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Ιπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 28 
’Ιουνίου 1974 Έλληνο-Μαυριτανικής Συμφωνίας 

περί 'Αλιείας».

Προζ την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Λιά της υπό κύρωσιν Έλληνο-Μαυριτανικης Συμ- 
ανίας περί 'Αλιείας άντικαθίστατα*. ή μέχρι της 20ής 
ουνίου 1974 ίσχύουσα Έλληνο—Μαυριτανική Συμφωνία 
Ιλιείας τοΰ 1969.
2. Ή νέα Συμφωνία περί 'Αλιείας μεταξύ Ελλάδος 

α Μαυριτανίας ύπογραφεϊσα έν Άθήναις την 28ην ’Ιουνίου 
•74 είναι πενταετούς διάρκειας καί έχει ώς άντικείμενον :
α) Την παραχώρησιν άδειων αλιείας έκ μέρους της Μαυρι- 
νίας είς Ελληνικά πλοία διά νά άλιεύουν έντός τών Μαυρι- 
,νικών ύδάτων.

β) Την άνάληψιν ύποχρεώσεως έκ μέρους της 'Ελλάδος 
Ας παροχήν Οικονομικής καί Τεχνικής βοήθειας προς την 
αυριτανίαν.'

γ) Τήν σύστασιν μικτής Έλληνο-Μαυριτανικής Έπιτρο- 
,ς συνερχομένης κατ’ έτος προς έξέτασιν τών θεμάτων 
ινα θέλουσι προκόψει έκ τής εφαρμογής τής Συμφωνίας.
3. Τό πλεονέκτημα δπερ παρουσιάζει διά την Έλλ,άδα 
υπό κύρωσιν συμφωνία είναι ή έξασφάλισις τοΰ εφοδιασμού 
,ς Ελληνικής αγοράς διά κατεψυγμένων ιχθύων έκλεκτής 
,ιότητος. Έξ άλλου ή άντικατάστασις τής Έλληνο— 
αυριτανικής ετυμφωνίας^'Αλιείας τοΰ 1969 διά τής νέας 
ιαύτης εύρυτέρου πλαισίου, ήτις προβλέπει την οικονομικήν 
1 τεχνικήν συνεργασίαν μεταξύ τών συμβαλλομένων 
ρών, ΰπήρξεν άναγκαία έκ τοΰ λόγου ότι ή Μαυριτανική 
ευρά δέν ήτο διατεθειμένη νά άνανεώση την ώς άνω άνα- 
ρομέην άλιευτικήν συμφωνίαν έάν δέν έξησφάλιζε. τήν 
μέρους τής Ελλάδος προβλεπομένην είς τήν νέαν συιμφω-

χν οικονομικήν καί τεχνικήν βοήθειαν, ής έχει άπόλυτον 
άγκη. ’Επ’ αΰτοΰ παρατηρεϊται ότι ή ώς άνω' άλιευτικη * 
μφωνία ήτο καί ή μόνη ύφισταμένη τοιαύτη, είς περί- 
ωσιν δέ καθ' ήν δέν έπετυγχάνετο ή άνανέωσίς της ή 
λλάς θά έστερεϊτο τελείως άλιευτικών πεδίων διά τόν 
Αίασμόν τής 'Ελληνικής αγοράς διά κατεψυγμένων 
!ύων.

4. Θέτοντις ταΰτα ύπ’ δψιν 'Υμών είσηγούμεθα τήν 
ίγκρισιν καί δημοσίευσιν τοΰ ύποβαλλομένου Σχεδίου 
Νόμου διά τήν κύρωσιν τής Έλληνο-Μαυριτανικής Συμ
φωνίας περί 'Αλιείας.

Έν ’Αθήναις τή 17 Ίανουαρίου 1975 
Οί Υπουργοί

Συντονιπχοΰ καί Π ρογραμμχτίομοΰ Εσωτερικών
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ Λ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Οικονομικών Γεωογίας
. ΕΓΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
«Περί κυρώσεως τής άπό 28 ’Ιουνίου 1974 Έλληνο-Μχυ- 

ριτανικής Συμφωνίας περί 'Αλιείας».
"Αρθρον 1.

Κυροΰται καί έχει ίσχύν Νόμου ή ύπογραφεϊσα έν Άθή- 
ναις τήν 28 ’Ιουνίου 1974 μεταξύ τής Ελλάδος καί τής 
Μαυριτανίας Συμφωνία περί 'Αλιείας, ής τό κείμενον έν 
πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν "καί έν μεταφράσει είς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν δημοσιεύεται παρά πόδας τοΰ παρόν
τος νόμου.

- —--------  "Αρθρον-2.------- ·-— ------------------- —
Ή δαπάνη ή προκαλουμένη έκ τής έφαρμογής τής Συμ

φωνίας, βαρύνει τόν προϋπολογισμόν δαπανών τοΰ 'Υπουρ
γείου Συντονισμοΰ καί Προγραμμάτισμοΰ, έκτός τής δα
πάνης διά τήν συμμετοχήν είς τήν Μικτήν Έλληνο-Μαυρι- 
τανικήν ’Επιτροπήν, ήτις θά συνέρχεται έτησίως έναλλάξ 
είς ’Αθήνας καί Νουασότ καί ή οποία θά βαρύνη τόν Προϋ
πολογισμόν έκάστου Υπουργείου, τοΰ όποιου έκπρόσωποι 
θά μετέχουν είς τάς εργασίας τής έν λόγω Μικτής ’Επι
τροπής.

"Αρθρον 3.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τη 17 Ίανουαρίου 1975 
01 Υπουργοί

Συντονισμού καί Προγραμματισμοΰ Εξωτερικών
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Οίκονομικών Γεωργίας
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ


