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21τε σχέ;:ο νόεοα κΚαεωτη τττωτεy.oX/.oa τεα ασεσα τι; άα- 
r;y.i; ν.ατεα-άαντή;:'; γραμμές γ*·.α την :::α·τν ριχτών :- 
τ:χε::·ήσεων μεταςά sixovGrxuuuv εργ-ανεσμών της Ελληνι
κής Λημεκρατία; ν.α: τη; Αραάική; Λημεν.ρατία; τη; 
Σαρία;».’
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Γεωσνίας
ΙΩΛΧ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

j. Στ·.; Id Xεεα.ε:ίεα lf-S4. ατεγρ άε τήκε ττη Λαμασν.έ 
μεταςά των Καεερνητεων τη; Ελληνική; ν.α· Σαρ-.αν.ή; Λη- 
μεκρατίας. τρωτεκελλε γ:α την ::ρατη μικτών ;τ:χε:;ητεων 
ν.εταςά των εάε χωρών.

2. Σν.ετε; τεα τεωτον.όλλοα αατεα είνα: η ενάαρεαναη 
των ετενεάτεων ττη Σαρία. η αγωγή y.a: εε αρμ:γ·η νεα; 
Τεχνελεγ-ία; ττη Σ a ρ: α. η τεεωάητη των εξαγωγών των μη 
σαραεοσ:ακων αγέρων, η εημ:εα:γ':α νέων εαν.α:ρ:ων εργα
τιά; ττη Σαρία. η ταρεχτ εανατετήτων ατε/.τη.η; <εών ·- 
μτε ιτιών ταρών εργαζόμενων, η /.ατά τε εαν,τεν μεγ·α;.ατε- 
:η χρητ'.μετείητη εγ'/ωρ:ων αλών, η ααξητη τη; ταεαγω- 
γ·.·/.η; ν.α: εξαγωγ-ν/.ή; εανατέτητα; τη; Σα?:α; με έατη 
τα a;xc: : α! α εσέλη των εάε -/ωε-ών. η ανάετα ;η ε; -.εμενων 
τεμέων τη; σαρ ιαχής ε:ν.ενσμίας. ε: -/.ε·.νε; έεαττηρ:ετητε: 
σε άλλες χώρε;.

3. Ε’.ε'.'/.ώτερα ττε ατά y/άρωτη τρωτά ν.ελλε τρεέλετοντα::
α ί ε·. τεμεί; τεα; ετείεα; μτερεί να τιαλα’άεαν μ'.ν.τε; ε- 

Τ'.χϊ'.ρήσ::;, ν.αρίω; άρεεατη, εν.τρερή ζώων y.a: τεαλεριν.ών 
αγρετε::εμη/αν./.ά ταγν.ρετηματα. εαρ·.α ν.α: εα.αέρα '-'-αμη
χανία, ηλε/.τρ'.τμε; ν.α: ηλεν.τρ:α.η ενέργεια, μεταεερε;
νΠ 1). Η ίερατη τεα; αττε:ατίζετα: μετά ατ:: τε/ν.·/.ε — ο:- 
κενεμ:ν.ή μελετη τ/.εα-.μετητα; λαμεάνεντα; ατ.·ζη ετ: λα 
τρίτε: να γίνεται τωττή ετ:λεγή τ&ο αντ:ν.ε:μενεα εραττη- 
ρ·.ττητα; τη; μν/.-τή; ετ:χείρηση;. εξατσάλ:;ι, τη; προηγμέ
νη; τεχνολογία; y.a: -τεα ετ::λ·:γμενοα τρεσωτ.ν.εα ετ.ω; /.α: 
σωστή οργάνωση εργασίας.

ε) ο: αρχές τεα ::ετ:αν την ίερατη μικτών ετ:χε:·ρήτεων 
α.α: σ-αγ/.ε·/.ρ:μένα. ετ: ασερά το ν.:εάλα:ο σαμμετσχή; στην 
ετ:χεί.ρητη. το οτοίε ιμττεσε! να είνα: χρήματα, είεη. ή y.a: 
τα εάε. τη σαμμετεχή στα yipεη. τ:ς ·εαάάνε; της ::είν.η.·η; 
α.α: οργ-άνωση; των μικτών ετ:χε:ρήσ;ων. τη :: ανέμη των 
κερεών y.a: τον ετανατατρ'.τμέ. τε·α σε νεα /.εεαλα:εα. τ:; 
οραττηρ-.ότη.τε; των ε-τ:χε: ρήσεων τε τρ:τε; χώρε;, τε εά
ν ε:τμά y.a: τ:; τ:ττώτε:;, τη·/ εν.ταίέεατη τεα εαρεακεά τε-ε- 
σωτ:-/.εά. τη μετασερά τεχνογ-/ωτία;. την ταεεχή ν/νήτρω. 
α.α: τεενεα,ίων τά-αεωνα α,ε τη εα::α/.ή νε-αε-α:::; Ill I—Η. 
11. 12).'

Γ:α ν.ά·άε μτν.τή ετ:χε!ρηαη ·άα ατεγράτετα: ται:έλα:ε ατέ 
τεα; αρμόε-.οα; τερεί; των εάε χωρών.

Ετ:τη; ·άα εαττα-άεί μ:·/.τή ατε — ετ:τροτή γ·:α την ;;αρ- 
μεγ-ή τεα τρωτε/ελλεα τεα -Sa σανέρχετα: ··/. τερετρετη; ττην 
Ανή-/α ν.α: τη Λαμστ/.έ.

4. Η :τχά; τεα τρωτε/.έλλεα αρχίζε: τρεεωρενά ατ; τη; 
ατεγραεή; τεα.

Η ;:άρ-Λί:α :τχάε; τεα είνα: ττνταετή; y.a; ·άα αντ-εώνε- 
τα: αατάματα γ:α άλλη μία τενταετ'.α. εν.τ.: εά/ ενα αττ: 
τα Σαμόαλλεμενα μέρη εηλώσσαν τε οτ/τί-άετε ένα χρόνο τρ:ν 
ατ; τη λήξη.

ό. Με την is αρμογή τεα τρωτεν.όλλεα αατεά r/αμενοντα:. 
οεελη γ·:α τη, Ινάν.ν.ή 0:·/.ενομία. τα οτε;2 ;αν:τταντα: ττη-- 
αΞ:'..τε:ητη των ε:·/.εν.ιμ:·/.ών ό:εμηχαν:κών y.a: τεχνελογ-τ/.ών 
~ορων τη; χώρα; μα;, στα τλαίτ-.α μ:α; ε.ρε:α; τταάερή; 
α.α: ::αρ·/.οά; ε:·/.ονεμ:·/.ή; τανεργασία;.

Εσ:τη; εημ:εαργ·οάντα: τρεεττ:,.:; γ:2 νέε; χεριές τα- 
νεργιε.-.ε; y.a: τ-αττοςη; τρωτε:εαλ:ώ·- y.a: ν.αρίω; όεηάώ- 
Όα; την εξέλ:ςη τη; ταρ·.α/.ή; ε:χενεμ:α;. ;τ:ταγ·χά,ετα: η 
σερα:τερω τάτε:Ξη των ταραεετεαν.ών εετμών ε:/.ία; των εάε 
χωρών.

I >: ε μ η χ α.: α;. Ιάνε:γ·ε:α;
ν.α: Τεχ'/ελο—.α; Μετατεεων y.a: ΈτεχΥνεων

ΜΛΡ.Κ. ΧΆΤΣΙΝαΣ Γ. Π Α Π ΑΛΗΜΗΤΡΙΟΓ
Ιάα.το::7.η: Χ'αατ-.λία:

ΙάΓΣΤΑΗΙΟΣ ΑΛΕΖΑΧΑΡΗΣ

ΣΧΕΛΙΟ XO.MOV

Κ.ρωτη τρωτε/.ελλεα τεα αε'ίρά τ:; :ατ:·/.ές -/.ατεώάΓανττ,- 
ρ:ε; γ-ραμμε; γ-εα την ::ροτη μ.:ν.τών ετ:χε:ρήτεων μεταςά 
ε:/.ενεμ:ν.ών εργα-/:σ/ών τη; Ιάλλην.ν.η; Ληγεν.εατία; ν.α: 
τη; Αρα;:-/.ή; Αημεν.ρατία; τη: Σ.ρία;.

Αρ-άρε τρώτε.
Καρώνετα: ν.α: εχε: την :τχα τεα ερίζε: τε άρ-άρε 28 ταρ. 

1 τοα ταντάγταατε; το τρωτάν.ελλε τεα αεερα τ:; εατν/.έ; 
ν.ατεα·άαντήρ:ε; γ-ραμμέ; γ-.α την ίερατη ν,.ν.τών ετ:/: ρή
σεων μεταςά ο:·Λ·ενσμ:ν.ών ςργ-αν.τμών τη; Ιάλ/.ην:ν.ή.; Λη- 
μεν.ρατία; y.a: τη; Αραό:χή; Λημεν.ρατία; τη; Σαρία; τεα 
οτογράστηιχ,ε ττη Λπατνέ στ:; 10 Χ'.εμξρίε.· 19R-1. τοα 
σε’εα τε ν.εάαενε τε τεωτέτατε στην α'—/.:ν.ή γ·λώττα ν.α: τ: 
μετάσταση στην ελληνσ/.ή έχε: ω; εςή;:

PROTOCΟ L
on tl.e basif guu'ei nes for establishing joint ventures 

between etonomic organisations of the Hellenic 
Republic and the Syrian Arab Republic.

Inspired by the friendly relations between the Hellenic 
Republic and the Syrian Arab Republic, aiming at 
expanding and developing the Eeonomie and Industrial 
Cooperation between the two countries for mutual 
benefit, the Governnun of the Hellenic Republic and 
the Government of the Syrian Arab Republic agreed 
to establish joint vertures between economic organisa
tions oi the two countries on the basis of the following 
guidelines :

I. General objectives
The Greek/Syrian joint ventures should meet the 

following general objectives :
1. attracting capital to bo invested in the Syrian 

Arab Republic;
2. introducing and applying modern and advanced 

technology in the Syrian Arab Republic;
3. promoting c.tporl. particularly to the non-tradi- 

tional markets and directing the major part of the 
production of the joint \entures for exportation:

■'·. erecting new job opportunities in the Syrian 
Arch Republic:

ό. enabling Swan personnel to acquire advanced 
technrlogiral. erminercial. organisational and mana
gerial experience;

6. using local materials as much as possible to en
sure close linkages between the joint ventures and the 
Syrian economy;

7. insuring an efficient increase of the production 
and export capacity of the Syrian Arab Republic on the 
basis of the mutual interests of both sides:

S. establishing preroquisities for air accelerated de
velopment of some sectors of the Syrian economy 
under most lavonrahle conditions which mav he pro
vided within such form of cooperation:


