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Κύρτοοη Συμφωνίας επιοχημονικής και τεχνολογικής ον- 
νεργαοίας μεταξύ των Κνβερνήοεων της Ελληνικής Δη¬ 
μοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω οπό της Βουλής 
ιΐιηφισόένται νόμον: 

'Α-ρ&ρο πρώτο. 

Κυρώνεται %<κ έχει την ισχύ ποιο όριζει το άρ3ρο 28 πβρ. 
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολο¬ 
γικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπ.ηράφτη- 
'/ϊ στην 4·&ήνα στις 13 Οκτωβρίου 1983, της οποίας το κεί¬ 
μενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ¬ 
νηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (που στο εξής 3α αναφέρον- 
ται «ως συμβαλλόμενα μέρη»), στην επι3υμί« τους να ενισχύ- 
σουν τις υπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δυο Χωρών 
και λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανά¬ 
πτυξη και την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας, συμφώνησαν τα ακόλοοΒα: 

Άρ3ρο 1. 

7 α συμβαλλόμενα μέρη 3α εν·8αρράνουν τη συνεργασία με¬ 
ταξύ των δύο Χωρών στον τομέα της επιστημονικής και τε¬ 
χνολογικής ανάπτυξης ειίικότερα σε εκείνους τους τομείς κοι¬ 
νού ενδιαφέροντος οι Οποίοι επισημάνόηκαν με την υκαιβία 
του Συμποσίου για τη διμερή επιστημονική συνεργασία που 
πραγματοποιήό'ηκε στη Ρώμη από 20 έως 22 Ιανουάριου 
1983. 

Άρ3ρο 2. 

Η επιστημονική και τεχνολογική σύνεργα-.* που 3 α πραγμα¬ 
τοποιηθεί με βάση τη Συμφωνία αυτή 3 α έχει τις εξής 
μορφές: 
Α) Ανταλλαγή πληροφοριών ως και επιστημονικών κα. 

: εχνολογικών δεδομένων. 
Β) Ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών για δέματα 

επιστήμης κα: τεχνολογίας, κ*3ώς επίσης επιστημόνων, ε¬ 
ρευνητών και άλλου ειδικού τεχνικού προσωπικού. 
Γ) Οργάνωση διμερών επιστημονικών και τεχνολογικών 

σεμιναρίων. 
Δ) Αποστολή εμπειρογνωμόνων σε επιστημονικά και τεχνο- 

λο μκά όέματα. 

Ε; Κοινά ερευνητικά έργα. 

Άρ3ρο 3. 

Άλλες μορφές επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργα¬ 
σίας μπορούν να προταβούν από τα συμβαλλόμενα μέρη δια 
της διπλωματικής οδού. Επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, 
εντός αυτών που επισημάν3ηκαν -το σεμινάριο και που ανα- 
φέρονται στο Άρ3ρο 1, 3α μπορούσαν να προτα3ούν δ:α της 
διπλωματικής οδού. 

Άρ3ρο 4. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σύσταση μιας 
Μ κτής Επ.τενπής αποτελοόμενης από αντιπροσώπους που 
3α υποδείξουν οι δύο Κυβερνήσεις. Στη Μικτή Επιτροπή ανα- 
3έτεται ο έλεγχος της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας 
κα’· η εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή -3α συνέρ¬ 
χεται κά3ε δύο χρόνια εναλλακτικά στη μία και στην άλλη 
Χώρα για να εξετάζει τις προτάσεις συνεργασίας, να δια¬ 
μορφώνει τα προγράμματα διετούς συνεργασίας και να προσ¬ 
διορίζει τη διαδικασία εφαρμογής ως και τους όρους κα: τρό¬ 
πους χρηματοδότησης. 

Άρ3ρο 5. 

Στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και σε εφαρμογή της 
είναι δυνατό να προωθούνται προγράμματα συνεργασίας κοι¬ 
νού ενδιαφέροντος στα πεδία της επιστημονικής έρευνας και 
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τεχνολογίας μεταξύ σχετικών φορέων των ϊύο Χωρών. Κα¬ 
δένα συμβαλλόμενο μέρος δα γνωστοποιεί εκ των προτέρων στο 
άλλο την πσόδεσή του να τροωδήσει τέτοια προγράμματα. 

Άρδρο 6. 

II Συμφωνία αυτή δα ισχύσει από την επικύρωσή της και 
δα παραμεινει σε ισχύ για μία πενταετία. Εφόσον κανένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κοινοποιήσει γραπτά στο άλλο μέ- 
ρος. εξι μήνες πριν από την ζροβλεπόμενη ημερομηνία λή- 
ξης. τήν πρόδϊση γίαι τον τερματισμό της Συμφωνίας, αυτή 
δα παραταδεί αυτόματ* γιη μία ακόμη πενταετία. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, τα 
προγράμματα που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη κατά την 
ημερομηνία λήξης της δα συνεχισδούν μέχρι να ολοκληρω- 
δούν. 
Η Συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηδεί και να συμπλη¬ 

ρωθεί οποτεδήποτε τα δύο μέρη το κρίνουν αναγκαίο και σύυ- 
φωνα με τις κοινές αποφάσεις τους. 

Τπογράφτηκ* στην Αδήνα 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 τπς 
Ελληνικής Δημοκρατίας Ιταλικής Δημοκρατίας 

Άρδρο δεύτερο. 

Τα πρωτόκολλα — πρακτικά που καταρτίζονται σε εκτέ¬ 
λεση της συμφωνίας αυτής από τη Μικτή Επιτροπή το» άρ- 
δροο 4 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρ¬ 
μοδίων κατά περίπτωση ϊπομργών. 

'Αρδρο τρίτο. 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
1τΨ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομεν να δημοσιευδή στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως ίο κείμενο του παρόντος και να εκτέλάιδή ως 
νόμος του Κράτους. 

Αδήνα. 21 Νοεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕίΒΤΕΡΙΚβΝ εΡευλαζ και τεχνοαογιαζ 
ΜΑΝ. ΧΑΡΛΛΑΜΠΟίίΟΥΛΟΧ ΓΕϋΡΓΙΟΧ ΛΙΑΜΗΧ 

θεωρή&ηκε και χέ&ηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Α#ήνα, 26 Νοεμβρίου 1984 

Ο ΕΜ ΤΗΣ ΔΙΚΑίόΪΥΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

^ϋίί»Γ. . ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΧ 


