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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Άμπου 

Ντάμπι ΰπογρχφείσης την 21 ’Ιουνίου 1976 Συμφωνίας 
πενταετούς διχρκείχς έπί της Οικονομικής, Μορφωτικής 
•/Λ·. Τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Έλ/.άίος ν.χΐ τής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Αρ-αβ'.- 
κών Εμιράτων.

Πρός τήν Βουλήν τών Έ/.λήνων
1. Την 21ην ’Ιουνίου 1976, ύπεγράφη έν Άμπου Ντάμττι 

τών * Ηνωμένων ’Αραβικών ’Εμιράτων μεταξύ τών Κυβερνή
σεων της Ελλάδος καί τών Η.Α.Ε., Συμφωνία Οικονομικής, 
Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

και
συνε
’Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, τοϋ Τουρισμού, τών Μεταφο
ρών καί ’Επικοινωνιών, τών Δημοσίων Έργων, τής Ναυτι
λίας, τών Ναυττηγήσεων καί τής 'Αλιείας, ώς καί εις ετέρους 
τομείς διά τούς όττοίους ήθελον συμφωνήσει αί δύο χώραι.

3. Είδικώτερον ή ύττο κύρωσιν Συμφωνία ττροβλέττει :
α) Τήν προώθησιν τής τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών

δύο χωρών διά τής άνταλλαγής έξειδικ.ευμένου προσωπικού, 
καί Τεχνικών έμπειρογνωμόνων καθώς καί διά τής άνταλ
λαγής επιστημονικών καί τεχνολογικών πληροφοριών εις 
διαφόρους τομείς.

β) Τήν σύστασιν μικτής επιτροπής, ή όποια δύναται νά 
όρίζη ύποεπιτροπάς διά τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών 
τής συμφωνίας.

4. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, τά αναμενό
μενα' έκ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης, είναι :

α) .'Η παροχή εύκαιριών εις τούς έλληνας τεχνικούς, 
μελετητάς καί έπιχειρηματίας νά άναπτύξουν δραστηριότητα 
εις τά 'Ηνωμένα ’Αραβικά Εμιράτα τά'όποια εύρίσκονται 
εις στάδιον ταχείας'άναπτύξεως. .'

β). 'Η συμφωνία αΰτη άποτελεϊ . σημαντικήν πρόοδον 
πρός τήν κατεύθυνσή/ τής προσπάθειας τής καταβαλλομένης 
έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνάπτυξιν 
τών Οικονομικών Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά τών 
’Αραβικών χωρών, καί δή τών κρατών τού κόλπου, τά όποια

παρουσιάζουν μεγάλας δυνατότητας^ επενδύσεων, λόγω 
υψηλών εισοδημάτων.

5. Θέτοντες ταύτα ύπ’_όψιν 'Υμών, εΐσηγούμεθχ τήν 
έγκρϊσιν τού ΰποβχλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τη 14 Μαίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Ποοεδοίας Κυβεονήσεως 
Γ. ΡΑΑΑΗΣ

Ζ,υντονισαου
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Έξωτεοικών Πολιτισαού καί ’Επιστημών
Δ. ΜΠΪΤΣΙΟΣ Κ. ΤΡΥΠΑΝΙ!Σ

’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΑΑΗΣ

Γεωργίας
I. ΜΠΟΥΧΟΣ

Βιοαηχανίας καί ’Ενέργειας Εμπορίου
. ' Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δημοσίων Έργων
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

’Εμπορικής Ναυτιλίας .
Α. Π Α Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως- τής έν Άμπου Ντάμπι ΰπογραφείσης τήν 

21ην ’Ιουνίου 1976 Συμφωνίας Οΐκονομικής-Μορφωτικής 
καί Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων ’Αραβικών 
Εμιράτων.

Άρθρον Πρώτον. ,
Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άμπου Ντάμπι ΰπο- 

γραφεϊσα μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τών 
'Ηνωμένων ’Αραβικών Εμιράτων τήν 21ην ’Ιουνίου 1976 
Συμφωνία Οικονομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής συνεργα
σίας, τής όποιας τό κείμενον έν πρωτοτύπω εις τήν ’Αγ
γλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν, έχει 
ώ: έπεται :


