
Κ,.ωση Συμφωνίας επιστημονικής χ^ι τεχ/ολογική, συνερ
γασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλτ/νικής Δημο- 
κρυ τ ι α ς xat της Ιταλικής Δημοκρατίας.

/7ρος τη Βουλή των Ελλήνων
1'α την χ/άπτυξη της συνεργασίας στα πολλά κοινά επι- 

στημονικα και τεχνολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζτΓ,ν 
ο: δύο χώρες, κα3ώς επίσης για τον συντονισμό των προσπχ- 
νϊ.ών τους για την προώ-ύηση των προβλημάτων αυτω .στα 
πλαίσια της ΕΟΚ, υπογράφτηκε στην Αόήνχ, στις 13 Οκτω
βρίου 1383 Συμφωνία Επιστημονικής κ>« Τεχνολογικής Συ
νεργασίας. . ' ....... .

Η συνεργ;ασία αυτή 3α -έχει τος εέςής μορφές: ·. -
ανταλλαγή "ληροφαρτών και επιστημονικών και τεχνολο

γικό')·/ δεδομένων, -·~ ■ τ· ·τΑ ; - :: ρ ντ . · · τ ·τ
ανταλλαγή επισκέψεων χ/ππροσωπειών για 3εμπτα Επ:-.’ 

στήαης και Τεχνολογίας, κα3ώς και επιστημόνων ερευνητών 
και τεχνικών, - . . . .

.οργάνωση 'ιμερών επιστημονικών και τεχνολογικών σεμι
ναρίων. ........ .. .. ....

αποστολή ειειιειρογνωμόνων <σε επιστημονικά κ»ι ' τεχνολο-
f Ο * · · ■··*'·,··■ ·έ./Λ ν.\„· -, .*

γ·.7.2 .... Σ... ,* ·· , , 1 ‘ >**'/:. v'tY7 : ι; .wrr .* ccr.'T χ·**
•/jL'-va-·;'Ljvr4Tcxa έργα. - . -------  ( - 7··- . ·
Στη Συμφωνία ορίζεται ότι η Μικτή Επιτροπή πού'προ-" 

βλέπει το *Αρ3ρο 4 και ποοΓ απότελείται άπό αντιπροσώπους 
των δύο Κυβερνήσεων,’ 3α εξετάζει τις προτάσεις σικ/εργασί-'-' 
ας. να διαμορφώνει τά διετή προγράμματα καΐ'"3ο ν:α3θρίζε! -
τη διαδικασία, τους'όρους ιαΓ'τόν'τρόπο χρηματοδότησης. ι ·■· 

·► :: .· ςλ\',«ξ :Γ· ον ν.., ■ * ■V ν l*C ς ^ ,
,-,Τβλος το 'Ap-Spo 6 οριζ-ι. οτι η (Συμφωνία 3·α ιαχυτοι" αώ ; 

της επικύρωσής τής για πόντε χρόνια και ·3α οτνά/Ιωνεται" 
αυτόματα για .άλλα 5 χρόνια εφόσον.κανένα άπό, τα Γ.πιβαλλό “ 
μένα μέρη δεν την καταγγείλλει έξη μήνες πριν άπο ττ.-Δώ
πνοή της πενταετίας. ' ' ,' ” ,'ΛτίΛνι

. Η Α)δήγαι 4 Ιανουάριου 1984 - '· ΤϊΟ'-Άτ

" .ήώ,ώι "Τ
Εξωτερικών ϊμτητυοί^Εριειυνας και Τεχνολο—,ατ

I. ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΠ-ΟΓΛΟΣ ■ κ Ζ jT:/.ΛΙΑΝΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

7 α σ..ίαλλόμενα μέρη να ενθαρρύνουν τη συνεργαυία με- 
ταςυ των οοο Χωρών στον τομέα της επιστημονικής και τε
χνολογικής ανάπτυξης ειϊικότερα σε εκείνους τους τομείς κοι
νού εν; αφεροντος οι οποίοι. επ:<πμάν3ηκαν με. την ε,ακσιοία 
του Συμποσίου για τη διμερή επιστημονική συνεργασία που 
”?αγματοποιή3·ηκε στη Ρώμη από 20 έως 22 Ιανουάριου

Άρ-υρο 1.

1 083.
Άρ3·ρο 2.

II Σπ·στηαονική και Τεχνολογική Συνεργασία που να 
πραγματοπο·.ή3ηκε στη Ρώμη από 20 έως 22 Ιανουάριου 
τής μορφές: ' ■: * . ·

A) Ανταλλαγή πληροφοριών ως και επιστημονικών και 
τεχνολογικών δεδομένων.

Β) Ανταλλαγή επισκέψεων Αντιπροσωπειών για -δέματα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, κα3ώς επίσης επιστημόνων, ε- 
ρευνη.ών και άλλου ειϊικ.ού τεχνικού προσωπικού.

Γ! Οργάνωση διμερών Επιστημονικών και· Τεχ/α/ ογικών 
Σ·εμ·να»ίων. . , . ... , -._. .

Λ) Ατοστολή εμπειρογνοηαόνων σε επιστηυ.οΜν.ά κ.α'. τεχνο
λογικά δέματα. , ... : - -λ .·., . ,- · ν --.

Ε) Κοινά ερευνητικά έργα. -,. ., ,· . .. .
τ / .τ_ . C: .γ..;/Ap-SgO 3. ;ι·,· ... τ;

Άλλες μορφές επιστημονικής και τεχνολογικής σύνεργα 
σίας μπορούν να προταδούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ρια 
της' διπλωματικής οδού. Επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, 
εκτός αυτών πού επ:στμάν·5ηκαν στο Σεμινάριο και" που" ανα-' 
φέρονται στο Άρ-Spo 1. ·5α μπορούσαν "να προτα-5ούν δια της 
διπλωματικής οδού. ·\μ !·,··... ν .. ;

,Άρ-Sρο 4. Τ·Ύλ- - /
<-· ·= ·:,·· ν--Γ-.·-ν.-ν,<ν.KuJV Λν....Τ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σύσταση μιας 
Μικτής Επιτροπής αποτελούμενης από Αντιπροσώπους που 
•3α υποδείξουν.οι δύο Κυβερνήσεις. Στη Μικτή Επίτροπέ, άν'α- 
3έτετα·. ο έλεγχος της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας 
κα’· η εκτμηση των αποτελεσμάτων'. Η Επιτροπή 3α συνέρ
χεται κά3ε δύο χρόνια" εναλ,λακτικ,ά στη μία και στην άλλη 
Χώρά γ’.α να εξετάζει'.-τις προτάσεις συνεργασίας, να δια- 
αορσώνει τα πσογράμμχτα διετούς συνεργασίας και να προσ- ' 
διορίζει τη διαδικασία εφαρμογής ως και τους όρους κα: τρό— 
πους χρηματοδότησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνερ

γασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Άρ3μο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει τη/ ισχύ που ορίζει το άρ3ρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος, η Συμφωνία επιστημονικής και τεχνο/>ο- 
γτ/.ής συνεργασίας μεταξύ το// Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δη/w.pατιας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπογράφτη
κε στην Α3ήνα στις 13 Οκτωβρίου 1983, της οποία; το κεί
μενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΐΆΈΡ- 
i ΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΡΑΓΙΑΣ
Η Κυβέρνηση της Εύληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ

νηση της Ιταλ'κής Δημοκρατίας (ttou στο εξής ·όα αναφερον- 
τα: «ως συμβαλλόμενα μέρη»^ στην επι3>μ:α τους να εν.σχυ- 
σουν τις υπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών 
και λαμβά/οντας υπόψη το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανά
πτυξη και την προώ3ηση της επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας, συμφώνησαν τα ακόλου3α:

Άρ3ρο 5.
Στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και σε εφαρμογή της 

είναι δυνατόν να προω3ούντα: Προγράμματα συνεργασίας κοι- 
ν'ύ ενδιαφέροντος στα πεδία της επιστημονικής έρευνας κα: 
τεχνολογίας μεταξύ σχετικών φορέων των δύο Χωρών. Κα- 
3ένα συμβαλλόμενο μέρος 3α γνωστοποιεί εκ των προτέρων στο 
άλλο την πρέ3εσή του να ποοω3ήσει τέτοια Προγράμματα.

Άρ3ρο 6.
Η Συμφωνία χυτή 3α ισχύσει από της επικύρωσής τη; και 

3α παρχμείνει σε ισχύ για μία πενταετία. Εφόσον κανένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κοινοποιήσει γραπτά στο άλλο μέ
ρος. έξη μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λή
ξης. την π’ρό3εση για τον τερματισμό της Συμφωνίας, αυτή 
3α παρατα3εί αυτόματα για μία ακόμη πενταετία.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, τα 
Προγράμματα π συ βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη κατά την 
ημερομηνία λήξης της. 3α σσνεχισ3ούν μέχρι ν* ολοκληρω- 
3σύν.

Η Συμφωνία χυτή μπορεί να τροποπο:η3εί και να συμπλη- 
ρω3ε: οποτεδήποτε τα δύο μέρη το κρίνουν αναγκαίο κα: σύα- 
φωνα με τις κοινές αποφάσεις τους.

Υπογράφτηκε στην Α3ήνα στις 13 Οκτωβρίου 1983 σε δύο 
πρωτότυπα στην ελληνική και ιταλική γλώσσα, τα οποία 
έχουν την ίδια ισχύ.

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας Ιταλικής Δημοκρατίας


