Νόμος υπ'Αριθμ. 2633
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας
στον τομέα των Αρχείων.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας
στον τομέα των Αρχείων, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου 1997, του οποίου το κείμενο
σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Γεωργίας, εφεξής
αναφερόμενες ως Συμβαλλόμενα Μέρη, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους για την καθιέρωση
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των αρχείων, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενδυναμώσουν τις
υπάρχουσες διμερείς σχέσεις τους, να προωθήσουν τη συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3
της Συμφωνίας Συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστημών Αρ. Φύλλου 158 10 Ιουλίου 1998 και
πολιτισμού, που υπεγράφη μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων την 8η Νοεμβρίου 1994, ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Άρθρο Ι Στο παρόν Πρωτόκολλο υπεύθυνες αρχές για την εφαρμογή του είναι: για την
Ελληνική Δημοκρατία: τα Γενικά Αρχεία το Κράτους, για τη Γεωργία: το Κρατικό Τμήμα Αρχείων. Άρθρο
ΙΙ Τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ τω υπηρεσιών των Εθνικών Αρχείων σε αμοιβαία βάση
κ< σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία. Άρθρο ΙΙΙ Τα Μέρη συμφωνούν, μετά από τις
αναγκαίες έρευνες στην ανταλλαγή αναπαραγόμενων αντιγράφων φακέλων αρχείων και βοηθημάτων
όπως ευρετηρίων, κατάλογο, κ.λπ., σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία προκειμένου να εμπλουτίσουν
τη συλλογή τους. Άρθρο ΙV Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν ειδικούς στον τομέα των αρχείων
προκειμένου να μοιράζονται τη γνώση επί των σύγχρονων τεχνολογιών και των εργασιών
αποκατάστασης που λαμβάνουν χώρα στα αρχεία τους. Άρθρο V Για τους σκοπούς του Άρθρου ΙV, τα
Μέρη συμφωνούν να δέχονται υπαλλήλους αρχείων εκατέρωθεν για μια περίοδο έως δεκαπέντε (15) ημέρες.
Τα έξοδα διαμονής των υπαλλήλων των αρχείων θα καλύπτονται από τη χώρα υποδοχής, ενώ τα έξοδα
μετακινήσεως θα καλύπτονται από τη χώρα αποστολής. Ο αριθμός των υπαλλήλων αρχείων θα
καθορίζεται αμοιβαία κάθε χρόνο. Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να ενημερώνουν το άλλο Μέρος σχετικά

με το χρόνο και το σκοπό της επίσκεψης τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα. Άρθρο VΙ Τα Μέρη
συμφωνούν να ανταλλάσσουν δημοσιεύσεις επί των αρχείων, να οργανώνουν επιστημονικές συναντήσεις
και εκθέσεις επί των αρχείων και να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκθέσεις με αναπαραγόμενα δείγματα
αρχειακού υλικού. Άρθρο VΙΙ Για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα Μέρη θα προωθούν
εκατέρωθεν τις συγκεκριμένες προτάσεις τους για δραστηριότητες, οι οποίες δύνανται να λάβουν χώρα
σύμφωνα με τις προτεραιότητες τους. Άρθρο VΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της
ανταλλαγής των γνωστοποιήσεων περί ολοκληρώσεως όλων των απαραίτητων διαδικασιών στην κάθε
χώρα για τη θέση του σε ισχύ. Θα παραμείνει σε ισχύ γα ένα χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με
δυνατότητα περαιτέρω ανανεώσεων τριετούς διάρκειας, εκτός εάν καταγγελθεί με γραπτή κοινοποίηση
από ένα από τα . δύο Συμβαλλόμενα Μέρη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του. Έγινε στην Αθήνα, την
16η Σεπτεμβρίου 1997, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική, γεωργιανή και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα
είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Γεωργίας
(υπογραφή) ΡRΟΤΟCΟL ΟΝ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC
RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF GΕΟRGΙΑ ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF ΑRCΗΙVΕS Τhe Gονernment οf the
Ηellenic Republic and the Gονernment οf Geοrgia hereinafter referred tο as the Ρarties Εxpressing
their desire tο establish cο-οperatiοn in the field οf archiνes between their cοuntries, Desiring tο
strengthen their existing bilateral relatiοns, tο prοmοte cο-οperatiοn and, taking intο accοunt
article 3 οf the Αgreement οn Cοοperatiοn in the fields οf educatiοn, science and culture, signed
between the twο Gονernments οn Νονember 8, 1994, haνe agreed upοn the fοllοwing : Αrticle Ι Ιn the
present Ρrοtοcοl the Αuthοrities respοnsible fοr its implementatiοn are: fοr the Ηellenic Republic: the
State General Αrchiνes fοr Geοrgia: the State Department οf Αrchiνes. Αrticle ΙΙ Τhe Ρarties shall
prοmοte cο-οperatiοn between the state archiνes authοrities οn a reciprοcal basis, in accοrdance
with their respectiνe natiοnal legislatiοn. Αrticle ΙΙΙ Τhe Ρarties agree, after the necessary researches,
the exchange οf reprοduced cοpies οf archiνes recοrds and finding aids as guide-bοοks inνentοries,
etc. accοrding tο their natiοnal legislatiοn in οrder tο enrich their hοldings. Αrticle ΙV Τhe Ρarties
agree tο exchange experts in the field οf archiνes in οrder tο share the knοwledge οf mοdern
technοlοgies and restοratiοn actiνities carried οut in their archiνes. Αrticle V Fοr the purpοse οf
Αrticle ΙV, the Ρarties agree tο receiνe archiνists frοm each οther fοr a periοd οf maximum 15 days.
Αccοmmοdatiοn expenses οf the archiνists shall be cονered by the Receiνing State while the traνel
expenses shall be cονered by the Sending State. Τhe number οf archiνists shall be mutually
determined each year. •Τhe Ρarties alsο agree tο cοmmunicate each οther the time and scοpe οf the
νisit at least twο mοnths in adνance. Αrticle VΙ Τhe Ρarties agree tο exchange publicatiοns οn
archiνes, tο οrganize scientific meetings and exhibitiοns οn archiνes and tο attend these exhibitiοns
with reprοduced samples οf material frοm archiνes. Αrticle VΙΙ Fοr the implementatiοn οf this
Ρrοtοcοl, the Ρarties shall fοrward tο each οther their cοncrete suggestiοns fοr actiνities which can
be carried οut accοrding tο their priοrities. Αrticle VΙΙΙ Τhe present . Ρrοtοcοl shall enter intο fοrce οn
the date οf exchange οf nοtificatiοns οn the cοmpletiοn οf all necessary prοcedures fοr its entering
intο fοrce in each cοuntry. Ιt shall remain in fοrce fοr a periοd οf three years and its νalidity shall be
extended fοr additiοnal three year periοds unless denοunced by written nοtificatiοn by either
Cοntracting Ρarty three (3) mοnths priοr tο the expiratiοn οf the initial οr subsequent periοds. Dοne
in Αthens, οn September 16, 1997, in twο cοpies, in Greek, Geοrgian and Εnglish languages. Αll texts
arc equally authentic. Ιn case οf diνergence the Εnglish text shall preνail. Fοrthe Gονernment Fοr the
Gονernment οf the Ηellenic Republic οf Geοrgia.

Άρθρο 2
1.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του
Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VΙΙΙ αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
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