
’Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσέως της είς ’Όσλο ύπο
γραφείσης την 2αν Σεπτεμβρίου 1976 Μορφωτικής Συμ
φωνίας μεταξύ Έλλάδοςκαί Νορβηγίας».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύπ’ δψιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή κύρωσις της 
ύπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος καί Νορβηγίας Μορφωτικής 
Συμφωνίας, ή όποια έπιδιώκει την προώθησιν της μορφωτι
κής καί πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών 
πρός τόν σκοπόν μιας άμοιβαίας κατανοήσεως των έπιτευ- 
γμάτων τοϋ λαοϋ τής μιας χώρας υπό τοϋ λαοϋ τής έτέρας 
εις τόν έν γένει πολιτικόν τομέα (εισαγωγή). Ή Συμφωνία 
αυτή άποτελεϊται έν συνόλιρ άπό 4 άρθρα.

Μέ τα άρθρα 1 καί 2 τής Συμφωνίας επιδιώκεται ή συνερ
γασία είς τόν μορφωτικόν τομέα διά τής θέσεως εις άμεσον 
επαφήν των άντιπροσώπων των διαφόρων φορέων πολιτι
στικής πολιτικής, (όπως π.χ. ’Ινστιτούτων, ’Οργανισμών 
κΛ.π.), καί διά τής παροχής ύποτροφιών ή παντός είδους 
διευκολύνσεων είς σπουδαστάς διά μεταπτυχιακάς σπουδάς 
είς ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα.

’Επίσης προβλέπεται ή προώθησις ετέρων διακανονισμών 
μέ προοπτικήν τήν έφαρμογήν τών σκοπών τής -Συμφωνίας 
(άρθρον 2).

Τέλος, τό άρθρον 3 προβλέπει τήν σύστασιν Μικτής Μορ
φωτικής Επιτροπής διά τήν έπεξεργασίαν προγραμμάτων 
άνταλλαγών καί συνεργασίας, κατ’ άρχήν, διετοϋς ισχύος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ' Αί έν λόγιο άνταλλαγαί θά συντελοϋνται έπί τη βάσει τών 
άρχών τής άμοιβαιότητος.

Διά τούς λόγους αύτούςέχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλλωμεν 
ύμΐν τό προσηρτημένον τη παρούση Σχέδιον Νόμου πρό 
έγκρισιν.

’Εν Άθήναις τη 10 ’Απριλίου 1979 
Οί 'Τπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
ΚΏΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Πολιτισμού καί ’Επιστημών ’Εθνικής Παιδείας
καί θρησκευμάτων

ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσέως τής είς Όσλο τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1976 

ύπογραφείσης Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει Εσχύν νόμου ή είς “Οσλο τήν 2αν Σεπτεμ

βρίου 1976 ύπογραφεΐσα Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας, 
τής οποίας τό κείμενον είς πρωτότυπον είς τήν ’Αγγλικήν 
γλώσσαν καί είς μετάφρασιν είς τήν Ελληνικήν έχει ως άκο- 
λούθως:


