
Κύρωση της Συμφωνίας Ετιστημσνικής χα: Τεχνολογικής
συνεργασίας μεταξύ των Κυίερνήαεων της Ελληνιat,- Δη-
μοχρατίας χαι της Λαίχής Γερμανικής Δημοκρατίας.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Για τη; ανάττυξη αμοιβαίας ετωφελανύς συνεργασίας σε 
xotva ετιστημονιχά χαι τεχνολογικά τροβλήματα του αντι
μετωπίζουν οι ίύο χώοες, υτογράφτηχε στο Βερολίνο στις G 
Ιουλίου 1984 Συμφωνία Ετιστημονιχής χαι Τεχνολογικής 
Συνεργασίας.

Η συνεργασία αυτή -δα έχει τις εξής μορφές:
1- Συζητήσεις xat ανταλλαγές στέψεων μεταξύ ε π στη

μόνων χαι εμτειρύηη'ωμόνων των ϊύο χωρών σε δέματα αμοι
βαίου ενίιαφέροντος.

2. Ανταλλαγές ετιστημσνιχών τληροφοριών χαι εχταιόευ- 
τίχών ταινιών μεταξύ των ετπστημονιχών χαι τεχνο/ ογιχών 
Ιδρυμάτων χαι οργανισμών των ϊύο χωρών.

3. Αμοιβαίες τροσχλήσεις για συμμετοχή των ίύο χωρών 
σε «χιστημσνικά συνέϊρια χαι συμτόσια' οργάνωση ατό κοινού 
^α-δηχάτων χα: ει-ϊίζ,ών ετι-σώημονέχών εχίηλώτεων.

4. Ανταλλαγή ετιστημόνων χζι εατειρογνωμόνων για την 
τροώδηση χοινών μελετών. ε'/.τέλεση ερευνητικών έργων, 
οργάνωση τρσχτεχών μνημάτων χαι τειραματιχή δουλειά 
κοινού ενδιασέρο,τ;;.

5. Ανταλλαγή ετιστημονιχών χαι τεχνολογικών ετιτευγμά- 
των μεταξύ των ετιστημονιχών χα· τεχνολογιχών Ιίρυαάτων 
xai Οργανισμών των ίύο χωρών στα τλαισισ των τρογρθυ
μάτων του δ-α εγχρίνει η Μικτή Ε/τιτροτή, του χροόλέτε: η 
Συμφωνία στο Άρ-δρο 5.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στη Συμοωνία ορίζεται ότι η Μιχτή Βτιτροτή του τρυ- 
βλέτε: το ' Αρίδρο 5 xa: του ατοτελειται ατό αντιτρο^ώτουρ 
των ο·ύο Κυβερνήσεων -δα εξετάζει τις τροτάσεις συνεργα
σίας. -δα οταμαύρωνε: τα ο-ιετη τοογοάμμ-ατα χαι δα χαδορί 
ζε: την διαδικασία. τους όρους xa: τον τράτο χρηματοδότη
σης.

Τέλος το Άρ-δρο 6 ορίζει ότι η Συμφωνία δα ισχύσε: *οά 
της “Π'/.ΰρωστ,σ της γ:α 5 .χρόνια χα: δα ανανεώνεται αυτό
ματα για -άλμα δ χρόνια, εφόσον χανένα ατό τα συμβαλλίμί
να μέρη ϊεν την χαταγγείλει έξι μήνες τριν ατό τη-/ εκτνοή 
της τενταετίας.

Α-5ήνα. 22 Νοεμβρίου 1985 

Οι Ττουργοί
Βιομηχανίας, Εντρ,ειας

Εξωτερικών χαι Τεχνολογίας
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ ΕΛΕΤΘ. ΒΕΡΤΒΑΚίΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Σ'.ι^ρώνιας ετιστημτνιχής -χα.· τεχνολογικής συνερ

γασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνιχής Δήμο
ν.; ατίας χαίτης Λαΐχής ,Ρερμανιν.ής Δημοκρατίας.

Άρδ-ρο τρώτο.
Κυρώνεται χα: έχει την ισχύ του ορίζει το άρ-δρο 28 τζρ. 

ίΐ τού Συντάγματος η Συμφωνία ετ:σ:η·ιον:χής χαι τεχνολο 
γιχής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνική; 
Δ'ηίμον.ράτίας χαι της Λαϊκής Γερμανικής Δητοκρ,ατίας του 
υτογράφηχε στο Βερολίνο στις 6 Ιουλίου 1984 της οτοίας 
το κείμενο σε τρωτότυτο στην Αγγλικό γλώσσα χαι σε μετά
φραση στην Ελληνική έχει ως εξός:


