
Έ-t του αχείίου νόμον «περί αυεώαεως τής έν Δαμαα/.ώ τήν 
8ην Φεβρουάριου 1976 ϋτογραρείοης μεταξύ τή; Κυβερ- 
νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνή- 
τεως τής Συριανής Αραβικής Δημοκρατίας Συμρ ώνιας 
οικονομικής, μορφωτικής καί τεχνικές συνεργασίας».

Ποόζ χψ· Βονλην ιών 'Ελλήνων
ΙΙρός τον σκοττόν ένισχύσεως καί προαγωγής των μετά 

τής Συριχκής ’Αραβικής Δημοκρατίας ήδη υφισταμένων 
φιλικών σχέσεων, ύπεγράφη έν Δαμασκώ τήν 8ην Φεβρουάριου 
1976 Συμφωνία οικονομικής, μορφωτικής καί τεχνικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο Χωρών.

' Η Συμφωνία αΰτη συγκειμένη έξ ·9 άρθρων συνήφθη διά 
περίοδον πέντε ετών, μέ ■ δυνατότητα άνανεώσεώς της, διά 
τήν αυτήν περίοδον, κατά τήν λήξιν της καί έτέθη έν ΐσχύι 
άπό τήν ημερομηνίαν τής υπογραφής της.

ΕΙΣΗΓ11ΤΙΚ11 ΕΚϋΕΣΙΣ

Έκ τής όλης οικονομίας τών διατάξεων τής Συμφωνίας, 
προκύπτει ότι αΰτη - τυγχάνει Συμφωνία- Πλαίσιον, άπο- 
σκοποΰσα εις την συνεργασίαν τ^ϋν δύο Χωρών, εις τούς 
τομείς : έμπορικόν, βιομηχανικόν, τουριστικόν, Μεταφορών 
καί ’Επικοινωνιών, Δημοσίων "Εργων, Ναυτιλίας, Ναυπηγή- 
σεως, .'Αλιείας, ώς καί εις οιονδήποτε έτερον τομέα εις 0ν 
ήθελον συμφωνήσει τά Συμβαλλόμενα Μέρη (άρθρον 2).

Έπί τώ :έλει τής προαγωγής.τής τεχνικής συνεργασίας, 
συνεφωνήθη ή έκπαίδευσις καί ή ανταλλαγή ειδικευμένου 
προσωπικού καί ειδικών τεχνικών καθώς καί έπιστημονικών 
καί τεχνικών πληροφοριών εις διαφόρους τομείς (άρθρον 3), 
ή χορήγησις άδειών κατασκευής,. άντιπαροχών καί αδειών 
ευρεσιτεχνίας, ΰπό. ’τών ενδιαφερομένων όργανισμών' καί 
επιχειρήσεων άμφοτέρών τών χωρών (άρθρον 4).’ ; -

’ Εντός τοϋ πλαισίου τής Συμφωνίας ταύτης, τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη, προς ύλοποίησιν τών προϋποθέσεων συν
εργασίας θά συνάπτουν, είδικάς Συμφωνίας (άρθρον ύ) 
καί θά ενθαρρύνουν τήν οικονομικήν, μορφωτικήν καί τεχνι
κήν συνεργασίαν μεταξύ τών υπηκόων καί αυτοδιοικήτων 
οργανισμών τών δύο χωρών (άρθρον 6).

ΓΙρος συντονισμόν τής συνεργασίας καί διευκόλυνσιν τής 
Οέσεως έν λειτουργία τής ύπό κύρωσιν Συμφωνίας καί τήν 
περαιτέρω άνάπτυξιν τής οικονομικής, μορφωτικής καί 
τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο Χωρών, συνεφωνήθη ή 
σΰστασις Διυπουργικής Επιτροπής ήτις θά συνέρχηται εναλ
λάξ εις Αθήνας καί-Δαμασκόν, μέ δυνατότητα συστάσεως 
οίασδήποτε 'Υποεπιτροπής προς έκτέλεσιν τοϋ έργου της 
(άρθρον 7).

Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1976 
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