
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

^-0 Χχέοιο Νόμου «χΰρωση των Συμφωνημενων Π ραχτι-.-.ων 
~t2 την ανάττυξη χαι χβραιτέρω χροωδηση της οιχο/ο- 
μιχης, τεχνικής, μορφωττχής χα: εχϊστημσνιχής συνεο
ικίας μεταξύ της Ελληνιχής Δήμιου: ατιας χαι της Σ'.- 
σιαλιστιχής Ααϊχής Αιέυχής Αραόιχης Τζαμαχιρ ι ζ ; χ-ου 
υ-ογράφτηχ-αν στην Τρίχολη, στις $4 Σβχτεμέρίου J984,.

/Ιρος τη Βουλή των Ελλήνων

1. Στ:; 24 Σεχσεμδρίου 1984 υχογράφτήχον στην Τριχο- 
λη. μεταξύ των Κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής Λ Εν.τη 
Λευκής Αραβικής Τζαμζχιριας και της Ελληνικής Δηυο- 
«ατιας, Συμφωνημένα Πρακτικά για την ανάχτυξη χαι 
σεραιτέρω χροώδηση της Οικονομικής. Τεχνικής, Μορφω- 
τ:χής -χα: Εχιστηχονιχής συνεργασίας.

Τα ντο κύρωση Συμφωνημένα Πρακτικά χροί '.έχουν:

α; Να δίδεται χροτεραιέτητα στις Ελληνικές Εταιρείες 
-•■.a να εχτελούν έργα στον τομέα των κατασκευών >.α·. βιο- 
•υηχχ/ίας, χολιτιχά χα: στρατιωτικά, χου χεφιέχονεα. :τ', 
χ/αχτυξιαχό χρόγραμμα της Τζαμαχιρ ιας χα». να χάνουν ο: 
Ελλ.ηνιχές Εταιρείες χροτάσεις για τ.ς διαδικασίες αχστλη- 
ρωμής χου αφορούν τα κατασκευαστικά έργα, vta δε τα βιο
μηχανικά έργα δα εξετάζονται χα: δυνατότητες χρηματο
δότησης (άρδρο 1).

β) Να χοπχβάλοον ο: δύο χλεύες χιάδε χροσχάδειχ, χτα 
χλαίσια της οτνάστυξης της Οικονομικής χα: Εειχλ ,ν.ης 
συνεργασίας, ώστε να εχιτευ-χδεί ο στόχος του ενός ό-ισεχα- 
τομμυρίου δολαρίων για κάδε αλευρά, εντός των xpc/σεχών 
τριών ετών (1980 — 86 — 87) σε αμοιβαία βάση. Σ’ χυτό 
τε διάστημα. η ελληνική χ/.ευρά 3-α αγόρασε: αχό τη Λιβύη 
3.0 — 4.0 βχατ. τόνους αργού χετρελαίου, χαδώ ς χα: άλλα 
χροιά/τα χετρελαίου. «πετροχημικά, χλωριοόχο χολυό:ν:λ:ο. 
αλάτι. άμμωνία. είτε για τη1/ ελληνική. είτε για τρίτες αγο
ρές. Αντίστοιχα, η λιβοχή χλευρά -Sa χεοχηύεύετα: αγαδά, 
ασηρεσίες χα: -ειδικά μηχανήματα χαα δα χαταχυρώνε: συμ
βόλαια. υχό την χρο-υχόδεση ότι ot τιμές -λα είναι ανττγωνι- 
στιχές, σε εξ ειδικευμένες Ελληνικές Εταιρείες στον τομέα 
των κατασκευών χα: τσν βιομηχανικό (άρδρο 2).

γ) Συνεργασία στον Τραχεζιχό τομέα xat τον τομ_τ της 
χρηματοδότησης χαι συνάντηση Ε'/.χροσώχων της Κεντρικής 
Τοάχεζας Λιβύης χα: της Τραχείας Ελλάδος τον Οκτώβριο 
του 1984 γ:α οχογρχφή Τρχχεζιχής Συμφωνίας (άρδρο ο).

δ) Να χατχδληδούν ο: χνογκαιες χραχάδειες αχό Ελλη- 
νιχης ΧΑεοοάς, γ:α την εχίλ/υση των χροίλημάτων χου χντι- 
μετωχίζουν ο: μιχτές Ελληνο — λιβυχές εταιρείες. Όσον 
αρορα τη/ Αρ αόοε λ λ ηνιχή Τράχεύα, η λ:4υχή χλευρά εχε- 
σήμανε την χερίχτωση εχανεχτίμητης του χεραίαιίου της. η 
Κ: ελΰ.ηνιχή χλευρά ζήτησε αχό τη Αιίοχή να εξετάσει την 
σύξηση του χεααΰυαίου, ως χροϋχό&εση· για την χραγματί · 
χοιηση Των —ιαχών της Τράχεζζς άρό-ρο 4).

ε) ΣυντΓυτηση ειοιχών για να μελετήσουν την χι-λαν;τητ? 
ίτμιουργίας νέας χοινής εταερτίας γ:σ την -θαλάσσια αΰ-ιεια. 
μετά την συμχ/.ήρωση των όιαειχασιων ρευστοχοιηστ., της 
χροηγοΰαενης Εταιρείας (άρ&ρο 5) .

στ) Π ροώάητη της y/άχχυςης στον ίιομηχαντχέ τρεέε 
xat στις ούο γώρες. Για τον /υσ;ο αυτό συμρωνή-ύτρ.ε η χα- 
τασχευή εργοστασίων χαραγωγής ζωοτροφών, χατασχε.;- 
στιχων υλ:χών -/.α: αλεύρων στη Γζαμα/ιρία αχό ε/ά.η/ιχες 
εταιρείες,

θα μελεχη-ύούν οι ουνατότητες γυα εξαγωγή αλουμίνας 
ϊτη Τζαμαχιρία χα: εξαγωγή των χροϊόντων χου όα χαρά- 
Τε: το Α ιό υχό εργοστάσιο αλουμσνίου. χαύώς χα: τρόχο: συ
νεργασίας στον τομέα της Βαρείας Βιομηγα/ιας χχ: ειό:- 
Λοτερα στον τομέα μηχανημάτων χαοαγωγής χολνα:·υυ/.£- 
νιου. Γ:α τον σχοτό αυτό Αιίυν.τ αντ:χροσωχείa -Sa εχ·σχεφ- 
'λεί την Ελλά?α μέσα στον Οχσώίρη 1984 (apSco 6)

ζ) Προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας.

με ανταλλαγή εμχειρογνωμόνων χα: χορήγηση υχοτσοειώ-, 
χα-άώς χα: χρομή-άεια αχο τη/ ελληνιχή χλευρά χσος τη λ:- 
όυν.ή οενορυλίων οχωροφορων οε'/έρων (άράρο 7) .

τ Για τη/ χαραχερ-α α/αχχυξη της συνεογασόας στον 
τομέα των τηλεχιχοινωνιών χα: των τοτχυίρομιχών υχησε-
σιών. ’ Εύλλη/ες εμχειρογνώμονες, ·5α εχισχεα-ύουν τεγνιχά 
::ρ·ύ.·ατα στη Λ:όύτ εισιχε-ίμενα στ:; τηλεχ·.χο:νωνίες χα: 
την χολ:τ:·/.ή αεσσχερια. Εχισης. η λ·όυχή χλευρά -Sa υχΟ- 
ίάλε: στην ελληνιχή λεχταχέρειες των αναγχών της χα: η 
ελ/.ηνιχή -Sa αχαντήσε: σγετιχά μέσα σε τρε·:ς μήνες.

Συ-μρωνήάηχε συνάντηση εμτσειρογνωμόνων των ?ΰο -/ω
ρών στον τομέα της χολιτιχής αεροχορίας για να συζητήσουν 
όλα τα -δέματα χου αφορούν τον συντονισμό της εναέαιας χυ- 
χλοφ-οοίας χα: α·/ταλλαγή χληροφοριών, με στόγο να υχάρ- 
ξε·: συμφωνία, αν είναι ευνατόν ;ιέγρι το τέλος του 1984.

Συμφωνήδηχε εχισης. να οργοτνωδεί συνάντηση εμχειρο- 
γνωμόνων των ?ύο -/ω-οών τον Οχτώόριο ταυ 1984 για να 
συζητήσουν τη/ σύναψη Συασωνίας δαλασσιων μεταφορών 
(άρδρο 8) .

δ) Στα χλαίσια της συνεργασίας στον τομέα του ηλεκτρι
σμού. συμφωνήδηχε η εχτέλεση έσγων στον γώρο τη; η. ε- 
χτριχής ενέργειας αχό τις ειϊιχενμένες εταιρείες τυ/ν ούο 
χωρών «* η ί?ρυση -χοινών εχιγειοήσεων γ·α την χαφαγωγή 
ηλεχτρολογ:κ.ού υλιχού χα: μηχανημάτων (άρδ-ρο 9) .

:1 Στον τομέα της εχχαίΨευσης, η λνΐόυχή χλευρ-ά δα 
•εχωφεληδε’: οταό τα ελληνιχά εχχαιδευτιχό χρογράμματα. 
ενώ έλλη/ες ε:ί:χοί δα χροσχληδούν στη Λ:6όη γ:α να ερ- 
γασδσύν σε λιάυχά ·Γχχα:?Γυτιχά ίόρύμ-ατα (άοδρ: 10's

ια) Στον μορφωτιχό τομέα συμφωνήδηχε να υχογραφε: το 
ταχύτερο ουνατό Συμφωνία χορφωτιχής χα: εχ:στη;·.ο·'/:χής 
συνεργασίας, να αναζητηδοά/ τρόχο: συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνιχού ιόρύματος Μεσογειαχών Μελετών χα: του Λ:· 
όυχού Δίβδνοός Κέντρου Σχουίων του Πράσινου Βιολιού, 
χαι να εξετασδούν οι δυνατότητες ιί'ράσβως χοτνού χ άντρου 
μελέτης του χολιτοσμού, της φιλοσοφίας χα: της ιστιρίας 
(άρδρο 11).

3. Τα οφέ/.η για την Εδνιχή Οιχονομία χου αναμένοντα: 
αχό τη/ εσαρμογή των Συμφωνημένων Πραχτιχών ειναί

α) η αξιοποίηση των οιχονεμ-.χών, τεχνιν.ών χα: οιομηχα-
νιχών χόρων της χώρας μας στα χλαίσια μιας ευρειας συ
νεργασίας.

ί) οι χροοχτιχές νέων μορφών στ/εργασίας. άχως μιχτές 
ετ.ενί'ϋσεις ή χ-ο:·· ί; εχιχειρήσεις χα: εταιρείες, χαδώς χα: 
στο-/ Τραχεζιχό χαι χρηματοδοτιχό τομέα.

γ) Η ανταλλ,σγτ τεχ/ο).ο·ρ-χής χείρας χα: εμχν.ριών 
στους τομείς των τηλεχιχοινωνιών. αοεταχορίας. ηλ.εν.τρ:-
ομ»,

4. θέτοντας αυτά υχόψη σας, εισηγοόμεδα τη εγχριση 
του υχοί αλλόμενου σχεδίου Νόμου.

Αδηνα. 25 Φεόρουαρίου 1986 
Ο: Τ.χουσγο:

Εαωτεφιχών Εδνιχής Oixovouia;
Κ.4.ΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΓΑΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
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