ;
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Αρθρο πρω .ο.

Κυρώνεται καί εχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ! 
1 τού Συντάγματος, ή Συμφωνία οικονομικής, τεχνικής καί 
επιστημονικής συνεργασίας, πού ύπογράφηκε στό Ντακάρ 
στις 2 Μαίου 19S0 μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνι
κής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Σενεγάλης, τής 
όποιας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα καί σέ 
μετάφραση στήν Ελληνική, έχει ως έξης


