ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύρωση συυιιι,ωνια; μεταξύ των κυβερ
νήσεων της Ελλάδας και τη; Ζιμπάμπουε γιο. τεχνική
βοήθεια στον αγροτικό περιφερειακό προγραμματισμό».
Πooc ηι Βουλή ίων Ελλήνων
!. Την 1.6.1062 υπογράφηκε στη·/ Αθήνα, μεταξύ τη:
κυβέρνησης τη; Ελληνική: Δημοκρατία: και τη: κυβέρ
νηση; τη: Δημοκρατία: τη; Ζιμπάμπουε. συμφωνία για
την ανροτική περιφερειακή ανάπτυξη περιοχών τη; Ζι
μπάμπουε.
jp
2. Σκοπό; της συμφωνίας αυτή; είναι: α) Η παροχή από
την Ελλάδα ενός, προγράμματος αγροτικής - γεωργική;
στρατηγική; για την ανάπτυςη δύο επαρχιών τη; Ζιμπά
μπουε ήτοι των επαρχιών Βόρεια; και Νότια; Ματεμπελελάντ.
*β) Η εξακρίβωση και ο εντοπισμό; σχεδίων για καλύ
τερη χρησιμοποίηση των πλουτοπαραγωγικων του; πηγών.
γ) Η εκπαίδευση των Ζιμπαμπουανώνστον προγραμμα
τισμό και στην εφαρμογή MANAGEMENT ( = διοίκηση;) οικονομικών σχεδίων.
f

4.
Με την προοπτική τη; εξασφάλιση; τη; συνέχεια;
του σχεδίου συμφωνήθηκε ότι:
α) Ένα; Έλληνα; σύμβουλο: θα παραμένει συνεχώς επι
τόπου στην περιοχή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του
σχεδίου.
β) 0 αριθμό; τη; ομάδα; εργασίας μπορεί να αλλάξει,
σύμφωνα με τη φύση του έργου και τη φάση τη;-εφαρμο
γής του.
Συμφωνήθηκε ακόμα ότι ο Έλληνα;, που θα σταλεί από
την. Ελληνική Κυβέρνηση νχ αναλάβει το όλο έργο.- Οχ
πρέπει να έχει σημαντική εμπειρία σε ανάλογο πεδίο, ιδι
αίτερα-δί σε”έργχ τη; Αφρική: και να μιλάει και-να γράφει
χπτχιστα την αγγλική γλώσσα.
δ. Utυπάλληλοι τη; μια; ή τη; άλλης’των δύο ΒΟμ'βα/.λομένων χωρών, βάσει τη; παρούσα; συμφωνίας, υπόκεινται στους νόμου; και τι; δτττάξει; που ισχύουν σε κάθε
κράτος.
Η ισ/υ; τη; συμφωνίας -αρχίζει από τη; υπογραφή: της.
Ή ανωτέρω συμφωνία κρίνεται σκόπιμη και "συμφέρξΓυ*
"σα από την άποψη ότι η Ε/,λάδχ προσπαθεί να διεισδύσει
στην Αφρικανική Ήπειρο, για να καρπωθεί. στο απώτερο
μέλλον, οφέλη πολιτικά και οικονομικά.

3. Ειδικότερα, η υπό κύρωση συμφωνία προβλέπει ότι:
6.
Θέτοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε
α) Η Ζιμπάμπουε Οα προσφέρει-ένα επαρχιακό Διευ
την έγκριση του υποβαλλομένου σχεδίου νόμου.
θυντή που Οα είναι υπεύθυνο; για τον έλεγχο, την εκτέλεση
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και τα καθήκοντα της ομάδα; εργασίας, έναντι της Επι
τροπή; Περιφερειακού Προγραμματισμού της πατρίδα; του.
Ut Υπουργοί
Το αρμόδιο Υπουργείο της Ζιμπάμπουε 'θα -προσφέρει -ακό
μη το ανάλογο υπαλληλικό προσωπικό για εκπαίδευση και
Εξωτερικών
Εθνική; Οικονοαία;
ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α ΠΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΌΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
εργασία.
β) Τα έξοδα κατοικίας, μεταφοράς και όλες οι άλλες
Γεωργία;
σχετικές δαπάνες αναλαμβάνονται από την Ελληνική -Κυ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
βέρνηση. Το Υπουργείο Γης και Αγροτικής Ανάπτυξης
τη; Ζιμπάμπουε Θα χορηγήσει στέγη για τα -γραφεία των
Ελλήνων υπαλλήλων.
ΕΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
γ) Η αρχική περίοδο; παραμονή; της Ελληνικής ομάδα;
Εργασίας στη Ζιμπάμπουε προβλέπεται να είναι έξι (6)
Κύρωση συμφωνία; μεταξύ των κυβερνήσεων τη; Ελλάδας
μήνες και Θα ανανεώνεται σιωπηρά για δύο χρόνια. Η
και τη; .Ζιμπάμπουε 'για τεχνική βοήθεια στον αγροτικό
24μηνο; περίοδο; Θα -έχει ω; ακολούθως.
■περιφερειακό προγραμματισμό.
Το πρώτο εξάμηνο θα χρησιμοποιηθεί για την επιτόπιο
γνωριμία, τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη σχεδίου
Άρθρο πρώτο.
αγροτικής στρατηγική; και "προγραμματισμού.
Το δεύτερο'εξάμηνο θα γίνει-η 'τεκμηρίωση και η εκτί
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
μηση των συγκεντρωθέντων κατά προτεραιότητα σχεδίων
παράγρ. 1 του Συντάγματος η συμφωνία μεταξύ των κυ
για την πραγματοποίησή του; και ο υπολογισμό; της χρη
βερνήσεων της Ελλάδα; και τη; -Ζιμπάμπουε για τεχνική βο ματοδότησή; τους.
ήθεια στον αγροτικό περιφερειακό προγραμματισμό που
0
δεύτερο; χρόνο; θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1 Ιουνίου 19S2 τη; οποία;
του σχεδίου, τη διοίκηση και την εκπαίδευση των Ζιμπατο κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
μπουανών.
μετάφραση στην ελληνική έχει ω; εξής:

