
’ Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής συμβάσεως 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής Μάλτας, 
άφορώσης εις την επιστημονικήν καί τεχνικήν συνεργα
σίαν».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Α. Κατά τήν έν Άθήναις έπίσκεψιν τοϋ προέδρου τής 

Δημοκρατίας τής Μάλτας κ. D. Mintoff, προωθήθη καί 
ύπεγράφη μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ έπί των ’Εξωτερικών 
'Τπουργοϋ τής Ελλάδος κ. Δ. Μπιτσίευ, σύμβασις άφορώσα 
εις τήν ’Επιστημονικήν καί Τεχνικήν συνεργασίαν των δύο 
χωρών.

Β. Ή άντιμετώπισις τών έκ τής Συμβάσεως ταυτης 
άπορρεουσών υποχρεώσεων προϋποθέτει την συμπραςιν 
πλειόνων τοϋ ενός κρατικών οργάνων. Εΐδικώτερον αι υπο 
τής συμβάσεως προβλεπόμεναι δραστηριότητες, αι εμπί- 
τττουσαι εις τήν αρμοδιότητα τής 'Υπηρεσίας ’Επιστημο
νικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμού καί ’Επιστημών, είναι αί κάτωθι :
(α) Άρθρον 1 : Παροχή διευκολύνσεων διά τήν προαγωγήν 

τής συνεργασίας τών δύο χωρών εις τον 
επιστημονικόν καί. τεχνικόν τομέα.

(β) Άρθρον 2 (παρ. β) : ’Ανταλλαγή- έπιστημονικών--χαί
τεχνικών πληροφοριών.

» » (παρ. γ) : Γνωμοδοτήσεις μεταξύ έμπει-
ρογνωμόνων τών δύο χωρών, ώς 
καί μετάκλησις τοιούτων.

» )) (παρ. ε) : Τεχνική έπιμόρφωσις ειδικών είς
- ιδρύματα ή βιομηχανικά κέντρα.

ί » » (παρ. στ) :’Οργάνωσις διαλέξεων καί μαθη
μάτων επιστημονικής καί τεχνι
κής φύσεως.

Γ. Περαιτέρω : ; . .· ·.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ (α) είς τά άρθρα 3 καί 4 καθορίζονται οί τρόποι καί αί 
μέθοδοι έξυπηρετήσεως τών σκοπών τής Συμβάσεως,

(β) είς τά άρθρα 3, 6, 7 καί 8 προβλέπε- 
Μικτής ’Επιτροπής καί καθορίζεται ό τρόπο 
ποθέσεις λειτουργίας ταύτης.

ται ή σύστασις 
ς καί αί προϋ-

(γ) είς τό άρθρον 9 υπογραμμίζεται ή ύποχρέωσις τών 
μερών έπικυρώσεως τής συμφωνίας τό συντομώτερον δυ
νατόν, καί τέλος

(δ) εις τό άρθρον 10 ορίζεται ότι ή σύμβασις είναι δετοϋς 
διάρκειας δυναμένη νά άνανεωθή σιωπηρώς. Αΰτη δύναται 
νά καταγγελθή έκατέρωθεν καί μετά προειδοποίησή 6 
μηνών.

Έν Άθήναις τή 22 Νοεμβρίου 1976
Οί 'Υπουργοί

Έπί τών Εξωτερικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ' ΚΩΝ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις ύπογραφείσης τήν 8ην 

Απριλίου 1976 Συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
_ Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δη

μοκρατίας τής Μάλτας άφορώσης είς τήν Επιστημονικήν 
καί τεχνικήν συνεργασίαν.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου, ή έν Άθήναις την 8ην 

Απριλίου 1976 ΰπογραφεΐσα Σύμβασις μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας τής Μάλτας άφορώσα είς τήν Επι
στημονικήν καί Τεχνικήν συνεργασίαν τής όποιας τό κεί
μενον έν πρωτοτυπώ είς τήν Αγγλικήν καί έν μεταφράσει 
είς τήν Ελληνικήν έχει ώς έπεται :


