
Περί κυρώσεως Συμφωνίας ’Επιστημονικής καί Τεχνο
λογικής συνεργασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών.

Πυός ri;ν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Προς τον σκοπό τής προαγωγής τών σχέσεων μεταξύ 

Ελλάδος καί ΕΣΣΔ, ύπεγράφη στις 10 Ιουνίου 197; 
στην ’Αθήνα Συμφωνία Επιστημονικής καί Τεχνολογικής 
συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών.

Είδικώτερα :
Ή άνάπτυξη τής επιστημονικής καί τεχνολογικής συνερ

γασίας πραγματοποιείται μέ τις κάτωθι μεθόδους : 
’Ανταλλαγές επιστημόνων καί ειδικών.
Άπύ κοινού έκπονήσεις έρευνητικών προγραμμάτων. 
’Ανταλλαγές επιστημόνων καί τεχνολογικών πληροφο

ριών.
Διοργάνωση επιστημονικών καί τεχνολογικών εκδηλώσεων.
Ή Συμφωνία καί το Παράρτημα περιλαμβάνουν επίσης 

διατάξεις πού άναφέρονται στις οικονομικές καί τεχνικές 
λεπτομέρειες τών άνωτέρω μορφών συνεργασίας (άρθρα 3 
καί 7 τής Συμφωνίας καί 1, 2, 3, 4 καί 5 τοϋ παραρτήματος ).

Στη Συμφωνία ορίζεται ότι ό συντονισμός τής συνερ- 
γασίας θά πραγματοποιήται άπό τη Μικτή Έλληνο - Σοβιε
τική 'Υποεπιτροπή Επιστημονικής καί Τεχνολογικής Συνερ- ' 
γασίας, ή οποία άποτελείται άπό κρατικούς λειτουργούς 
(άρθρα 4 καί 5).

ίρμόδιοι κρατικοί φορείς για τήν εκτέλεση τής Συμ- 
φω. ίας είναι γιά μέν : τήν Ελλάδα ή Υπηρεσία Επιστη
μονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας (ΥΕΕΤ) γιά δέ τή 
Σοβιετική 'Ένωση ή Κρατική Επιτροπή 'Υπουργικού Συμ
βουλίου τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών επί τής ’Επιστήμης καί Τεχνολογίας (άρθρο 6 
Συμφωνίας).

Σημειοϋται ότι διά τοϋ Ν. 706/1977 καταργήθηκε ή εις 
τό άρθρο 6 τής Συμφωνίας άναφερομένη 'Υπηρεσία ’Επι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως τοϋ 'Υπουργείου 
Πολιτισμού καί Επιστημών καί συστήθηκε ή 'Υπηρεσία 
Επιστημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας εις τό 'Υπουρ
γείο Συντονισμού, ή όποια καί ορίζεται, διά τοϋ αυτού 
Νόμου, ώς καθολική διάδοχος τής καταργηθείσης.

Τ έλο; 
ισχύος,

: τό άρθρο 9 ορίζει ότι ή Σ' 
ή δέ ισχύς της άρχίζει άπό

υμφωνία είναι τ 
την ημέρα τής

ρωσεως της.
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Μπορεϊ νά άνανεοϋται σιωπηρώς άνά τρία χρόνια εκτός 
εαν ένα άπό τά μέρη τήν καταγγείλη έγγράφως, έξ μήνες 
τουλάχιστον προ τής λήξεως τής ισχύος της.

Άθήναι, 9 Σεπτεμβρίου 1978
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν_’Αθήναις τήν_10ην ’Ιουνίου 1977 
ύπογραφείσης, μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών, Συμφωνίας Επιστημονικής καί 
τεχνολογικής συνεργασίας μετά τοϋ Παραρτήματος αυτής.

"Λρθρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν ΙΟην 

’Ιουνίου 1977 ΰπογραφεΐσα, μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Συμφωνία ’Επιστημονικής 
καί Τεχνολογικής συνεργασίας μετά τοϋ Παραρτήματος 
αύτής, τής οποίας τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν 'Ελλη
νικήν γλώσσαν έχει ώς έπεται :


