ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΎ

Στο σχέδιο Νόμου -«κύρωση Σ'-κερωνίας μεταξύ τον Κυοερνήτεων της Ελληνικής Δηιχοκ.ρατιας και της Γαλλιχή;
Αηικκερατιας σχετικής με την Ε/-ληνο— Γ α λλ ι'/.η Σνολή».
Προς τη Βουλή τα»’ Ελλήνωι

Κύοωατ Σαμρωνίας μεταΞΰ των Κυδερ'/ησεων της Ελλτ ·7.ής Λημοχρατίας χα: της Γαλλιχή; Ληχοχρατίας με τη<
ΕΓ/ώ.ηνο—Γαλλική Σχολή.

To υποδαλλ<όιΐ|ϊνο Σχέδιο Νόμου αποδ/.έπ:ι στη νομούε·
τ:·/.ή κύρωση τη; Συμφωνίας μεταξύ της Κυδερνήσεως τη;
Ελληνικ.ης Αημοκ.ρστία; ■/.2■ τη; Κυδερνήσεως τη; Γαλλι7.η; Λητχοκρστίας
σχετικά με την Ελληνα—Γαλλική Σχο
λή. η οποία υπο-μάοηκε ττη/ Αύέν2 ττ:; 28 Νοε'χόοιο.
1986.'

Κυρώνεται και εχει την ιτχύ του ορίζει το αο-λοο 28 τα;,
1 του Συντάγματος η Συχο-ωνια μεταιρΰ των Κυδερνήσεων
τη; Ε/.λη·/".χη; Αηχοχτατία; 7.αι της Γαλλικής Αηχοχ.οατ:α; σχετική με τη/ Ελληνο—Γαλλική Σχολή, του υτογραοην.ε στην Αόήνα στις 28 Νορυιδρίου 1986. τη/ οτοίας το
κείμενο σε τρωτοτυτο στην ελλη/ική γλώττα εχει ω; εατς:

Για να επιτύχουν το ο; σκοπού; των τα Συρδαλλό κενά
Μέρη ανέλαδαν τη·/ υποχρέωση:
Γι Να συνδράμουν στη λειτουργία - τη; Ελληνο—Γα/Δι
κή; Σχολής της Αγίας Π αρασχευής.

2) Να ανατεύεί η λειτουργία ν.α: η ο εύύυναη τη; Εαληνο—Γαλλιχή ς Σχολής στο Σύνδισμο για τη γαλλική εκ
παίδευση στην Ελλάδα. νομικό πρόσωπο γαλλικού δίκαιου ;χε
έδρα το Π’αρίσι χαι πλήρη διχαιοπρακ.τική :7.ανότητ2 ττην
Ελλάδα.
3) Να ορίσουν too; δασικούς κανόνι; λε:τουργια; τα:
δ ιχχηι ρύσεως της Ελληνο—Γαλλτ/.ή; Σχολής ττο ατό επτά
άρίίρα αττοτελοιήχενο 7.αταττχτ·.7.ό τλαίτιο το ο~οίο αποσελε! παράρτημα της παρούσης Συμφωνίας να: το οποίο οιε—Γ * ·

α)

τον χαύοοισμό των τμημάτων ι ολληντκου χα: γΧΛΑ>-

7.θύ),
β) το διορισμό των Αιβυύυντών ν.χ-. τον cxnxiδ<ευτιχο-υ
προσωπιχοΰ χαι τη·/ ευύύνη τους ένατ/τι της εκλητ/ιχής εχπχσδευτ'χής νομούεσίας.
γ) τον τρόπο εισδοχής ραύ-ηιών ελληνιχής. γαλλικής. ή
άλλης υπημοότητ-ας.

ο) τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ελληνικού 7.x. του
γαλλικού τμήματος.
ε) τις μεταγραφές των μαθητών χ-α: τη/ παρχκολούύηση των προαιρετικών δραστηριοτήτων του γαλλιχου τχηχατος ατό τους μαύητές του ελληντχού τμήματος.
οτ) το ωρολόγιο πρόγραμμα, χαι
ζ) τον χαύορισμό των ο ιό άχτρ ων.
4) Να πρυδλέψουν τη δυνατότητα χρητςχο/το:ήοεως συ
μπληρωματικών χτιρίων ατο την Ελληνο-Γαλλιχή Σχολή, με
την ετιτύλαςη της ελληνιχής νομούεσίας.

Ύτογραμ’χίζ : τ α ·. ότ: από την εφαρτχογή των διατάξεων της
υτό κύρωση Συχοωνίας δεν τροχΛΑΐίται χαεχ-α τατάντ, ή
μείωση των εσόδων του 7.ρατ:χθυ τροΰτολογισμου.
Θέτοντας τα ταρατάνω υτόώη τη.ς Βουλής των ΕΙλλήνων
εισηγούμσστε τη •/οτχοόετιχή χόρωση του υαοίαΰ.λο.;χενου NoiLOCy£C tou.
Α-5ή/α 31

Μαρτίου 1987

Οι Τχοοργοί

Προεδρίας της Κυδέονηση;
ΑΠ.ΚΑΚΛΑ-ΜΑΝΗΣ

Εςωτεοιν.ών
ΚΑΡ. ΠΑΠΟΤΑΙ.ΑΣ

Ελόνιχής Π α·δ«ίας χα: Θρητχευμάτων

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΖΓ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Α Η ΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΛΣ ΣΧΕΤΙΚΗ .ΜΕ ΤΗΝ
ExMVHNO—ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Μ Μ

Η σύναψη τη; Συμφωνίας αυτής οφείλεται -την επιύοχια
των Συμδαλλομένων Μεοων να διευρύνουν too; δεσμούς
/.ίας μίταξύ των δύο Χωρών του; y.a: vj εξεόρουν λύση στα
εχτρεμή προδλήχατα τη; Ελλτνο——Γαλλικής Σ/ο/,ή; τη;
Αγίας Π αρ χσ/,ευής.

Ap-Spo ~ώτο.

Η Κυβέρνηση της Ελληνική; Δηχοκ.ρατίας και η Ινυόί;νητη τη; Γαλλικής Αηχοκρατίας ·5εωρώ'/τας τη Συμοω-λα
για τις σχέσεις μετά ς j διανοουμένων χαι καλλιτεχνών της
19ης Αεκεμίρίου 1938 μετααΰ της Γαλλίας και της ΕλλάΖ.
θεωρώντας την ανταλλαγή ετιστολών μιοτρί του Γτουργείου Εσωτερικών της ΕΓ/ώ.τ,νιχής Ατ^/υοκριαττίας και του
Ύτουργείευ Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας σου έγι
νε στις 1 8 Σεστεμδρίου 1975,
' ·
Εσι-ϊυμώντχς να' διευρύνουν τους -δεσμούς μεταξύ των δύο
Χωρών σιίχρώ'/ησαν τα ακόλουθα:
'Λούρο 1.

Η Κυδέρνηση της Β/ϋ.ηνικής Δημοκρατίας χαι η Κυδέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας συνδράμουν στη λει
τουργία της ΕλΑητνο—^Γαλλικής Σχολής της Αγίας Παρα
σκευής (Ανατολική Αττική).
. 'Λούρο 2.
Η Ε/ϋ,η/ο—Γαύ.λιχή Σχολή είναι ένα Ίδρυμα δισλής
■σοϋ^ιτιττιχής χατσυύύνσεως. Ο Ελληνο—^Γαλλικός σύνδε
σμος για την εχταίϊευση αναύετε: Τη λειτουργία χαι τη
διεύύυ-/ση της Ελ/,ηνο—Γα/ώ.ικ.ής Σχολής στο σΰντδεσμα για
τη γαύλ'κή εχααίοευση στην Ελλάδα, νομικό πρόσωπο γαλ
λικού δικαίου με έδρα το Παρίσι και πλήρη διχατσπρακτική ικανότητα στην Ελλάδα.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών συνδέσμων προσδιορίζο
νται από μία σίμόαση της οποίας ο; όροι γνωστοποιήύηκα/
στις δύο Κυβερνήσεις.
'Αρύρο 3.
Ο: δασικοί κανόνες λειτουργίας χα: διαχείρισης της Ελληνο—Γαλλικής Σχολής ορίζονται στο καταστατικέ—πλαί
σιο. παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας και το οποίο απο
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
π
' Αρύρο 4.
Εά/ η -αύξηση του αριύμού των μαύητών και η χωρητι
κότητα υιτοδοχής των υπαρχόντων κτιρίων το ν.αύιστούν ανα
γκαίο. μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση άλλων σμχπΰ.ηρωματικών κτιρίων, με την επιφύλαξη ότι αυτό δεν παραδαίνει τις διατάξεις της ελληνικής νομούφτιας ούτε τη
γεν·κή πολιτική της Ελληνικής Κυδερνήσεως σε ύεματα
παιτεί-ας.
'Αρύρο 5.
Κάύε μία από τις δύο πλευρές ύα κοινοποιεί στην άλλη
την εκ,τέλεση των απχιτουαένων συνταγματικών διατυπώσεων
για τη ύέση σε ·σχύ της πσκ^ύσας Συμρωνέας.

