
’Επί. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Μάναμα ύπο- 
γραφείσης την 16ην ’Ιουνίου 1976 Συμφωνίας πενταετούς 
διάρκειας έπί τής Οικονομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ 
Κράτους τοϋ Μπαχρέιν».

Πρός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Την 16ην ’Ιουνίου 1976, ύπεγράφη έν Μάναμα τοϋ 
Μπαχρέιν, μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Ελλάόος και τοϋ 
Μπαχρέιν, Συμφωνία Οικονομικής, Μορφωτικής και Τεχνι
κής Συνεργασίας.

'2. Σκοπός τής έν θέματι Συμφωνίας είναι η ενισχυσις και 
άνάπτυξις τής οικονομικής μορφωτικής και τεχνικής συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χωρών είς τούς τομείς του Εμπορίου, 
τής Βιομηχανίας, τοϋ Τουρισμού των Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, τών Δημοσίων “Εργων, τής Ναυτιλίας, τών Ναυ
πηγήσεων καί τής 'Αλιείας, ώς καί είς έτέρους τομείς διά τούς 
όποιους ήθελον συμφωνήσει αί δύο χώραι.

3. Είδικώτερον ή ύπό κύρωσιν Συμφωνία προβλέπει :
α) Την προώθησιν τής τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών 

δύο χωρών διά τής.άνταλλαγής έξειδικευμένου-προσωπικού,— 
καί Τεχνικών εμπειρογνωμόνων καθώς καί διά τής άνταλλαγής 
έπιστημονικών καί τεχνολογικών πληροφοριών είς διαφόρους 
τομείς.

β) Την σύστασιν μικτής επιτροπής, ή οποία δύναται νά ό- 
ρίζη ύποεπιτροπάς διά την πραγματοποίη· ίν τών σκοπών 
τής σ\ μφωνίας.

4. Τά οφέλη διά την Εθνικήν Οικονομίαν, τά άναμενόμενα
έκ τής έφαρμογής τής Συμσωνίας ταύτης, είναι :

- ’ ■ ι
ά) Ή παροχή ευκαιριών είς τούς έλληνας τεχνικούς, μελε- 

τητάς καί έπιχειρηματίας νά άναπτύξουν δραστηριότητα είς 
Μπαχρέιν, τό όποιον εύρίσκεται είς στάδιον ταχείας άνα- 
πτύξεως. " '

β) Ή συμφωνία αυτή άποτελεΤσημαντικήν πρόοδον προς 
τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλλόμενης έκ μέ
ρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν άνάπτυξιν τών Οί-

___  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κονομικών Τεχνικών καί λοιπών σχέσεων μετά τών ’Αρα
βικών χωρών, καί δή τών κρατών τοϋ Κόλπου, τά όποια πα
ρουσιάζουν μεγάλος δυνατότητας έπενδύσεων, λόγω τών υ
ψηλών εισοδημάτων των.

δ. Θέτοντες ταϋτα ύπ’ οψιν 'Υμών, είσηγούμαεθα τήν έγ- 
κρισιν τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 14 Μαίου 1977 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Μάναμα τήν 16ην ’Ιουνίου 1976 
s ύπογραφείσης, μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τοϋ Κράτους τοϋ Μπαχρέιν, Συμφωνίας Οικονομικής, 
Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Μάναμα τήν 16ην 

’Ιουνίου 1976 ύπογραφεϊσα, μεταξύ τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τοϋ Κράτους τοϋ Μπαχρέιν, Συμφωνία Οικο
νομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας τής όποιας 
τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν καί 
μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


