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Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας σχετικά με το πλαίσιο της Σινοελληνικής 
Επίσημης Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

 Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης 
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το πλαίσιο της 
Σινοελληνικής Επίσημης Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
που υπογράφηκε στο Πεκίνο, στις 23 Ιουνίου 2008, του 
οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξω−
τερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας σχετικά με το πλαίσιο της Σινοελληνι−
κής Επίσημης Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και το Υπουργείο Εμπορίου της Λαϊκής Δη−
μοκρατίας της Κίνας (εφεξής αναφερόμενα ως «τα 
Μέρη»),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών και να προαγάγουν τη διμερή 
αναπτυξιακή συνεργασία τους,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να διευκολύνουν 
και να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
αναπτυξιακής συνεργασίας,

Συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1 
Σκοποί

Γενικός σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατα−
νόησης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών και 
όρων για την εκτέλεση όλων των έργων που χρη−
ματοδοτούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση ή και 
συγχρηματοδοτούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση 
και άλλους τρίτους.

Ειδικός σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατα−
νόησης είναι ο καθορισμός τομέων συνεργασίας 
κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και ενός μηχανισμού 
εργασίας για τη διοίκηση των προαναφερθέντων 
έργων.

Άρθρο 2 
Τομείς συνεργασίας

Τα δύο Μέρη θα αναπτύξουν επίσημη αναπτυξιακή 
συνεργασία στους τομείς του συστήματος κοινωνι−
κής ασφάλισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της 
ανάπτυξης δυνατοτήτων στον τουρισμό και την ια−
τροφαρμακευτική περίθαλψη, και της προώθησης της 
συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άλλοι 
τομείς κοινού ενδιαφέροντος μπορούν να προστε−
θούν με κοινή συμφωνία.

΄Αρθρο 3 
Μηχανισμός εργασίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας, εκπροσωπούμενο από την Ελληνική Πρεσβεία 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, και το Υπουργείο 
Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα είναι 
τα Κεντρικά Συντονιστικά Όργανα για την εφαρμογή 
του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.

Θα συσταθεί μικτή επιτροπή για την περαιτέρω 
συζήτηση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Της επιτροπής 
θα συμπροεδρεύουν αντιπρόσωποι της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και 
του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατί−

ας της Κίνας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 
τα αρμόδια υπουργεία και φορείς. Η Επιτροπή θα 
αποτελείται από ίσο αριθμό αντιπροσώπων των 
δύο Μερών.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος, διάρκεια και τροποποίηση

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα ισχύει προ−
σωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του και 
θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας 
γραπτής ειδοποίησης από οποιοδήποτε από τα 
δύο Μέρη με την οποία θα ενημερώνει το άλλο 
Μέρος διά της διπλωματικής οδού για την ολο−
κλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών 
του που απαιτούνται ώστε να τεθεί σε ισχύ. Θα 
ισχύει για μία πενταετία από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του και, στη συνέχεια, θα ανανε−
ωθεί αυτομάτως για άλλη μία πενταετία, εκτός 
εάν κάποιο Μέρος το καταγγείλει αποστέλλο−
ντας ειδοποίηση καταγγελίας στο άλλο Μέρος 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
αρχικής ή της επόμενης περιόδου ισχύος. Ωστό−
σο, καταγγελία μπορεί να γίνει και χωρίς ει−
δοποίηση τριών μηνών εφόσον επιβάλλεται από 
λόγους εθνικής πολιτικής.

Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Μνη−
μονίου Κατανόησης, οι δύο πλευρές θα διαπραγ−
ματευθούν καλόπιστα και θα αποφασίσουν τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με τις 
δραστηριότητες συνεργασίας που τυχόν βρίσκο−
νται σε εξέλιξη σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο 
Κατανόησης. Οι διατάξεις του παρόντος Μνημο−
νίου Κατανόησης θα συνεχίσουν να ισχύουν για 
όλα τα εκτελούμενα έργα μέχρι την ολοκλήρωση 
τους, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι αποφασίσουν 
διαφορετικά.

Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να τρο−
ποποιείται γραπτώς με αμοιβαία συναίνεση των 
Μερών. 

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Μνη−
μονίου Κατανόησης θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παρά−
γραφο του παρόντος άρθρου.

Σε μαρτυρία αυτού οι υπογεγραμμένοι, δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις τους, υπέ−
γραψαν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης.

Έγινε στο Πεκίνο σήμερα, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 
2008, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, τα 
οποία είναι εξίσου αυθεντικά.

Εκ μέρους του Υπουργείου          Εκ μέρους του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής             Εμπορίου της Λαϊκής
 Δημοκρατίας   Δημοκρατίας της
          Κίνας
    (υπογραφή)                (υπογραφή)
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                          ΓΙΟΥ ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ
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 Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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