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Στο σχές ·θ νσυυου: Κύρωση Συμφωνίας γτχ Εφαρμοσμένη
Ε~στημον:-/.ή y.a: Τεχνολογική Συνεργασ:χ μεταξύ των 
Κυόερνήσεων της Ελληνεχης Λτμισχχχτίίχς m: too Ηνω
μένου Βαοκλείου τη.ς Μεγάλης Βρετανίας χαε της Βό- 
.oraac Ιρλοονέίας.

Προζ 7ί/ Βον/.ή των Ελλήνων

Υ:α τη"/ ανάχτυξ η χερ Χ’.τερω συνεργασίας σε xotva ερευ
νητικά xx: τεχνολογικά τροίλήμχσχ χου χντπιετωχίζουν ο: 
οόο /ώρες χχ: γιχ την ενίσχυση των χροσχχ»δ·ε.ιών τους /ax 
τττν τροωδηση των χροίλημάτων χυτών ^σος χμοιόχίο όφε- 
λος των ςύο χωρών, υχογσάφτηχα. στην Αδηνα —:ς 8 Φλε- 

Ηη 1985 Συμφωνία Εφαρμοσμένης Βτ:σ τημονοτή ς χα: 
εχνολογυχής Συνεργασίας.
Η Συνεργασία χυτή δα έχε: τ:ς εξής μορφές:

χ. Ανταλλαγές βιομηχανικής γνώσης 7-χ: πληροφόρησης 
τχετ:χά με:

Ετ'.ττημονιχχ χχ: Τεχνολογ:χχ εττιτεύγματα.
Τεχνολογικές μεδέίους.
Ευρεσιτεχνίες, χαι
Α:χ/είριση ερευνητικών ϊραστηριοτήτων.
c. Ανταλλαγές εχ: στημόνων χα: εκχχιίευτιχχ σαξείοιχ με 

αχςχό να βοηδήσουν στην:
Εξειέίχ.ευση ή μεσεν.χχίσχυση. v.x:
Εχεξεργχχίχ χχ: υλοχοίηση ζρογρχμμάτων αμοιβαίου εν

διαφέροντος γ:χ τη·/ ζροχγωγή της έρευνας, της τεχνολογίας 
χχ: της χαινοτομίας.

γ. Δχργχνωση εζ:στημονιχών χχ.: τεχνολογικών συμζοσίων 
•/.χ: ςιχλέξεων σε δέματα χαι χροίλήμστχ χο:νου εντιχεερο- 
ντος.

:. Συζήτηση. χχι υλοχοίηση ερευνητικών έργων. χχ:νοτο- 
μίχ χ.χ: συνερ-ρχσίχ στη·/ Ε+Α (R+B).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σση συμφωνία ορίζεται ότι η Μικτή Ετ·ΐτ ροπή χου -;ο- 
βλέχει το Άρδρο IV και σου αχστελείτα: αττά αντιχροσώ- 
Γ.ευς των ϊόε Κυδερνήσεων. -Sx εσετάζε: τις ςχροτάσεις συν
εργασίας. δ-χ -«μορφώνε: τχ χςογράμμχτχ σιμεφούς συνεσ- 
γχ.σίχς rat -So: κχδορίζει την ςιχοίκχσίχ, τους όρους και 
τον τρόχο χρηματοδότησης.

Τέλος. το Άρδ-pc VII όριζε: ότ: η Συμφωνία -Sx :σχύσε: 
γ:α μ-:χ χερίοσο δ ετών μετά αχό την εττιχυρωτή της x-a: -Sx 
ανανεώνεσαι γ:χ αντίστοιχες ζεριόοους 5 ετών, εφόσον χχ- 
•••έ.χ azc τχ συχόχλλάχενχ Μέρη ςεν τη·/ χαταγγείλει με 
εισοζοίηση καταγγελίας προς το άλλο Μέρος.

Αδήνχ. 2 Οκτωβρίου 1985 
G: Τττουργοί

Βιομηχανίας. Ενέργειας
Εχωσε::χώ·· χχ: Τεχνολσ-μας

ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α ΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΤΡ. ΒΕΡΤΒ.ΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας γ:χ εφαρμοσμένη ετενστημονεχη χ.χ: Τεχ- 

νολογ'.χή συνεργισίχ μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας χχ: του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας χχ: της Βόρε:·χς Ιρλχ·«ίχς.

'Αρ-δρο ηρώτο.

Κυρώνεται χχ: εχε: την :σχύ χευ ορίζε: το άρ·3ρο 28χχρ. 
1 του Συντάγματος η Συμφων:·χ γ:χ εφαρμοσμένη εχ:σττμο- 
ν:χή -/.χ: τεχ-/ολογ:χή συνεργασία μεταξύ των Κυόερνήσεων 
της Βλληγοχής Δημοχοατίχς -/.α: του Ηνωροέ'/ου Βασιλείου 
της Μεγάλης Β:ετετ«χς χχ: της Βόρε/χς ΙρλαΆίχς. χου 
υχογρχσηχε στην A-S-ήνα στ:ς 8 Φεάρουχρίου 1985 της ο- 
χοίας το χείμενο σε τρωτότυχο ττη·/ aλληνεχή γλώσσα έχε: 
ως εξής:


