
Στο Σχέδιο Νόμου γιά την κύρωση της Συμφωνίας οικονο
μικών, έμττορικών καί τεχνικών σχέσεων, πού ύπογρά- 
φηκε στην ’Αθήνα στίς 6 ’Απριλίου 1981 μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Δη
μοκρατίας της Σομαλίας.

Πρός τη Βονλη τών 'Ελλήνων

1. Την 6ην ’Απριλίου 1981, ύπεγράφη μεταξύ τών Κυ
βερνήσεων της Ελλάδος καί της Σομαλίας, Συμφωνία 
Οικονομικών, ’Εμπορικών καί Τεχνικών Σχέσεων.

2. Σκοπός της Συμφωνίας είναι ή διευκόλυνση καί προα
γωγή τών οικονομικών, εμπορικών καί τεχνικών σχέσεων 
μεταξύ τών δύο χωρών στούς τομείς τοϋ Εμπορίου, Βιο
μηχανίας, Τουρισμού, Μεταφορών καί ’Επικοινωνίας, Δη
μοσίων Έργων, Ναυτιλίας, Ναυπηγικής, 'Αλιείας καί όποι- 
ουδήποτε άλλου τομέα για τόν όποιο Οά συμφωνήσουν τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη.

3. Είδικώτερα ή ύπό κύρωση Συμφωνία προβλέπει : 
α) Την προώθηση τών τεχνικών μεταξύ τών δύο Χω

ρών διά τής έκπαιδεύσεως καί άνταλλαγής ειδικευμένου 
προσωπικού, τεχνικών εμπειρογνωμόνων καί επιστημονικών 
καί τεχνικών πληροφοριών σε διαφόρους τομείς.

β) Τη σύσταση κοινής έπιτροπής γιά τη διευκόλυνση 
τής εφαρμογής τής παρούσης συμφωνίας.

4. Τα άναμενόμενα οφέλη γιά την ’Εθνική Οικονομία
άπό τήν εφαρμογή τής άνωτέρω Συμφωνίας είναι : . ,

α) Ή βελτίωση τών έμπορικών μας ανταλλαγών καί 
ή προοπτική άναπτύξεως τών έλληνικών έξαγωγών πρός 
τήν Χώρα αυτή, προϊόντων τής έλαφράς βιομηχανίας μας.

β) 'Η μελλοντική έκ μέρους μας άξιοποίηση τοϋ έναλίου 
πλούτου τής Σομαλίας ώς καί ή ναυπήγηση, σέ ελληνικά 
ναυπηγεία, πλοίων διαφόρων τύπων, με συνέπεια εισαγωγή 
συναλλάγματος καί προσφορά εργασίας σέ "Ελληνες ναϋ- 
τεργάτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5. Θέτοντες τά άνωτέρω ύπόψη σας, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1982
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■·· - · ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού όρίζει ό άρθρο 28 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία οικονομικών, έμπο
ρικών καί τεχνικών σχέσεων πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα 
στίς 6 ’Απριλίου 1981 μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Δημοκρατίας τής Σομαλίας 
.τής όποιας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα 
καί σε μετάρρΐαση στην Έλληνουή ίχει ώς εξής: .r .;v . .


