
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΚ

v_ z/il'.5 νόμου «Κυαωτη Συμφωνίας ετ:ττημεν·.7.η; /.a 
τεχ/ολογσ/υης συνεργασίας μεταξύ των Κοόΐρνητεων τη; 
Ελλη'·.*Τς Δημ&χρατίβς χα: της Σοσιαλιστιχής Δηχ.ο- 
χεατίας της Ττεχοσλεόαχίας». _

Προς τ?; Βονλή των Ελλήνων

Γ:τ την ανάττυξη πε;α:τέρω συνεργασίας σε 7.υ:νά επ:- 
σσημον:χά 7.*! τεχνολογ’.χά σρρελήμα τι .:ΰυ αντ'.μετω:::- 
γ._, -; ί έ·ε χιο::; 7.2: εν.σχυση των προσπαθειών τους 7: Τ 
7W σεοωύ-ηση των αροέλημάτων αυτών αρος αμο:όα:ε ό- 
σελος των :ύ: χωρών. υτογράοηχε στην Πράγα ττ:ς 4
ί.υλίου 1984 Σνμρωνΐϊ ·1^:ττημςν3/.ή^ χά: ΤϊχνοΧσγεχής 

. Συνεργασίας.
Η συνεργασία αυτή ώ έχε: τ:ς εξής αορτές: 
α; Ανταλλαγές πληρισορ:ών.-σχ*τ:χά με:
Ετ:στημον:7.ά εα:τευγματ2 “*
Τϊχνε/.ογ’./.ες αενοτοες _ i
Ευρετ:τεχνίες “
υργάνωση ερεννητ'.ν.ων εραστηριρτήτων 
Ρ; Ανταλλαγές ε συστημένων χα: εμττε:ρογνωμόνων με

ζν.ττ.ί να όοη-ύήσουν στην:

Εξε:::7.ευση ή μετεν.σαίεευση
Εσεξεργαστα ν.α: υλοτοίηση Προγραμμάτων αμο'.όαίου 

ενο:αρ:ροντ:ς γ:α την εεροαγωγή της έρευνας. της τεχνο
λογίας ν.α: τη; 7.α:νοτομίας.

γ Ιίαροχή τεχν:·7.ής Βοηώεια; ν.α: υποστήριξης ττα 
μέρη σοε ενώαρέροντα: για μετατορά τεχ/ολογίας.

ε Διοργάνωση εσ:στημον:χών ν.α: τεχνολογιών συμπο
σίων 7.α: τιαλεέςεων τε -άέματα χ.α: εσροίλήματα χο’.νού εν- 
::ατε:οντος.

Στη Σεμτωνία ορίζετα: ότ: η Μίχ.τή Επττροτή που αρο- 
όλέσε: το-Άρύρο 8 7.x: σου ασετελείτα: αστό αν τ:ττρ ασώτους 
των εύο Κυοερνήσεων -52 εξετάζε: τ:ς αροτάσε:ς συνεργα- 
τ:ας. ν·α ο:αμοροώνε: τα ::εσή προγράμματα 7.α: -5α ν,τάο- 
?ϊζε: τη ίιαο'.χασία. τους όρους ν.α: τον ττότο χρηματοοε- 
τητης.

Γε/.ος το Άρ-ε'ρο 8 όριζε: ότ: η Συμσωνία -5α ασέ
της εσ:χύρωσής της γ:α πέντε χρόνίσ χα: -5σ ανανεώνετα: 
αυτόματα γ:α άλλα 5 χρόν.α, ερόσον χα/ένα ατό τα συμβαλ
λόμενα μέρη :ε> τη/ χαταγγείλε: έξι μήνες ττριν arc την 
ε/.α/οτ της τεντχετίας.

Ανήνα. 22 Νοεμόρίου 1Φ85 

Ch Τπουργοί
Εξωτερ-.χών Βιομηχανίας. Ενέργα.ας

r.at Τεχνολογίας
ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α Π ΟΓΛΙΑΣ ΕΛΕΤΘ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση Σεμτωνίας εα:στημον:χής χα: τεχ/ολογ:της τυνερ- 
γα;:α; μεταάέ των Κυβερνήσεων της Ελληνσχής Δημο- 
7.ρατ:ας 7.2: τη; Σοσ:αλ:στ:7.ής Λ ήχον.: ατίτς της Τσεχο- 
τλοόαν.ίας.

Αρ-5ρο αρώτο.

Κυρώ'έτα: χα: έχε: την :τχύ του ορίζε: το ap-Spo 28 rap. 
1 του Συντάγματος, η Συμτωνία ετ:στημον:χής χα: τεχνολυ- 
γηοης αυνεργααίας μεταξύ των Κυέερνήαεων της Ελλην- 
χής Δηαοχρατίας χα: της Σοτιαλιατιχής Δημοχρατόας
της Ττεχοα/.ο0α7.ίας. rev υαογράρηχε στη ^Πράγα στις 4 
Ιουλίου ί ΟΗ-4. της οαοίας το χείμενο σε τρωτότντο στη αγ-

γλ·.7.η γ/.ώττα 7.2: σε μετάτραση στην ϊλληνιχή εχε: ως

AGREEMENT

or Scientific and Technological Cooperation between 
the Hellenic Republic and the Chechoslovak Socialist 
Republic.

The Government of the Hellenic Republic and the 
Government of the Czechoslovak Socialist Republic : 

determined to expand and to further mutual co
operation between the two countries in scientific and 
technological fields.

in conformity with the Final Act of the Conference 
on Security and Cooperation in Europe, and in the 
spirit of agreements contained therein,

being aware of mutual benefits arising from such 
cooperation and of the contribution that the coopera
tion in the said fields is bound to strengthen all-round 
relations between the two countries.

have resolved to conclude the following Agreement : 

Article 1

The Scientific and Technological Cooperation between 
the two countries will inlcude, according to the intex-est 
and the existing capabilities on both sides, the follow
ing elements :

a) Exchange of information in various forms related 
to :

- Achievements in the applied science
- Technical methods
- Patents
- Management of research activities.
b) Exchange of specialists and experts for the pur

pose of :
- exchanging scientific and technical information
- providing specialised training

- Elaborating and implementing projects of mutual 
interest in order to promote R and D as well as 
innovation.

c) Technical assistance and support to parties inte
rested in the transfer of technology.

d) Planning of scientific and technological symposia 
and lectures on subjects and problems of mutual in
terest.

Article 2

a) Competent state authorities, responsible for the 
administration and implementation of this Agreement, 
are on behalf of the Hellenic Republic, the Ministry of 
Research and Technology, and on behalf of the Cze
choslovak Socialist Republic, the State Commission 
for Science - Technology and Investments.

b) The scientific and technical cooperation in indi
vidual fields shall be subject to implementary arrange
ments agreed upon by the respective organisations and 
institutions of both countries, with the consent of a 
Mixed Commission mentioned in Article 3. These 
arrangements shall regulate the content and form of 
cooperation, its duration, the share of participation of 
each Party in such cooperation, the way of covering 
relevant expenses, and the participation of each Party 
in the results of such cooperation.


