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Στά πλαίσια των σχέσεων τής Ελλάδας μέ τις χώρες τοϋ 
τρίτου κόσμου καί ιδιαίτερα τής ’Αφρικής, ύπογράφηκε στήν 
’Αθήνα την 1.6.82 συμφωνία συνεργασίας τής Ελληνικής 
Κυβέρνησης μέ την Κυβέρνηση τής Δημοκρατίας τής Ζι
μπάμπουε, μέ αντικείμενο τήν παροχή τεχνικής βοήθειας για 
την ανάπτυξη τής χειροτεχνίας τής Ζιμπάμπουε.

1. Γενικά
’Εμπειρογνώμονες τοϋ 'Ελληνικού ’Οργανισμού Μικρο- 

μεσαίων Μεταποιητικών ’Επιχειρήσεων καί Χειροτεχνίας 
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) έπισκέφθηκαν δύο φορές τήν Ζιμπάμπουε 
καί είχαν συνεργασία μέ όλους τούς Κρατ κούς Λειτουργούς 
τούς άρμόδιους για την χειροτεχνική δραστηριότητα τής Χώ
ρας καί μέ πολλούς ιδιωτικούς φορείς πού ασχολούνται μέ τη 
χειροτεχνία καί τήν καλλιτεχνική βιοτεχνία.

• ’Από τις μελέτες πού ακολούθησαν τις επισκέψεις αυτές 
κρίθηκε σαν άναγκαία ή ίδρυση στη Ζιμπάμπουε ’Εθνικού 
’Οργανισμού για την άνάπτυξη τής χειροτεχνίας της Χώρας. 
*0 ’Οργανισμός αυτός θά έχει σάν πεδίο δράσης κυρίως τις 
περιοχές τής περιφέρειας μέ στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 
άπασχόλησης, τή βελτίωση τής ποιότητας τών παραγομέ- 
νων χειροτεχνημάτων-τη διατήρηση παραδοσιακών σχεδίων 
καί μορφών, την οίκον μική βοήθεια τών παραγωγών, τήν έκ 
παίδευση νέων καί γυναικών στις χειροτεχνικές δραστηριό
τητες, τήν άνάπτυξη πωλήσεων στό εσωτερικό καί τή στα
διακή προώθηση εξαγωγών. . . ■

2. Ή Ελληνική συμμετοχή * , . , : ·.· .
Γιά τήν υλοποίηση τοϋ παραπάνω προγράμματος προβλέ- 

πεται συνεργασία μεταξύ τών Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. άπό ελληνι
κής πλευράς καί τού Υπουργείου Κοινοτικής ’Ανάπτυξης καί 
Γυναικείων ύποθέσ ων τής Ζιμπάμπουε άπρ τήν πλευρά τής 
φίλης χώρας. -· ‘.ι ~ - · - ··.·· . ■

Ό Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. θά διαθέσει :
— στελέχη του πού θά εκπονήσουν στήν Ελλάδα καί τή 

Ζιμπάμπουε όλες τις μελέτες πού άπαιτοϋνται γιά τήν ίδρυση 
τοϋ ’Οργανισμού πού προαναφέρθηκε.

. — έμπ ιρογνώμονες πού θά έκπαιδεύσουν .επί τόπου τά 
στελέχη κάθε βαθμίδας πού θά άπασχοληθοϋν στόν’Οργανι- 
σμό. -

— τόν άριθμό υποτροφιών πού θά χρειασθεϊ γιά τήν έ 
παίδευση μελλοντικών στελεχών τοϋ ’Οργανισμού στήν Έ 
νάδα.

— τά οικονομικά καί τεχνικά μέσα πού θά απαιτηθούν γ 
τόν εξοπλισμό τών εκπαιδευτικών εργαστηρίων τού Ό 
λχνισμοϋ στή Ζιμπάμπουε.

— τις απαραίτητες πιστώσεις γιά τήν προμήύεια καί άπ 
στολή τών ελαφρών φορτηγών οχημάτων πού θά έξυπηρ 
τήσουν τις άνάγκες τοϋ ’Οργανισμού..

3. Ή Ζιμπαμπουανή πλευρά
' Η Κυβέρνηση τή τ Ζιμπάμπουε θά διαθέσει :
— τά κτίρια καί τόν εξοπλισμό τών γραφείων
— τις πιστώσεις γιά τήν πληρωμή τών υπαλλήλων τ<

’Οργανισμού · . .
— τά λειτουργικά έξοδα τοϋ ’Οργανισμού
4. Τό πρόγραμμα προβλέπεται νά αρχίσει τόν Γενάρη 19! 

καί θά διαρκέσει τρία χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή 18 μήν 
γιά τή μελάτη καί ύλοποίηση τής ίδρυσης τού ’Οργανισμού κ 
18 τουλάχιστον μήνες γιά τήν τεχνική κυρίως ύποστήριξή τι 
άπό τόν Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. στά άρχικά του βήματα.

Παρακαλοϋμε όπως τύχει τής έγκρισης τής Βουλής 
Νομοσχέδιο πού υποβάλλουμε. , - 1 .

’Αθήνα, 19 Ιανουάριού 1983 :~··Γ·Γ;~
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Κύρωση Συμφωνίας τεχνικής βοήθειας Ελλάδας - Ζιμπά; 

πουε γιά τήν προαγωγή τής χειροτεχνίας τής Ζιμπά; 
• πουε. .*· ■ ·..· , ··; * ,.·-. ·!··. .· ..·· ;

Άρθρο πρώτο. * ' * "
’ ■ ■ ' r · *

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 πα 
1 τοϋ Συντάγματος, ή Συμφωνία τεχνικής βοήθειας μετά 
τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί .τ 
Ζιμπάμπουε γιά προαγωγή τής χειροτεχνίας τής Ζιμπά μπόι 
πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 1. ’Ιουνίου 1982, τής 
ποιας τό κείμενο, σέ πρωτότυπο στήν Άγγλ.ική γλώσσα, κ 
σέ μετάφραση στήν Ελληνική , έχει ως εξής :


