
'Επί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άθήναις
ύπογραφείσης τήν 21ην Φεβρουάριου 1976 Συμφωνίας
πενταετοϋς διαρκείας έπί της Οικονομικής καί Τεχνικής
Συνεργασίας μεταξύ τής Έλ>.ηνικής Δημοκρατίας καί τής
Λιβυκής Αραβικής. Δημοκρατίας».

Προς rήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
1. Τήν 21ην Φεβρουάριου 1976 ύπεγράφη έν Άθήναις, 

μεταςΰ των Κυβερνήσεων τής Έ/λ.άδος καί Λιβύης Συμφωνία 
Οικονομικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

2. Σκοπός τής έν θέματι Συμφωνίας είναι ή ένίσχυσις καί 
άναπτυξις τής οικονομικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταςΰ 
των δύο χωρών εις τούς τομείς τοΰ ’Εμπορίου, τής Βιομηχα
νίας, τοΰ Πετρελαίου, τής Γεωργίας, των Μεταφορών, τών 
Επικοινωνιών, τής Ναυπηγήσεως, τής Ίγιεινής, τοΰ Τουρι
σμού, τής Αλιείας, καθώς καί της άνταλλαγής ειδικών, τε
χνικής ένημερώσεως καί πληροφοριών και εκπαιδευσεως, 
ώς καί εις έτέρους τομείς διά τούς οποίους ήθελον συμφωνή
σει αί δύο χώραι.

3. Εΐδικώτερον, ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :
α) Τήν ένθάρρυνσιν τών ειδικευμένων οργανώσεων καί 

έπιχειρήσεων εις τάς δύο χώρας των, όπως ιδρύσουν καί έκ- 
μεταλλευθοϋν κοινάς έπιχειρήσεις συμφώνως προς τούς 
νόμους καί κανονισμούς έν ΐσχύι εις τάς δύο χώρας (άρθρον 3).

β) Τήν άπαγόρευσιν έπανεξαγωγής εις τρίτην χώραν τών 
είσαγομένων έκ τής άντισυμβαλλομένης χώρας προϊόντων 
άνευ τής προηγούμενης συναινέσεως τής έξαγούσης χώρας 
(άρθρον 5).

γ) Διά τήν έπιτήρησιν καί έφαρμογήν τής παρούσης Συμ
φωνίας, προβλέπεται ή σύστασις μικτής έπιτροπής, τής όποιας 
θά ήγήται 'Υπουργός έξ έκάστης χώρας (άρθρον 7).

4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, τα άναμενόμενα 
έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης, είναι :

α) 'Η παροχή ευκαιριών είς τούς "Ελληνας Τεχνικούς, 
Μελετητάς καί έπιχείρηματίας νά άναπτύξουν δραστηριό
τητας εις Λιβύην, ήτις εύρίσκεται είς στάδιον ταχείας άνα-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ β) 'Η Συμφωνία αύτη αποτελεί σημαντικήν πρόοδον προς 
τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλλομένης έκ 
μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνάπτυξιν 
τών Οικονομικών. Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά τών 
Αραβικών χωρών. C" I/J ^ J

Θέτοντες ταϋτα ΰπ’ όψιν 'Υμών, εΐσηγούμεθα τήν έγκρισιν ·~~ 
τοΰ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1976
Οί Ύπουργοί

Συντονισμού
Π. ΠΛΠΛΛΗΓΟΥΡΛΣ

Προεδρίας Κυβεονήσεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

’ Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Πολιτισμού & Επιστημών 
Κ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ *

Γ εωργίας
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

Βιομηχανίας & Ένεργείας 
ΚΩΝ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Κοινωνικών 'Υπηοεσιών 
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟίίΟΥΑΟΣ

Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Έμποοικής Ναυτιλίας 
ΑΛ. ΠΛΠΛΔΟΓΓΟΝΛΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 21ην Φεβρουάριου 
1976 ΰπογραφείσης Συμφωνίας Οικονομικής καί Τεχνικής 

Συνεργαίσας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Λιβυκής Αραβικής Δημοκρατίας.

. Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ισχύν νόμου, ή έν Άθήναις τήν 21ην 

Φεβρουάριου 1976 ύπογραφεΐσα Συμφωνία Οικονομικής καί 
Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Λιβυκής Αραβικής Δημοκρατίας, ής τό κείμενον 
έν πρωτοτυπώ είς τήν Αγγλικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν 
έχει ο>ς έπεται :


