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’Επί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεώς τής άπό 24.1Q.jA 
Συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τοϋ ’Ινστιτούτου PASTEUR Παρισίων.«περί 
τοϋ έν Άθήναις 'Ελληνικού ’Ινστιτούτου Παστέρ ("Ιδρυμα 
Β. Ζαχάρωφ)».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Λιά Β.Δ/τος άπό 26.4.1919 ένεκρίθη ττροτάσει 
Υπουργού Εσωτερικών Καταστατικόν Ιδρύματος ύπό 
τήν επωνυμίαν «'Ελληνικόν ’Ινστιτούτου PASTEUR ίδρυθέν 
ύπό Β. Ζαχάρωο».

2. Λιά Β.Λ/τος 27.2.1920 προτάσει τού αύτοϋ Υπουρ
γού ένεκρίθησαν έπενεχθεϊσαι τροποποιήσεις τού ώς ανω 
Καταστατικού.

3. Την 4/17.4.1920 ύπεγράφη ή Σύμβασις μεταξύ της Έλ- 
λτ,νικής Κυβερνήσεως καί τού ’Ινστιτούτου PASTEUR 
Παρισίων -καθορίξουσα τάς σχέσεις τού ώς άνω ’Ινστιτούτου 
μετά τού έν Άθήναις ’Ινστιτούτου PASTEUR καί τού Ελ
ληνικού Κράτους.

4. Τήν 28 ’Ιουνίου 1934 άντεκατεστάθη ή ώς άνω Σύμ- 
βασις, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τού ’Ινστιτούτου PASTEUR Παρισίων περί τού 
έν Άθήναις Ελληνικού ’Ινστιτούτου PASTEUR ("Ιδρυμα 
Β. Ζαχάρωφ), διά νεωτέρας τοιαύτης, της όποιας ή ισχύς 
υπό τής διά Νόμου κυρώσεώς της ήτο δεκαετής, δυναμένη ν’ 
άνανεοΰται σιωπηρώς διά τό αύτό χρονικόν διάστημα. 
Τοιαύται άνανεώσεις έγένοντο μέχρι καί τής τελευταίας, 
ληγούσης την 31.10.1975.

5. Διά Β.Δ/τος άπό 18.8.1936 ένεκρίθη νέα τροποποίησις 
τού Καταστατικού τού ώς άνω Ελληνικού ’Ινστιτούτου
PASTEUR. - . -

6. Σκοπός τού Ελληνικού ’Ινστιτούτου PASTEUR 
κατά τά έν άρθρω 2 τού ώς άνω Καταστατικού ώρίζετο :

(1) ή μελέτη των λοιμωδών ή παρασιτικών νόσων τού 
ανθρώπου καί των κατοικίδιων ζώων, αίτινες έπιπολά- 
ζουσιν έν' Έλλάδι καί τά ληπτέα μέτρα, όπως έμποδισθή 
ή άνάπτυξις καί διάδοσις αύτών,

(2) ή επιστημονική κατεύθυνσις τού άγώνος κατά της 
Ελονοσίας καξ Φυματιώσεως,

(3 ) ή έφαρμογή τών Π αστεριανών μεθόδων εις την 
γεωργίαν καί τάς βιομηχανίας τών ζυμώσεων (οινοποιία, 
γαλακτοκομία κ.λ.π. ) τών όποιων ή άνάπτυξις έχει ίδιά- 
ζουσαν σημασίαν διά τό οικονομικόν μέλλον τής Ελλάδος,

(4) ένδεχομένως ή π ροπαρασκευή καί παράδοσις, είτε 
δωρεάν είτε καί έπί πληρωμή, έμβολίων, βιολογικών ή 
θεραπευτικών προϊόντων, τά όποια δεν παρασκευάζονται εις 
τά υπάρχοντα ήδη ειδικά έργαστήρια. , „ ·

7: Διά τής Συμβάσεως ή Ελληνική Κυβέρνησις ώς καί 
τό ’Ινστιτούτου P.ASTEUR Παρισίων άνέλαβον άπό κοινού 
ώρισμένας οίκονομικάς καί άλλας υποχρεώσεις έναντι τού 
Ελληνικού ’Ινστιτούτου PASTEUR.

8. Διά τής ύπ’ άριθ. Δ/73.4.ΝΩ 412/27.4.1973 έπιστολής
του 'πρός τό 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ό Διευ
θυντής τού ’Ινστιτούτου PASTEUR Παρισίων Καθηγητής 
κ. ’Ιάκωβος Μονό, κατήγγειλε τήν ώς άνω Σύμβασιν συμ- 
φώνως τώ άρθρω 14 -αυτής, προτείνας τήν υπογραφήν νέας 
Συμβάσεως υπό όρους άνταποκρινομένους εις τάς συγχρόνους 
επιστηαονικάς απαιτήσεις κατά τάς άρχάς τού ’Ινστιτούτου 
PASTEUR Παρισίων. ' ' .

9. Μετά μακράς διαπραγματεύσεις -διεξαχθείσας, άφ’ 
ενός μεταξύ τών διαφόρων συμπλεκόμενων εις τό θέμα ελ
ληνικών, φορέων, .ήτοι τών Υπουργείων Πολιτισμού καί 
Επιστημών, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Οικονομικών, Συντο
νισμού κ.κ. καί τού έν Παρισίοις ’Ινστιτούτου PASTEUR 
ύπεγράφη τήν 24.10.1975 μεταξύ τού 'Ελληνικού Δημοσίου 
εκπροσωπ ουμένου παρά τού 'Υπουργού ’Εξωτερικών, 
και τού έν Παρισίοις ’Ινστιτούτου PASTÉUR, εκπροσωπού
μενου $tà -0ύ 'Υποδιευθυντού αύτού κ. LOUIS CHAMBON 
ή προς κύρωσιν είσαγομένη νέα Σύμβασις. .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 10. Διά τής νέας ταύτης Συμβάσεως, καθορίζεται εύ- 
ρύτερος καί ακριβέστερος ό σκοπός του Ελληνικού Ινστι
τούτού PASTÉUR, αί δέ δραστηριότητες αύτού διευρύ
νονται πέραν τών μέχρι τούδε ασκούμενων πρός νέας κατευ
θύνσεις. άναφερομένας ε’.δικώτερον εις τήν κα>.λιέργειαν 
καί άνάπτυξιν έπιστημονικής έρεύνης εις τήν περιοχήν της 
μικροβιολογίας καί άνοσοβιολογίας άνθρώπων καί ζώων, 
ώς επίσης καί εις τήν κατάρτισιν έρευνητών σχετικών μέ 
τά ώς άνω θέματα.

Διά τού τρόπου τούτου τό έν λόγω ’Ινστιτούτου θά δυνηθή 
νά διατηρήση τόν χαρακτήρα του ώς Κέντρου ’Επιστημονικής 
Έρεύνης, συνεπούς πρός εκείνον τού μητρικού του ’Ινστιτού
του, καί νά ·μήν παρειμείνη λειτουργούν ετεροβαρώς, εις 
τήν δραστηριότητα τής παραγωγής έμβολίων.
- Ή άνάπτυξις τών ερευνητικών δραστηριοτήτων τού Ίν- 
τιτούτου θέλει σοβαρώς προαγάγει τήν επιστήμην εις τόν 
τομέα τής ’Ιατρικής έν τη χώρα μας, θά συμβάλλη δέ α
σφαλώς εις τήν όςυτιμετώπισιν τών ίδιοτύπως παρουσιαςο- 
μένων έν τη χώρα επιδημιών.

Διά τής αύτής Συμβάσεως καθορίζονται τά τής συνθέσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ελληνικού ’Ινστιτούτου 
PASTEUR, τό όποιον γίνεται έννεαμελές (9): μέ έξ
(6) "Ελληνας καί τρεις (3) Γάλλους, άντί τού προηγουμένου 
ένδεκαμελούς (11) (περιλαμβανομένου καί τού Γεν. Δ/ντού), 

' μέ έξ (6) μέλη Έλληνας.
Έν συνεχεία καθορίζονται τά τών έπιστημονικών σχέσεων 

τών δύο ’Ινστιτούτων, ήτοι σΰστασις εξαμελούς (6) έπι
στημονικής έπιτροπής έκ τριών (3) έπιστημόνων εκατέ
ρωθεν, ής τό άντικείμενον είναι ό, δι’ εΐδικώ Συμβάσεων 
τριετούς διάρκειας, καταρτισμός κοινών έρευν ήτικών προ
γραμμάτων καθώς καί αΐ άναλαμβανόμεναι εκατέρωθεν 
υποχρεώσεις. - ·

Ούτως έκ τής Γα>λικής πλευράς άναλαμβάνεται ή διάς 
θεσις έπιστημονικού προσωπικού (άρθρα 5 καί 6) άμειβο- 
μένου υπό ταύτης, ένώ ή ολική έλληνκή οικονομική έπιβά- 
ρυνσις καθορίζεται, ώς αΰτη άναλύεται εις τήν συνημμένην 
‘ειδικήν οικονομικήν έκθεσιν, μέ έπί πλέον τάς μικρό-διευ
κολύνσεις (άρθρου 9) τάς χορηγουμένας πρός τούς ξένους 
έρευνητάς. . .ν·

• Τέλος, ή ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως συνεφωνήθη 
νά είναι τριετούς διάρκειας άνανεουμένη συνεχώς, έφ’ όσον 
δεν καταγγέλλεται εξ (6) μήνας πρό τής λήξεως.

. Έν Άθήναις τη 1S ’Ιουνίου 1976 
: * Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού καί Προγραμματισμού Εξωτερικών

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
Πολιτισμού’ καί Επιστημών Οικονομικών

Κ. ΤΡΥΠΑΝΙΙΣ : ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ
/ Κοινωνικών 'Υπηοεσιών

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠ0ΥΑΟΣ .

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ -
ΙΙερί κυρώσεώς τής έν Άθήναις τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1975 
' ύπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Ινστιτούτου Παστέρ 
. : Παρισίων «περί τού έν Άθήναις Ελληνικού ’Ινστιτούτου 

Παστέρ ("Ιδρυμα Β. Ζαχάρωφ)».

Άρθρον πρώτον.
Κυρούται καί έχει Ισχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν 24ην 

’Οκτωβρίου 1975, ύπογραφεϊσα Σύμβασις μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού ’Ινστιτού
του- Παστέρ Παρισίων «περί τού έν Άθήναις Ελληνικού 
’Ινστιτούτου Παστέρ ("Ιδρυμα Β. Ζαχάρωφ)», τής όποιας 
τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν καί 'Ελληνικήν 
γλώσσαν έχει ώς έπεται :


