
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Βαγδάτη 
την 3ην Ιουνίου 1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας έπί της 
Οικονομικής καί Τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τής Κυ- 
βερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ- 
νήσεως τής Δημοκρατίας τοϋ ’Ιράκ».

Πρόζ τήν Βουλήν uov 'Ελλήνων
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη έν τή επιθυμία των όπως ένι- 

σχύσουν καί προάγουν ετι περισσότερον τάς ήδη ύφισταμε- 
νας μεταξύ των φιλικάς σχέσεις υπέγραψαν την 3ην Ιου
νίου 19/6 εις Βαγδάτην την ύπό κυρωσιν Συμφωνίαν Οι
κονομικής καί Τεχνικής συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας 
καί ή οποία Θά τεθη έν ΐσχΰι άπό τής άνταλλαγής των σχε
τικών διακοινώσεων έπιβεβαιουσών την έπικύρωσιν ταύ- 
την συμφώνως προς τάς συνταγματικής διαδικασίας των 
Συμβαλλόμενων Μερών. Διά τής Συμφωνίας προβλέπεται 
ότι τά δύο Μέρη θά λάβουν όλα'τα άπαραίτητα μέτρα διά 
τήν ,διεύρυνσιν καί προαγωγήν τών Οικονομικών καί Τε
χνικών σχέσεων μεταξύ των έπί τώ τέλει όπως ή οικονομική 
καί .τεχνική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θά καλύπτη 
γενικώς : α) τήν πραγματοποίησιν προγραμμάτων εις τούς 
τομείς τής βιομηχανίας, γεωργίας, πετρελαίου, άρδεύσεως, 
δημοσίων έργων καί οικισμού, μεταφορών, τουρισμού, έπι- 
κοινωνιών, θαλασσίων μεταφορών, να'υπήγήσεώς'κάί~ αλι
είας, β) τήν παροχήν βοήθειας εις τούς τομείς τής τεχνι
κής καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως καί τής μεταβιβά- 
σεως τής συγχρόνου τεχνολογίας, τήν παροχήν υποτροφιών 
καί ανταλλαγήν πείρας καί πληροφοριών, τεχνικών καί έπι- 
στημονικών μελετών καί γνώσεων, γ) τήν προώθησιν τής 
συνεργασίας σχολών, ιδρυμάτων καί εταιρειών λειτουργου- 
σών εις άμφοτέρας τάς χώρας.

Ή συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών θά έπιτευχθή 
διά συμβολαίων, συναπτομένων μεταξύ τών άρμοδίων ’Ορ
γανισμών, αΐ δέ διαφοραί αίτινες ήθελον προκύψει έκ τής 
εκτελέσεως τών συμβολαίων τούτων θά διευθετώνται συμ
φώνως προς τούς έν τοϊς συμβολαίοις διαλαμβανόμενους 
όρους καί έντός τών πλαισίων τών έγκαρδίων καί, φιλικών 
σχέσεων τών υφισταμένων μεταξύ τών δύο Συμβαλλόμενων 
Μερών.

’Επί τώ σκοπώ διευκολύνσεως τής δραστηριοποιήσεως τής 
υπο κυρωσιν Συμφωνίας τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, συνε- 
φώνησαν νά ιδρύσουν Μικτήν ’Επιτροπήν ή όποια καί θά 
συνέρχεται κατ’ έτος έναλλάξ εις ’Αθήνας καί Βαγδάτην.

Τα όφελη δια την ’Εθνικήν Οικονομίαν, τά άναμενόμενα 
εκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης. είναι :

α) ή παροχή ευκαιριών εις τούς έλληνας έπιχειρηματίας, 
μελετητας καί τεχνικούς νά άναπτΰξουν δραστηριότητα εις 
Ιράκ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ β) ή συμφωνία αυτή άποτελεΐ σημαντικήν πρόοδον προς 
τήν κατεύθυνσιν τής ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως κατα
βαλλόμενης προσπάθειας διά τήν άνάπτυξιν τών Οικονομι
κών, Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά τών ’Αραβικών 
Χωρών καί εΰρίσκεται έν τώ πλαισίω άντιστοίχων συμφω
νιών ύπογραφεισών ήδη.

Θέτοντες τά άνωτέρω ύπ’ όψιν Υμών, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκρισιν τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τη 21 Μαρτίου 1977

Οί 'Υπουργοί 
Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεως

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΡΑΑΑΗΣ

Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΑΑΗΣ

Πολιτισμού καί Επιστημών
Κ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ 

Βιομηχανίας καί Ένεργείας
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Γεωργίας Δημοσίων Έργων
I. ΜΠΟΥΤΟΣ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Συγκοινωνιών ' Εμπορικής Ναυτιλίας
Γ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

·' , ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ·
Περί κυρώσεως τής έν Βαγδάτη τήν 3ην ’Ιουνίου' 1976 

ύπογραφείσης Συμφωνίας έπί τής Οικονομικής καί Τε- 
χνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας τού ’Ιράκ. '

*Αρθρον πρώτον.
Κυρούται καί' έχει ίσχύν νόμου ή έν Βαγδάτη τήν 3ην 

’Ιουνίου 1976 ύπογραφεΐσα μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής. 
.Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας τού ’Ιράκ Συμφωνία έπί τής Οικονομικής καί 
Τεχνικής Συνεργασίας, τής όποιας τό κείμενον έν πρωτο
τυπώ εις τήν ’Αγγλικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν έχει ως 
έπεται :


