
Λ^ιχης Ιος τϊτς rtPKttvUu;·
Προς Πουλί Ελλ:*υων:

___—ρ.-νικής ;-.ς .... ιης Χυ&ερντρης ιης Λαϊκής Δημοκβαι ιας της

-.- _ινίΓ.ς,Πρόγρα.:μο γιο την ανάπ—.’~η .ης ο·.:χ:·»ομικτ.ς, 5icμτς'αν*κή; ,η*.·.- 

- Λ···..;·ής κσ.ι tc-/.v...lv, Εν νσφγσσίι.ς ΐον ύυυ χικλ,ν.

'- ^j-caor tov "ρογΓόμασίΟΓ αυτού, είναι η κροΰίτίοη της οικονομικής; -

.-•«'Χνικής ·.'· ~*- τεχνικής νυνεεγααί-υς μβ,νον* ιων UU -^sio-iv,

-ςυαλυτικώτερα "poxurric ι και arro το άρδρο 2.

- " i::0~c~~, το ό-'ϊοο 2 τον Προγράμματος προβλέπει ιχ,τό. tx\, γιο nv αληοί-
. · ί.π νλνποίητή *rrv τσ Luc· "ίρη Cv Sn;«.<ivp7 ήτουν τις rrr.vnaLTT—·· ν ••«c' r- 

που θα εγγυώνίαι μια Ιννομιχή, και αριουική οικι-νομική, pιου ήχονιχ*> 
f - k ,-τη·.θ”.κή και τεχνική οννίΓ''··?! ·. ..ai γιιι ·»ο οχοπό u\-.C θβ \πκ>σιηρί ξσνν .

: _uc~ ητιότητες '.w El*nvi.»»w i^oouov Οσγανιομών Lci .ίς 2;.'./.^.,· ,,
ς. .. Cp*nM.C’icO r.r.©··."tvcv- “ ;πγωγ£ν, Εμπσρ·. iuu Π»< i

και ■.νν·.·.;.2·ν _:;:Jci:t."£ ;v στα t .j μια pcytr. κα» -·_ν av:.·
. *.;v C”νχεLpfprcvv. ομγν.νισ,ιάι ;;ci «.5?»«/»;>■ w της Λαϊκής Λημρκρατίας

·. :ν_τ£ρ_ CpvrvvC.vl Γ- είναι ν'*:vv2«»\»oi γ*σ την εζειέίκει-ση των :ο-

„'... :.α. μΐίνί/«4ΐν cuvtuvcc ί::ς , την :ν»οτ*:α> ;!~τ(r: ::r.i τύ ονντι>η συμ£»Χαία» 

-■■; ν.-:.ν για τον ;;-··. την ε ; ανή νο«ς.

'.‘nn cno τι- παο«ό«,σur-.il· ;·οηγές ηιηονι>·/*ν ανταλλαγών, τα δυο ΙΙέτν 

-..··.··...οίζουν τη σπουδαιότητσ περισσότερο αναπτυγμένων μορφών ανταλλαγών 

»vr *.ην ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνική 

-c.* ·υνεργσσίας και σύμφωνο . βέβαια, με. τις δννατίηητπς, τις αιάγκ'ς 

>.αι *.μς ειδικές'συνθήκες που επικρατούν σε κάβε μια από τις δύο γύρες, δα 

c-vrr.ppvvauv και προωθήσουν σε σνμ?ατι;::ή fdcr„ συγκεκριμένες μορφές και 

μιάύίους συνεργασίας όπως αυτές αναλυτικότερο μνημονεύονται στο -apCpoJ.

"εραιτέμω, το πρόγραμμα, χοοίς να αποκλείει πιθανή συνεργασία σε άλ

λους τομείς ::αι μοpc-ές, περιλαμρόνει Πι·:ρί:οτημα στο οποίο εςειδικεύονπι 

τ^νίς '-'ίσο για οικονομική συνεργασία (γεωργική προΤόκτα και νεωρνΐ".ες 

-Ί;τες ύλες, &ιομηχ>-ινι.;ιες πρώτες ύλες, βιομτ^ανι»» προϊόντα, /7po),yvTc 

νοκστεκ-κεικΛν, χϊμικύ προϊόντα,οιχοόομιιεί βιερτχανικέ κατ^νν-

λιηικό πρόϊόντα και πηί>τες ύλες για την παραγωγή τους, και τ:>νεπικοιν.ω- 

,ιιυιό υλι::δ) 6εο ϊΐαι για ρισμϊ,χανική, εκ·.στ·»μονι«ή και τεχνική ουνεργασΐο 

(μετάλλευση και ενέργεια,γεωργία, μΥκανοιαττασκευές, τηλεπικοινωνίες ;ιαι 

τreef's;νι»ιές συσκευές, συγκοινωνίες και μεταρορές, κατασκευή έργων και 

θεμελιώδης έρευνα).

?. Γη συνεργασία ncu oocβλέπεται στο παρόν πρόγραμμα δα επιμελείται ι:αι 

πτρακολουΟεί η υι»ιτή επιτροπή πυυ σνίΤ-ηΟηκε με βάση τη συμφωνία της Ί? 

Ιε-.ίου 1>εθ για την ανάπτυξή: ττις οικονομικής, ριομηχανικί^, και τεχνική 

συνεργασίας μεταξύ των δυο χωμΰν.

δ. Π νισ.-π^εισ ισχύος τον προγράμματος Γα είναι “.θετής σπι την τμχρομί,-νία 

της υτογρπςής του.

;. 2α οφέλη γεα την εθνική ιυτς οικονομία,πον α\*πμένεται \*α προκύύσνν 

~~ι την εφαρμογή του προγράμματος αυτοί,είναι:

Ό Τ. συνέχιση κ*»ι όιεύρυνυ., :_»ν οικονομικών, ριυμτχανιηίν,εειοττ- 

·ί·· ν :α;ι τςχνι:·.·1ν σχέσπ·ν της η·'·ητς ;τς με τη Λαϊκή ίτςισκρατίσ ντς

- - :. ~.·. ίος. ·

') Π Γ.-.άκτητη τροηγ;ιέν;ς τι-νολσ-. ίπς ττπ·-. ηίτ>'· πη«. h-.n'ii.-zr.ι υ»>·'-ό

Τ) Ε cvnu^ovrm Σ1λληννκ« τεχνικών navw cc σύγχρονες, ποστγτένε; 

τεχνολογίες.

10. βέτετντχχς τα σνοτέοο νπά*τ\ occ# εισηγοϋυεδα την έτκοιση του 

ιπιεώαλλομένον Σχεδίου SPuOvj.

Αθήνα. Ζ·

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

C2PTEPIKQK reWIJCEZ ΟΙΚΟΚΟΛΙΑΓ

’•νρλτη ΚΟΜΟΥ

"KOcx»x7r, nooYoduuaToc γιο την ανώπτυΕη της oikovcuixi^c, 

βιομηχανικής, επιστηΐιονικής και τεχνολογικής συνεογασίας 

ιιετα£ύ των Κυβεονησεων της Ελληνικής Δημοκοατίας και της 

Λαϊκής Δημοκοατίας της Γεομανίας".

'Αοθοο ηοώτο

Κυοώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άο&οο 2Β παο.Ι 

του συντάγματος το nooypauua για την ανάπτυζ., της Οικονυμικής, 

βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής σ^νεογαοϊας 

μεταζύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που υπογράοτηκε 

στο Βερολίνο στ·.ς 6 Ιουλίου 1964 και του οποίου .το κείμενο 

σε ηοωτότυπο στην αγγλική γλώσσο κ&ι σε μετάφραση 

στην ελληνική έχει ως εζής:

Frograoae

for the develop-.YfvYc of econor.Uc, industrial, scientific 

and technical cooperation botv/een the Governrsont of the 

Hellenic Republic and the Governnent of the German 

Democratic Republic

The Government of the Hellenic ·Republic and the Covernn-xm.

Of the German Democratic Republic (hereinafter referred to 

as the Parties),

- guided by the principles p.nd provisions laid down in chc 

Agreement of T7 June 1980 between the Government of the 

Hellenic Republic and the Government of the Gerrsan Dcr:.->- 

cratic Republic on the development of economic, industrial 

and technical cooperation,

- desiring to exploit all possibilities of deepening ar.r. 

further expanding their cooperation in the fields of 

economy, industry, trade, sciense and technology, and to 

put such cooperation or. a stable and long-tem basis,

- underlining the usefulness of long-term relations for 

ensuring a stable development: of cooperation based or. 

equality of rights and mutual benefit,

- considering that c comprehensive cooperation of a Ιοης- 

“ tern and stabi e nature is in accordance· with the fun-l'.·

mental interests of both peoples and contributes to th" 

consolidation of peace and security,

- in conformity vitn the principles of international law, 

as laid down also in the Final Act of the Conference or. 

Security and Cooperation in Europe which war signed or.

1 August 1975 in Helsinki, in particular the principle* 

of the sovereign equality of States and nonintaεferer.ee 

in internal affairs, as veil as on the basis of the 

•principia of mutual cenefit,

have agreed as fellows :

Article 1

This ?xogrr-TOo shall serve tn facilitate and promote the 

practical implementstior. of th« above mentioned Agreement 

and to give orientation to the appropriate organizations, 

enterprises and companies of the two countries showing then 

feasible ways of the development of a nmtf.aily beneficial 

economic cooperation.

Article 2

The Parties shall make every effort ir. order to puroosefully 

develop the economic, industrial, scientific and technical 

cooperation under this Hrogrnr*er.e vith a view to melting use 

of available resources, advanced technologies aDd achievements 

in lndu*cry, agriculture, other branches of economy as well 

as in science, in the interest of either country and based 

on long-term and mutually beneficial arrangements.

To comprehensively execute this Programme, the Parties shall 

establish the necessary prerequisites guc.r«mtc*eing.-a dynamic 

and* harmonious economic, industrial, scientific-and.technical- 

cooperation, support the activities of the-Greek—State Orga-w 

luxations, utility Organizations, Cooperatives, Export Pror 

noting Organisation; Chambers of Coronercc and Industry and 

private enterprises and the responsible enterprises, organi

zations and institutions of the GOR -designed to further an'V'Pkci HATxmxr


