ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
’Επί τής κυρούσειο: συμφουνίας «περί ανταλλαγών επιστημό
νων καί ερευνητών μεταξύ τής Δημοκρατίας τη: Έ/λάΈς
καί τη: Σοσιαλιστικής ’< >μοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας».
Προς τήν βονλην των 'Ελλήνων
Κατά την 6ην σύνοδον τής Έλληνο-Γιουγκοσλαυικής Επι
τροπής καί προς τον σκοπόν τής προαγωγής τής μεταςυ
'Ελλάδος καί Γ ιουγκοσλαυίας επιστημονικής καί τεχνολο
γικής συνεργασίας, άπεφασισΟη και υπεγραφη την 1/ην
Άποιλίου 1976 εις τό Βελιγραδιού συμφωνία ανταλλαγών
επιστημόνων καί ερευνητών.
Είδικώτερον :
Τό άρθρον 1 τής συμφωνίας ορίζει ότι ό σκοπός αυτή:
είναι ή άνάπτυξις καί προαγωγή τής επιστημονικής καί τεχνο
λογικής συνεργασίας μεταςΰ των επιστημονικών ιδρυμάτων
των δύο χωρών.
Τό άρθρον 2 τής συμφωνίας περιλαμβάνει τάς κάτωθι
μεθόδους προωθήσεως τής έν λόγω συνεργασίας :
Άνταλλαγαί επιστημόνων καί ερευνητών
Συμμετοχή εις κοινά ερευνητικά προγράμματα
__ ’Ανταλλαγή επιστημονικών jtal_ τεχνολογικών πληροφο
ριών.
Τά άρθρα 3, 4, 5, 8, καί 9 περιλαμβάνουν διατάξεις άναφερομένας εις τάς οΐκονομίκάς καί τεχνικάς λεπτομέρειας
τά: συνδεομένας μέ τάς έτησίας άνταλλαγάς έπιστημόνων
καί έρευνητών.
Τά άρθρα 6 καί 10 ορίζουν ότι ό συντονισμός τής συνερ
γασίας θά πραγματοποιήται υπό τής Μικτής ΈλληνοΓιουγκοσλαυικής Όμάδος Εργασίας διά την επιστημονικήν
καί τεχνολογικήν συνεργασίαν ήτις συγκροτείται υπό εκ
προσώπων τών εκατέρωθεν αρμοδίων οργάνων. Τά διά την
έκτέλεσιν τής συμφωνίας αυτής αρμόδια όργανα είναι διά μέν

την Ελλάδα ή Υπηρεσία Επιστημονικής Έρεύνη; κα|
Άναπτύξεω: τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστατώνδιά 'j τήν Γιουγκοσλαυί'ανη 'Ομοσπονδιακή'Διοίκήσι: διά
τήν Διεθνή ’Επιστημονικήν. Εκπαιδευτικήν, Μορφωτικάν
και 1 εθνολογικήν Συνεργασίαν.
I έλος τό άρθρον it τής συμφωνίας ορίζει ότι ή συμφωνία
είναι τριετοϋς ισχύος άρχομένη άπό τής ημέρας τής έπικύροόσεώς της ύπό τών Κυβερνήσεων τών δύο χωρών. Λύναται
νά συμπληρωθή ή νά παραταθή διά περίοδον τριών εΐσέτι
:των. έκτο: εάν εν τουν υεεών ήθελε κατ:
γραπτως
τήν συμφωνίαν εις τό έτερον μέρος ούχί δέ άργότεοον ττ1ης ’Οκτωβρίου τοΰ προηγουμέ'/ου έτους τοΰ χρόνου λτξεως τής συμφωνίας.
Έν Άϋήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1976
ΟΙ 'Υπουργοί
Εςωτερικών
ΔΗΜ. ΜΠΊΤΣΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ

Πολιτισυ,οϋ καί Έπιστηαουν
ΚΩΧ.' ΤΡΥΠΑΝΗΣ’

ΝΌΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Βελιγραδιού τήν 17ην ’Απριλίου 1976
ύπογραφείσης Συμφωνίας «περί άνταλλαγής επιστημόνων
καί έρευνητών μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατία; ~ καί
τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής
Γ ιουγκοσλαυίας».
Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου, ή έν Βελιγραδιού τήν 1/ην
’Απριλίου 1976 ύπογραφεΐσα Συμφωνία «περί άνταλλαγής
έπιστημόνων καί έρευνητών, μεταξύ τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας
τής Γ ιουγκοσλαυίας, ής τό κείμενον έν πρωτοτύπου είς την
’Αγγλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν
έχει ώς έπεται :

