
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδto νβμου για τη νομ,οίετιχή «κύρωση της Συμφω
νίας οιχονοαιχής χαι τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ελ-
ληνιχής Δημοχοατιας χσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας».

Ποος τη Βονλή τα»' Ελλήνων

1. Στις 25.6.1983 υχογράφτηκε στο Ποχ-ίνο. μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελκηνιχής Δημοκρατίας και της Κυβέρνη- 
της της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Συμφωνία Οικονομι
κής κα: Τεχνικής Συνεργασίας.

2. Σκοχός της Συμφωνίας αν τής. είναι η ενίσχυση της δι
μερούς οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, με χρωτοβουλίες 
και μέτρα χου τα δύο Μέρη ία ενί αρρύνουν για να βοηίήσουν 
ττην -ανάχτυξη διάφορων και αμοιβαία ωφέλιμων μορφών οικο
νομικής. βιομηχανικής, γεωργικής κα: τεχνικής συνεργασίας, 
όχως αναλντικότερα τροχύχτει αχό τα άρίρσ 1 και 2.

3 Ειδικότερα, η μχο κύρωση Συμφωνία αναφέρει στο άο- 
ίρο 3. ρητά, ότι τα δύο Μέρη αναφωνούν ττην εχέκτατη της 
ααοιβοίας οικονομικής κα: τεχνικής συνεργασίας και ανταλλα
γής ττονς τομείς:

Γεωργία.
Κτηνοτροφία.
Αλιεία.
Τφαντονργική βιομηχανία.
Β’ΐφέήχανία καταναλωτικών αγαίών.
Βιομηχανία εχεξεργασίας και συσχευασίας τροφίμων.
Βιομηχανία μηχανολογικού εξοχλ'.τμού.
Εξόρνξη κάρβοννον.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατατκενή κατοικιών.
Νανχηγική βιομηχανία.
Ναυτιλία.
Χειροτεχνία. _
Σνμβονλεντικές Τχηρετίες.
Μηχανολογικό σχεδιασμό.
Εργατικές υτηρεσίες και ατφάλιση.
Αλλονς τομείς χου ία τνμφωνηίονν μεταξύ των δύο Με 

ρών.

4. Η σύνεργατια αυτή, κάτω αχό τονς όρονς της χαρού- 
σας Συμφωνίας, ία χραγματοχοιηίεί με βάτη τις συμφωνίες 
και τα συμβόλαια χου ία συνάχτονται μεταξύ των ενδιαφερο
μένων Εταιρειών και Εχιχειρήχεων ή Οργανισμών των δύο 
Χωρών ο: οχοίες σύμφωνα χάνο; με τους νόμους και τους κα
νονισμούς χου ισχύουν τ' αυτές, συμφωνούν —όχως ρητά ανα- 
φερετα: ττο αρίρο 4— ττην χαροχή οικονομικών διευκολύν
σεων, με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους για χρογράμματα 
οικονομικής και τεχνική; συνεργασίας του ία συκφωνηίούν 
αχό τα δύο Μέρη.

5. Για τη*/ αςιολόγητη της χροόδου της Συμφωνίας αυτής 
κα: την χροώίηση της εφαρμογής συγκεκριμένων χροτάτεων, 
χου αφορούν ττην οικονομική, βιομηχανική, γεωργ.χή και τε
χνική συνεργασία των δύο Χωρών, χροβλέχεται— κατά το άρ- 
ίρο 5— η σύσταση Μικτής Εχιτροχής χου ία συνέρχεται 
μια φορά το χρόνο, εναλλάξ ττην Αίήνα και ττο Πεκίνο.

6· Η Συμφωνία αυτή ισχύει αχό την ημέρα της υχογρα- 
?ής της και για διάττημα δετών, με χρόβλεώη αυτόματων διε
τών ανανεώσεων της.

/. Τα οοέλη για την είνική μας οικονομία, χου αναμένε
ται να χρσκύιί/ουν αχό την εφαρμογή της ελληνοχινεζιχής αυ
τής Συμφωνίας, ία είναι:

α) Η ανάχτυξη. συνέχιση, δ. εν συν τη κα: διαφοροχοίττη των 
οικονομικών, βιομηχανικών, γεωργικών και τεχνικών σχέσεων 
της Χώρας μας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

-) Η αχσκτητη χρστγλέντς τεχνολογίας, αχέ χώρα χ:υ δια- 
ίετε: υψηλό εχίχεδσ τεχνολογικής ανάχτυξης. όχως η χώρα 
αυτή.

γ) Η ενημέρωση Ελλήνων τεχνικών χάνω σε σύγχρονες 
χροηγμένες τεχνολογίες.

8. θέτοντας τα ανωτέρω υτόίη σας. ειτηγούμεία την 
έγκριση του υχοϊαλλομένου σχεδίου νόμου.

Αίήνα. 4 Ιανουασίου 1986 
Ο: Υχουργοί

Εάωτεσικών Εόνιχή-ς Οικονομίας
ΚΆΡΟΛΟΣ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ'ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Υγείας. Πρόνοιας και
Κοινωνικών Λσσαλίτεων Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΑΑΣ
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 

Γεωσν-ίας και Δηατσίων Έίνων
ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Βιομηχανίας. Ενέργεια: 
Εσ*·ατίας και Τεχνολογίας

ΕΤ.ΑΓΓ. ΓΙΑΝΝ Ο Π Ο ΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας

μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας
κα: της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

'Αρίρο χρώτο.
Κυρώνεται και έχε: την ισχύ χσυ οσίξε: το άρίρο 28 χτρ, 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία οικονομικής και τεχνικής συ
νεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας κα: της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χου υχογράφτη- 
χε στο Πεκίνο στις 2δ Ιουνίου'1983, της οχοίας το κείμενο 
σε χρωτότυχο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έχει ως
οξής:

ΣΤΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΛΑΤ-ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ

νηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εχιίυμώντας να 
ενισχύσουν την χαραδοσιακή ©ιλία μεταξύ των δύο λαών και 
να τροωίήσουν την ανάχτυζη των διμερών τους οικονομικών 
σχέσεων με βάση την ισότητα και τη/ αμοιβαία ωφέλεια, συα- 
οώνησαν ύστερα αχό οιλιχες διαβουλεύσεις τα χαρακάτω:

Άρίρο 1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ία λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα 
για τη δημιουργία -ευνοϊκών συνίηχών με σχοχό ττην ενίσχυ
ση της διμερούς οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, το
νώνοντας τη γρήγορη αύξηση των κοινών οικονομικών εχαφων.

Άρίρο 2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ία ενίαρρύνουν χρωτοβουλίες και 
μέτρα χου μχορούν να βοηίήσουν την ανάχτυξη αμοιβαία ωφέ
λιμων και διάφορων μορφών, οικονομικής, βιομηχανικής, γεωρ
γικής και τεχνικής συνεργασίας και να διευκολύνουν τις 
εχαοές μεταξύ. Εταιρειών. Εχιχειρήσεων και Οργανισμών των 
δύο Χωρών τους καίώς */.α: τη μεταξύ τους σύναψη και 
εφαρμογή αμοιβαία ωφέλιμων χρογραμμάτων.

Άρίρο 3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εχεχτείνουν την αμοι

βαία οικονομική και τεχνική συνεργασία κα: ανταλλαγή στους 
χαρακάτω τομείς:

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, υφαντουργική βιομηχανία, 
βιομηχανία καταναλωτικών αγαίών. βιομηχανία εχεζεργασίας 
και σ-υσκευασίας τροφίμων, βιομηχανία μηχανολογιχού εξ ο-


