
Στο σχέδιο νόμου χυρωση Συμφωνίας Εσιττημονιχής χαι 
Τεχνολσγεκής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας χαι της Λαϊκής Σοσιαλιστικής 
Αημβχχοτιας της Αλβανίας.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Για την ανάχτυ ξ η χεραιτέρω συνεργασίας σε χοινά ερευ
νητικά χακ τεχνολογικά τροβλήματσ του αντιμετωπίζουν ct 
δύο χωσες χαι για τηγ ενίσχυση των τροσσαλεΛών τους γη 
την χροώ&ηση των τεοόλτματων αυτών τεος αμοιβαίο οσε- 
λος των δύο χωρών, υπογράφτηκε στα Τίρανα στις 4 Δε
κέμβρη 1984 Συμφωνία Επιστημονικής ν.α: Τεχνολογικής
Συνεργασίας.

Η Συνεργασία αυτή 'Sec έχε: τις εξής μορφής: 
α. Ανταλλαγές πληροφοριών ν.α: δημοσιεύσεων σχετικά

με:
Επιστημονικά επιτεύγματα να:
Τεχνολογικής με-λόδαυς.
ί. Ανταλλαγές επιστημόνων ναι εμπειρογνωμόνων με σκο

πό να βοηθήσουν στην:
ΕξεΆίκευση ή μετεχπαίδευση χαι

Επεξεργασία να: υλοποίηση προγρ-αμμάτων αμοιβαίου εν
διαφέροντος για την προαγωγή της έρευνας, της τεχνολο
γίας και της καινοτομίας.

γ. Π αροχή τεχνιχής Βοήθειας χαι χιοστήριςης στα μέρη 
του ενδιαφέροντα?, για μεταφορά τεχνολογίας.

δ. Διοργάνωση επισττμονιχών και τεχνολογικών συμποσίων 
χαι διαλέξεων σε ·λέμπτα χαι προβλήματα κοινού ενόιαφβρο- 
ντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στη Συμφωνία ορίζεται ότι η Μιχτή Επιτροπή του προ
βλέπει το Ασ-ύρο δ χαι του αποτελείται ατό αντιπροσώπους 
των δύο Κυβερνήσεων, -S<z εξετάζει τις προτάσει; σννεσγα- 
σίας, -λα διαμορφώνει τα διετή τρογράμματα χαι -λα καθο
ρίζει τη διαδικασία. τους όρους χα: τον τράτο χρηματοδό
τησης.

Τέλος, το Αε-ύ-pc 13 ορίζει οτι η Συμφωνία -Sa ισχύσει 
προσωρινά ατό την ημερομηνία υπογραφής και οριστικά ατό 
την επικύρωσή της επ’ αόριστον, ετόσον χανένα ατό τα συμ
βαλλόμενα Μέρη δεν τη καταγγείλει με ειδοποίηση χαταγ
γελία; προς το άλλο Μέρος.

Αύήνα. 2 Οκτωβρίου 1985 

Ο. Τπουργοί
Εξωτερικών Βιομηχανίας, Ενέργειας

χαι Τεχνολογίας
Κ. ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση Συμφωνίας επιστημονικής χα: τεχνολογικής συνερ
γασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο
κρατίας χαι τη; Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Αλβανίας.

Άρ»$,ρσ πρώτο.

Κυρώνεται χα: έχει την ισχύ του ορίζει το άρώρο 2S χα
ράγραφος 1 του Συντάγματος η Συμφωνία επιστημονικής 
xat τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δτμοχρστίας χαι της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη- 
μαχρ-ατίας της Αλβανίας του υπογράφτηκε στα Τίρανα στις 
4 Δεκεμβρίου 1984 της οποίας το -/.είμενο σε πρωτότυπο στην 
Ελληνική γλώσσα έχε: ως εξής:


