
_ T,j Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ άπό Ir,ç Μαρ- 
7·.ου ΐ!'7ο διακανονισμού μεταξύ τής Ελληνικής Δημο- 
. - xr %z y.y.', τ7; Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τη: Ρου- 
ixv.a: άναφερομένου εις άνταλλαγάς έπιστημονικοϋ προ
σωπικού καί ειδικών των οργανισμών έρεύνης».

Ποό- 11)>' Βον/.ήν 7(ον 'Ελλήνων

II Ελληνική Δημοκρατία καί ή Σοσιαλιστική Δημο- 
- Ρουαανία: 3άσει τοϋ άεθεου IV ύπό τον τίτλον

' νχΐΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
-,ϋ Πεωτοκόλλου τής δεύτερα: (2α;)>Συνόδου της Έλληνο- 
-οναανική; Μικτή: Κυβερνητική: Επιτροπής Συνεργα- 
'•α' ύπονεαφέντος τήν 12.4.1973 καί διά τών αρμοδίων 
• y—j-.ji-.côv των ήτοι διά τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου Επιστη
μών καί Τεχνολογίας τής Ρουμανίας καί τής Υπηρεσίας 
;Επιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως τοϋ Ύπουρ- 
•·:ίου ΙΙολιτισμοϋ καί ’Επιστημών τής Ελλάδος, προέβη- 
ταν εί: τήν κατάρτισιν καί συναποδοχήν τοϋ ύπό κϋρωσιν 
' ; \ανονισμοϋ περί ανταλλαγών έπιστημονικοϋ προσωπι- 

71 ειδικών επί τών οργανισμών έρεύνης.
Δια τοϋ ΰπογραφέντος διακανονισμού τά μέρη έπιδιώ- 

κουν νά έςασφαλίσουν τάς εΰνοϊκωτέρας κατά το δυνατόν 
-τ^νΟήκας διά μίαν έπιτυχή έπιστημονικήν καί τεχνικήν 
συνεργ'ασίαν μεταξύ τών Χωρών των, ή τις θά άποτελή” άλ’-~ 
λωστε μίαν έπί πλέον έκδήλωσιν τοϋ όλου, άναθερμανθέντος 
έπ’ έσχατων, κλίματος φιλίας καί συνεργασίας αυτών.

Ή άναληφθεΐσα ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως προ
σπάθεια άναπτύςεως τής έπιστημης καί βελτιώσεως τής 
-εχνολογίας καί τής έρεύνης, ως υλοποιείται αΰτη υπό τής 
Υπηρεσί ας ’Επιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύςεως, 

ιασίμως θεωρείται ότι θά ένισχυθή καί ύπο τής έμπειρίας 
ήτις θά άποκτηθή ΰπο τών Ελλήνων ’Επιστημόνων οί 
όποιοι, βάσει τοϋ ΰπογραφέντος διακανονισμού, θά μετα- 
βοϋν εις Ρουμανίαν.

Διά τοϋ έν λόγω διακανονισμού συνεφωνήθη ή πραγμα
τοποίησή δύο κύκλων ανταλλαγών τοϋ ενός άποβλέποντος 
εις μετεκπαιδεύσεις έπιστημόνων καί εις έκτελέσεις κοινών 
ερευνητικών προγραμμάτων, χρονικής διάρκειας ενός έως 
.κτω μηνών καί τοϋ ετέρου, βραχυτέρας διάρκειας (επτά 

ΐ’.κοσιν ήμερών), άποσκοποϋντος εις ένημερώσεις, 
αντα/λ.αγας επιστημονικής φύσεως πληροφοριών, συμμετο- 

*·? έπιστημονικάς συναντήσεις, συνέδρια κ.λ.π..
Ες ετέρου ρυθμίζονται θέματα άναφερόμενα εις τήν 

οιακρισιν τών έπιστημόνων. οίτινες θά λαμβάνουν μέρος 
ες εκαστης πλευράς εις τάς τοιαύτας άνταλλαγάς εις τρεις 
Κατηγορίας άναν.όγως τών προσόντων καί τοϋ έπιστημονι- 
κου επιπέόου αύτών, καθορίζονται δέ οί οικονομικοί όροι 
και αι εν γένει δαπάναι, αίτινες θά βαρύνουν τά μέρη κατά 
“"· υλοποίησιν τοϋ έν λόγω έπιστημονικοϋ προγράμματος.

ι :/.ος η ισχύς τοϋ διακανονισμού συνεφωνήθη νά είναι 
τριετους όιαρκείας δυναμένη νά άνανεοϋται έπί μίαν εΐσέτι 
τριετίαν.

Έν Άθήναις τή 25 ’Οκτωβρίου 1975 

Οί 'Υπουργοί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Εςο^τερικών
-^Π.Μ. μπιτςιος

Πολιτισμού καί Επιστημών 
ΚΩΝ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Π^ρι κυρώσεως τοϋ άπό 1ης Μαρτίου 1975 διακανονισμού 
μεταςυ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστι
κής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, περί ανταλλαγών έπι-

στημονικοϋ προσωπικού καί είδικούν τών οργανισμών 
έρεύνης.

Άρθρον Πρώτον
Κυροϋται καί έχει ίσχΰν Νόμου ό υπογράφεις έν Άθή- 

ναις τήν Ιην Μαρτίου 1975 μεταςύ τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμού καί Επιστημών — 'Υπηρεσία Επιστημονικής 
Έρεύνης καί Άναπτύςεως - τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τοϋ Εθνικού Συμβουλίου Επιστημών καί Τεχνολογίας 
τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας Διακανο
νισμός περί ανταλλαγών έπιστημονικοϋ προσωπικού καί 
ειδικών τών οργανισμών έρεύνης. ών τά κείμενα έν πρωτο- 
τύπω εις τήν Ελληνικήν καί Ρουμανικήν γλώσσαν έχουν 
ώς ακολούθως :

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Μεταξύ τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπιστ.-,μών - 

'Υπηρεσία Επιστημονικής Έρεύνης καί Άναπτύςεως - 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ Εθνικού Συμβου
λίου Επιστημών καί Τεχνολογίας τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Ρουμανίας περί Ανταλλαγών Επι
στημονικού Προσωπικού καί Ειδικών τών ’Οργανισμών 
Έρεύνης.

Έπί τώ τέλει τής έξασφαλίσεως τών καλυτέρων συνθη
κών διά μίαν έπιστημονικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν με
ταξύ τών χωρών των, τό Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών — Υπηρεσία Επιστημονικής Έρεύνης καί 
Άναπτύξεως — τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τό Εθνι
κόν Συμβούλιου Επιστημών καί Τεχνολογίας τής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, έφεξής καλούμενα 
«Μέοη», βασιζόμενα έπί τού άρθοου IV, τιτλοοορουμένου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
τού Πρωτοκόλλου τής 2ας Συνόδου τής Έλληνορουμανικής 
Μικτής Κυβερνητικής Επιτροπής Συνεργασίας, ύπογραφέν- 
τος τήν 12.4.1973, συναπεδέχθησαν τάς άκολούθους δια
τάξεις σχετικώς μέ τάς άνταλλαγάς έπιστημονικοϋ προ
σωπικού :

"Αρθρου 1.
Τά δύο Μέρη συμφωνούν νά οργανώνουν κατ’ έτος άνταλ

λαγάς έπιστημόνων — έρευνητών καί ετέρων ειδικών πρός 
πραγματοποίησιν ειδικών ή κοινών έρευνών, έργασιών 
έξειδικεύσεως διά περίοδον άνωτέραν τοϋ μηνός, ώς καί 
έπιστημονικών καί τεχνικών άποστολών βραχείας διάρκειας 
(7-20 ήμερών) δι’ ένημέρωσιν, ανταλλαγήν έπιστημονικής 
φύσεως πληροφοριών καί συμμετοχήν εις έπιστημονικάς 
συναντήσεις, έργασίας ή έργα έπιστημονικής καί τεχνικής 
συνεργασίας.

'Η συνολική χρονική διάρκεια τών άνταλλαγών δι’ έκα
στον Μέρος θά είναι δμηνος διά τάς έξειδικεύσεις καί 3μηνος 
διά τάς άποστολάς βραχείας διάρκειας- οί μή χρησιμοποιη- 
θέντες μήνες καί έβδομάδες θά δύνανται νά χρησιμοποιούνται 
κατά τήν διάρκειαν τού επομένου έτους.

Άρθρον 2.
Οι τομείς καί τά θέματα έκάστης ένεργείας δέον όπως 

καθορίζωνται έκ τών προτέρων μεταξύ τών δύο Μερών, 
κατά προτίμησιν έντός τού πρώτου τριμήνου τοϋ έτους.

Αί έπώνυμοι προτάσεις τών ειδικών δέον όπως διαβιβά- 
ζωνται άμοιβαίως τρεις μήνας πρό τής ένάρξεως τής άπο- 
στολής, φέρουν δε τά άκόλουθα λεπτομερειακά στοιχεία : 
όνοματεπώνυμον, τίτλον, έπάγγελμα καί ’Οργανισμόν εις 
όν έργάζεται, ειδικότητα, βιογραφικόν σημείωμα έπιστη
μονικής δραστηριότητος, κατεχομένας ξένας γλώσσας, το
μέα καί θέμα τής άποστολής, ’Οργανισμόν ή ’Οργανισμούς, 
εις οΰς μέ?Αει νά έργασθή, προβλεπομένην χρονικήν διάρ
κειαν ώς καί προβλεφθεΐσαν ήμερομηνίαν ένάρξεως.


