
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Τύνιδι 

τήν 27ην ’Απριλίου 1976 ύπογραφείσης μετά τής Κυ
βερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Τυνησίας, Γενικής 
Συμφωνίας Οικονομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής 
Συνεργασίας».

Προς Tijv Βουλήν τών ’Ελλήνων

1. Την 27ην ’Απριλίου 1976 ύπεγράφη έν Τυνίδι, μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων τής 'Ελλάδος καί Τυνησίας Γενική Συμ
φωνία Οικονομικής, Μορφωτικής καί Τεχνικής συνεργασίας, 
πενταετούς διάρκειας, ή ισχύς τής οποίας άρχεται προσω- 
ρινώς μεν άπό τής υπογραφής της, όριστικώς δέ άπό τής 
ανταλλαγής τών οργάνων έπίκυρώσεως.

2. Σκοπός τής Συμφωνίας ταύτης, είναι ή ένθάρρυνσις 
καί άνάπτυξις τής οικονομικής, μορφωτικής καί τεχνικής 
συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών εις τούς τομείς τοΰ 
Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, τοΰ Τουρισμού, τών'Μεταφο
ρών καί ’Επικοινωνιών, τών Δημοσίων "Εργων, τής Ναυτι
λίας, τής Ναυπηγήσεως, τής 'Αλιείας καθώς καί τής ανταλ
λαγής ειδικών, τεχνικής ένημερώσεως καί πληροφοριών 
καί * έκπαιδεύσεως καί εις ετέρους τομείς εις οδς ήθελον 
συμφωνήσει τά Συμβαλλόμενα Μέρη.

3. Βάσει τής Συμφωνίας αυτής, τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
θά συνάψουν, οπότε τοϋτο απαιτείται, εΐδικάς Συμφωνίας 
διά τούς προαναφερθέντας τομείς καί θά ενθαρρύνουν τήν 
οικονομικήν, μορφωτικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν μεταξύ 
τών υπηκόων (περιλαμβανομένων καί τών ’Οργανισμών) 
τών δύο χωρών συμφώνους προς τούς έν ίσχύι νόμους καί 
κανονισμούς εις τάς δύο χώρας.

4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, έπί τώ τέλει έπιτηρήσεως 
τής εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας καί προωθήσεως 
τής συνεργασίας των εις τούς προαναφερθέντας τομείς 
θά ιδρύσουν μίαν Μικτήν ’ Επιτροπήν ή οποία θά συνέρχεται 
εναλλάξ εις ’Αθήνας καί Τύνιδα άνά διετίαν τούλάχιστον.

5. Τά οφέλη διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν, τά άναφερό- 
μενα έκ τής εφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης είναι :

,α) Ή παροχή ευκαιριών εις τούς "Ελληνας τεχνικούς, 
μελετητάς καί επιχειρηματίας νά αναπτύξουν δραστηριότητα 
εις Τυνησίαν.
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β) Ή Συμφωνία αύτη άποτελεΐ σημαντικήν πρόοδον 
προς τήν κατεύθυνσιν τής προσπάθειας τής καταβαλλομένης 
έκ μέρους τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, διά τήν άνάπτυξιν 
τών Οικονομικών, Μορφωτικών καί Τεχνικών καί λοιπών 
σχέσεων μετά τών ’Αραβικών χωρών καί εύρίσκεται έν τώ 
πλαισίω άντιστοίχων συμφωνιών ύπογραφεισών ήδη ή μελ- 
λουσών νά ύπογραφοΰν.

Δι’ ό καί εΐσηγούμεθα όπως τό ΰποβαλλόμενον σχέδιον 
Νόμου τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 21 Μαρτίου 1977 
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Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Γεωργίας Βιομηχανίας καί Ένεργείας

I. ΜΠΟΥΤΟΣ Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
Δημοσίων "Εργων Συγκοινωνιών
X. ΣΤΡΑΤΟΣ . Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Έχπορικής Ναυτιλίας 
Α-ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Τύνιδι τήν 27ην ’Απριλίου 1976 ύπο- 

γραφείσςς, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας 
τής Τυνησίας, Γενικής Συμφωνίας Οικονομικής, Μορφω
τικής καί Τεχνικής Συνεργασίας.

. "Αρθρον πρώτον.-
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Τύνιδι τήν 27ην 

’Απριλίου 1976 ύπογραφεΐσα μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας τής Τυνησίας Γ ενική Συμφωνία Οικονομικής, 
Μορφωτικής καί Τεχνικής Συνεργασίας, τής όποιας τό 
κείμενον, έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί 
έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


