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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 157
13 Ιουλίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3988
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής
Δημοκρατίας που είναι αρμόδιο για την επιστήμη και την
τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Γε−
νικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Επιστημονι−
κής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δημοκρατίας που είναι αρμόδιο για την επιστήμη
και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Επιστημονικής
και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK) που υπο−
γράφηκε στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 2010, της οποίας το κεί−
μενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Μνημόνιο Κατανόησης
Μεταξύ
Του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας που
είναι αρμόδιο για την επιστήμη και την τεχνολογία
Όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Συμβουλίου Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK)
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υφυ−
πουργείο της Τουρκικής Δημοκρατίας, εφεξής «τα
Συμβαλλόμενα Μέρη», αναγνωρίζοντας τη σημασία της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας,, στην ανάπτυξη των
εθνικών τους οικονομιών, επιθυμώντας την περαιτέρω
ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνο−
λογική συνεργασίας τους, στη βάση της ισότητας και
του αμοιβαίου οφέλους,
Υπενθυμίζοντας τη «Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας για Συ−
νεργασία στις Επιστήμες και την Τεχνολογία», η οποία
υπεγράφη στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2001, Συμ−
φώνησαν στα ακόλουθα:
1. Πεδίο Εφαρμογής
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υπο−
στηρίζουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης
και της τεχνολογίας μεταξύ των συναφών Ερευνητικών
τους Φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης (ΜΚ), τη «Συμφωνία μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τουρκικής Δημοκρατί−
ας σχετικά με τη Συνεργασία στις Επιστήμες και την
Τεχνολογία», η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 4 Φε−
βρουαρίου 2001, και όλες τις υφιστάμενες νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις της κάθε χώρας.
2. Τομείς Δραστηριοτήτων
Οι τομείς δραστηριοτήτων, δυνάμει του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
θέματα:
α) Έργα κοινής έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμ−
βανόμενης και της ανταλλαγής επιστημόνων, ειδικών
και ερευνητών.
β) Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές
συναντήσεις, συνέδρια, συμπόσια, σειρές μαθημάτων,
εργαστήρια, εκθέσεις, κ.λπ.
γ) Ενίσχυση θεσμών και ανάπτυξη ικανοτήτων.
δ) Εκπόνηση κοινών στρατηγικών και σχεδίων, σε ευ−
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να προωθηθούν πε−
ραιτέρω οι επιστήμες και η τεχνολογία στην περιοχή.
3. Μορφές Συνεργασίας
α) Οι κοινές δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρό−
ντος Μνημονίου Κατανόησης μπορεί να περιλαμβάνουν,
αλλά όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες μορφές:
β) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ
για τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI), η Ελλάδα έχει,
επίσημα, εκφράσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσει την
Ερευνητική Υποδομή NETRINO/KM3 Net, στην περιοχή
έξω από την Πύλο, με σκοπό την ανίχνευση κοσμικών
νετρίνων υψηλής ενέργειας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
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θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας, σε αυτή
την υποδομή, μεταξύ των συναφών ερευνητικών τους
φορέων.
γ) Τη συνέχιση και περαιτέρω υλοποίηση της Κοινής
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στον τομέα των
Επιστημών και της Τεχνολογίας, για τα επόμενα έτη,
σε τακτική βάση.
δ) Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συ−
ναντήσεων, για αμοιβαία αποδεκτά θέματα.
ε) Τη συνέχιση και περαιτέρω υλοποίηση κοινών έρ−
γων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας (ERA) και Διεθνούς Συνεργασίας (INCO)
και των ERA Nets, υπό την αιγίδα των Προγραμμάτων −
Πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των επι−
στημών και της τεχνολογίας, σε αμοιβαία αποδεκτά
πεδία θεματικών προτεραιοτήτων.
στ) Την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του Ορ−
γανισμού της Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πό−
ντου (BSEC) και, ιδίως, της Ομάδας Εργασίας για την
Επιστήμη και Τεχνολογία.
ζ) Τη δημιουργία μιας διμερούς Ελληνοτουρκικής Ομά−
δας Εργασίας, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο
της συνεργασίας τους στο πλαίσιο των Υποδομών Με−
γάλης Κλίμακας (ESFRI).
η) Τη δημιουργία μιας δικτυακής υποδομής μεταξύ του
Ελληνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και
του τουρκικού Ακαδημαϊκού Δικτύου και Κέντρου Πλη−
ροφοριών (ULAKBIM), με τη μορφή μιας διασυνοριακής
ζεύξης σκοτεινών ινών, η οποία θα συνδέει τα εθνικά
δίκτυα Έρευνας και Εκπαίδευσης των δύο χωρών. Αυτό
θα βοηθήσει και στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος
στην περιοχή και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας.
4. Διαχείριση
Για την ορθή υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κα−
τανόησης, θα λάβει εντολή να το διαχειριστεί η Μεικτή
Επιτροπή Επιστημών και Τεχνολογίας που απαρτίζεται
από αντιπροσώπους που ορίζονται από τα δύο Συμβαλ−
λόμενα Μέρη, η οποία συστάθηκε βάσει της «Συμφωνίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τουρκικής
Δημοκρατίας για Συνεργασία στις Επιστήμες και την
Τεχνολογία», η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 4 Φε−
βρουαρίου 2001.
5. Επίλυση Διαφορών
Τυχόν διαφορές οι οποίες θα προκύψουν από την
ερμηνεία ή την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου
Κατανόησης θα διευθετούνται μέσω διαβουλεύσεων
μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.
6. Τροποποιήσεις
Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να τροποποι−
ηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των Συμβαλλόμενων
Μερών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε
ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 7
του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.
7. Έναρξη Ισχύος και Καταγγελία
α) Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ
κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής αναγγε−
λίας, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώ−
νουν, το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για
την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών νομικών
διαδικασιών.
β) Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε
ισχύ για μια περίοδο πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυ−
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τοδικαίως για περαιτέρω πενταετείς περιόδους, εκτός
αν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώ−
σει, τουλάχιστον έξι μήνες πριν, δια της διπλωματικής
οδού, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εγγράφως, για
την πρόθεση του να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο
Κατανόησης.
γ) Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παύσει να ισχύ−
ει από την ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τουρκικής
Δημοκρατίας για Συνεργασία στις Επιστήμες και την
Τεχνολογία, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συμφωνίας.

Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 2010, σε δύο
αντίτυπα, στην αγγλική γλώσσα.
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΓΚΕΜΕΝ ΜΠΑΓΚΙΣ
(EGEMEN BAGIS)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από
την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 στοιχείο α’
αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01001571307110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

