
Έπ: τής Συμφωνίας ·■ έ—· Oixc**2ttxi}·. Μτρφωτ/.ής y.i; Τΐ- 
- χν.α.ής Συνεργ-ατίας μεταςύ τής Κυόερνή-εως τού Σ:.λ-

τανατου τού Όμάν να: τής Κυοερνήτεως τής Ελλη·/:·/ής ;
Αημθ2ρατί2ς'>.

Προς την Bov/.îjv roir h/./.>jrtor

1. Τήν 24η·/ Μ2:0./ 1977 ύτεγρή;η έν Άνήνα:ς μεταφύ 
τών Κνοερνήτεων τ-ής Ελλην./.ής Λημο/μ 2Τ:ας /.2Ϊ τού Σ:„λ- 
τανάτου τού Όμάν. Συμφωνία 0ί7.ο·/ο;χ<·/.ής. Μορφωτ:·/.ής 
ν.2: Τεχν./.ής Συνεργα-ίας.

2. Σ/υπός τής έν ύεματ: Σ.μφωνίας είνα: ή ένίτχυτ.ς 
2.2! άναττυςις τής ετυνεργατίας μ-εταςύ τών ούο χωρών ε:; 
τους τ:με:ς τού 'Εμ.τορ :.j. τής Β:ομηχα?.:ας. τού Του::-μού, 
τών Μεταφορών -/.ai Έτεν.ο'.νων.ών. τών Αημοτίων Έργων, 
τής Ναυτελίας. τών Ναυχηγήτεων /.a: τής Άλ:ε:ας. ώς 
/.a! εις ετέρους τομείς ετ: τών όαο:ων ή-ύελον τομφωνήτε: 
2! ΐύο χώρα:.

3. Ε:ό:/.ώ τυρόν ή ύτέ -/.έρωτιν Συμφωνία τρούλετε: ;
α' Τήν τροωνητ:·/ τής τεχν·.··/.ής τυνετγαοεας μεταςύ τών 

ούο χωρούν ;:α τής ανταλλαγής έςε:ο:-Λευμέν·:υ τροτωτ.νύ 
•/.7! Γε'/ν./εών Εμ,ττε:ρογ/ωμόνων ώς 2.αϊ ο:à τής ανταλλαγή; 
έτ!ττη·μ0ν:/.ών -/.a: τεχν.'/.ών πληροφοριών εί; ΐ:αφόρου; το- 
με:ς.

£) Τήν τχ*φα/.Τ'Τ,7Ϊ'Γέ:Γ:2ών τήχφων.ών έν τχέτεΓμέ τήν- 
τυνεργατίαν ώς 7/2: τήν τυνο/.ομόγηφ:ν ττρογραμμάτων τυμ- 
φωνηύητομένο// μεταςύ τών Αύο χο>ρών.

γ) Τήν τάττασιν Μ'.ν.τή; Έτ:τρ·οτής. ή ότΛτα τύνατα: νά 
όρίζη ύτοεττρ-.ττά;. ϊ:ά τήν τραγματοτχίητεν τών σαοττών 
τής Συμφωνίας. I

4. Τα οφέλη ϊ:ά τήν Ε'ύνν/.ήν Οίαιονομίαν. τά αναμενόμενα 
έν. τής έ; αρμογής τής Συμφωνίας τούτης, είναι ;·
. α) Η οαρυχή εΰχακρ'.ών εις τούς "Ελληνας τεχνε/χάς, 

έμτ: ε :ρογνώμο·/7.ς -/.α; έτ:χε:ρηματ:ας νά άνατετύςουν οραττη- 
ρεότητα εί; "Ομάν. χώραν ε: 
ά/Ότττύςεως.
.λ;δ) Ή Συμφωνία αυτή άτχ 
τήν -/.χτεΰλυτντ’.ν τής ϋτό τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ χωρών, α: ότοόα: ταρουτεάζουν μεγάλα; ΐ,νατότητα; έ::εν- 
ΐύτεων.

Γ>. Οίτοντε; τούτα ύτ' ôÿîv Τμών. εϊτηγ-ο,ύμεΑα τήν εγν.::- 
τ:ν τής ύταόαλλομένης Συμφωνίας.

Εν Αύήν2:ς τή 11 Ιανουαρ:ου 1979

Ο: VrvjpY'o:
Στ-τονετμού Προεορίας Κλόεε Ατεο. ;

Κ. ΜΗΤΣΌΤΑΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ
Εςωτε;·.2ών II ολετιτμού /.α: Έτ τττεώ-

Γ. ΡΑΛΛ11Σ A. ΝΙΑΝΙΑΣ
Εάν. Π αεο'είας :«: Ηττταε.ιχάτων . Ο'./.ονοντ/.ών

1, ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ' Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΥΛΗΣ
Γεωογίας 

I. Μ Π ΟΠΌΣ
Αημοτίων Εργων ΕχαΟ,ρ:*;.

N. ΖΑΡΝ TIN ΙΛΗΣ Γ. ΠΛΝΑΠΩΤΟ ΠΟΥΛΟΣ
Σν”2ο:'/ωνιών Εχτοτ/.ή: Ναυτ:λί2:

Ε. Κ ΕΦ ΑΛΟΓΙ Α Ν Ν ίΐ Σ

Βιομηχανία; ν.α: Ένε:-'ΐ:2Τ
Μ. ΕΒΕΡΤ

Α. ΠΑΠΑΛΟΙΤΟΝΑΣ

Σ ΧΕΛΙ ΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ν.υρώτεω; τής εϊς Άύήνας τήν 24ην Ma:cj 1977 
ύαογραφειτης μεταςν τών Κνέερ'/ήτεων τής Ελλη/ΐν.ής 
Ατμοκρατ.;2ς -/.al τού Σουλτανάτου το/j Όμάν Συμφωνίας 
ο:·/.ονομ'·/.ής. μορφωττ/.ής -/.α: τεχ/!'/.ής Συνεργατίας.

Αρ-άρον αρώτον.

.οαένην *!ς το ' τάοιον τής Μα ίο υ 1977 •jcov'oi^îîja oiTCcr
ληνϊχης Ατ^ιοτ,ρ χτ:σς y.at tcj

;ί σττ/ΐ^τ'.χην · ttc όοέον ατό; 9<·->ν42 οίκτν&μιχής. μο:εωτ:ν.τ;;
,ην'.ν.ής Κνξ&ονήσεως να τ α- τής ότοίας το 7.ε:μεν'γ εις τ;ρ
/ χ/^τττΤΆς'.ν τών Οία.ονομ:- Υ'/.ώστο,ν y.a: ε!ς μετάτρΛτιν ε!ς
:εων. μετά tow Άεαίτ/ών λοΰυως.


