
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της Συμφωνίας για τη προα
γωγή της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε που υπογράφηκε στην 
Αθήνα στις 31.5.1982».

Προς ιη Βουλή των Ελλήνων
1. Την 31.5.1982 υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ
νησης της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε Συμφωνία για την 
ανάπτυξη της Οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας των δύο 
χωρών.

2. Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η επιδίωξη, ανά
πτυξη και ενίσχυση της Οικονομικής και Τεχνικής Συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χωρών με πνεύμα αμοιβαίας κατα
νόησης, όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 και 2.

3. Ειδικώτερα, η υπό κύρωση Συμφωνία προβλέπτει ότι η 
συνεργασία περιλαμβάνει :

α) Την ενθάρρυνση της πραγματοποίησης έργων γεωρ
γικής, κτηνοτροφικής, βιομηχανικής και τεχνικής ανάπτυ
ξης που' παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις δύο χώρες.

β) Την προώθηση, μεταξύ τους, ανταλλαγής εμπορευμά- 
. των και προϊόντων.
. γ) Την ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών που αφο-
• *ρούν την επιστημονική έρευνα και τεχνολογία και
γ" δ) την ενθάρρυνση της ανταλλαγής και εκπαίδευσης τε- 

λχνικών εμπειρογμωμόνων που χρειάζονται για συγκεκριμέ
να προγράμματα συνεργασίας. ·’ - .
·*■·'* 4. Η Οικονομική και Τεχνική συνεργασία με τους όρους 

της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με διά
φορες μορφές όπως : . - : - . Λ ·

χ'-. —Με την ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας 
μεταξύ των "υπηκόων (περιλαμβανομένων των νομικών προ
σώπων) των δύο χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νό
μους και διατάξεις δίνοντας έμφαση στη δημιουργία κοινών 
■ή μικτών έργων και εταιρειών σε διάφορους τομείς.

\ — Με την ενθάρρυνση επενδύσεων στην περιοχή του κάθε
λΚράτους. · *
Λ> —Με την ανταλλαγή επισκέψεων εμπορικών.αντιπροσώ-
* πων, επιτροπών και αποστολ.ών, όπως και την οργάνωση Εκ- 
, θέσεων, με το σκοπό να ενισχύσουν το εμπόριο μεταξύ τους.

5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσχς Συμ- 
'-■φωνίχς είναι έργο της Μικτής Επιτροπής που θα συνέρχεται 
εναλλακτικά στις δύο Χώρες, μετά από αίτηση ενός εκάστου 
των Μερών, με το σκοπό να εξετάσουν και υιοθετήσουν μέτρα 
'και μεθόδους ενίσχυσης της μεταξύ τους οικονομικής και 

. τεχνικής συνεργασίας.
Η σύσταση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής προβλέπεται 

; από το άρθρο 6 της Συμφωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχει καμμία 
συνέπεια επί του κύρους των συμφωνιών και των συμβάσεων 
που ήθελον συναφθεί μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων 
των δύο χωρών.

7. Η συμφωνία υπόκειται σε κύρωση σύμφωνα με τους 
νόμους εκάστου των Συμβαλλομένων.

Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα είναι πενταετής, 
θα ανανεώνεται αυτόματα για ένα έτος και θα τεθεί σε ισχύ 
την ημέρα της ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώ- 
σεων.

8. Τα οφέλη της Εθνικής Οικονομίας που αναμένεται να 
προκόψουν από την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ Ελ- 
λ,άδας - Ζιμπάμπουε είναι :

α) Η ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνικής συνεργα
σίας μεταξύ των δύο χωρών.

β) Η προώθηση και αύξηση ανταλλ.αγής προϊόντων μεταξύ 
των δύο χωρών, που θα οδηγήσουν και στην ενίσχυση των 
εξαγωγών μας.

γ) Η διείσδυση Ελλήνων τεχνικών και Εμπειρογνωμό
νων στην Αφρικανική αυτή Χώρα, που κρίνεται σκόπιμη και 
συμφέρουσα για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.

9. Θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, εισηγούμεθα την
έγκριση του υποβ-χλλ,ομένου Σχεδίου Νόμου. — -
ι '· Αθήνα, 20 Ιουνίου 19S3 '
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας για τη προαγωγή της οικονομικής και 

τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ζιμπά
μπουε. ·

Άρθρο πρώτο. ·
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία για τη προαγωγή της οικο
νομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ζιμ
πάμπουε που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31.5.1982 της 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής :


