
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

σ/έδιο Νόμου «περί κυρώσεως τής μορφωτικής συμφω- 
*" νίας Ελλάδος - Μάλτας τού ύπογραφηκε στην ’Αθήνα στις

8-4-76».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Μέ το ϋτοβαλλόμενο σχέδιο Νόμου αποβλέπεται ή νομο

θετική κύρωση τής στην Αθήνα ύπογραφείσης την 8-4-76 
μορφωτικής συμφωνίας Ελλάδος - Μάλτας.

Ή συμφωνία αύτη άποτελουμένη άπό 13 άρθρα συνάφθηκε 
χάεις στήν επιθυμία τών συμβαλλομένων μερών να αναπτύ
ξουν και νά συσφίγξουν τίς φιλικές σχέσεις μεταξύ τών δύο 
Χωρών καί νά προαγάγουν την συνεργασία τους στούς το
μείς τής μορφώσεως επιστήμης έκπαιδεύσεως τών μέσων 
ένημερώσεως καί τοϋ άθλητισμοϋ.

Για νά επιτύχουν τον σκοπό αυτόν τα συμβαλλόμενα μέρη 
άνέλαβαν την υποχρέωση: 1) Νά ενθαρρύνουν την μελέτη τής 
φιλολογίας, τέχνης, επιστήμης καί πολιτισμού καί νά συνερ
γάζονται σ’ αύτούς τούς τομείς, 2 ) Νά άνταλλάσσουν τα εκ
παιδευτικά προγράμματα τους, 3) Νά χορηγούν υποτροφίες, 
4) Νά διευκολύνουν τίς ανταλλαγές σπουδαστών καθηγητών 
καί ερευνητών, 5) Νά ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ 
τών Μουσείων των, τών Βιβλιοθηκών, τών ’Αρχείων των καί 
άλλων πολιτιστικών ‘Ιδρυμάτων, 6) Κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος θά ενθαρρύνει την οργάνωση επιστημονικών έκθέσεών, 
θεατρικών καί φολκλορικών παραστάσεων, 7) Τα συμβαλλό
μενα μέρη ενθαρρύνουν τήν οργάνωση άθλητικών συναντή
σεων.

Πρός τόν σκοπό τής εφαρμογής τής συμφωνίας αυτής προ- 
βλέπεται σύσταση μικτής επιτροπής Ελλάδος - Μάλτας για 
την επεξεργασία τών λεπτομερειών τών προγραμμάτων συνερ
γασίας καί τών οικονομικών όρων ή επιτροπή αύτή θά συνέρ
χεται κάθε δύο χρόνια έκ πεοιτροπής στην Έλλ.άδα καί τήν 
Μάλτα καί ή εφαρμογή τών προγραμμάτων πού ή επιτροπή 
θά επεξεργάζεται θά πραγματοποιείται διά τής διπλωματικής 
οδού. Τέλ.ος δηλοϋται ότι ή συμφωνία αυτή ισχύει για (απεριό
ριστο χρονικό διάστημα καί ότι ή ισχύς της μπορεί νά λήξει 
διά γνωστοποιήσεως ύποβαλλ.ομένης άπό όποιοδήποτε μέρος 
προς τό άλλ,ο οπότε ή παύση τής ισχύος θά επέρχεται εξη 
μήνες άπό τήν ημερομηνία υποβολής τής γνωστοποιήσεως 
τής λήξεως. ...

’Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1978 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Εύν. ΠαιΪειας καί θρ/των Πολιτισμού καί ’Επιστημών

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Γ. ΠΛΓΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 8ην Άπριλ.ίου 1976 

ύπογραφείσης, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής 
Μάλτας, Μορφωτικής Συμφωνίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυρούται καί εχει ίσχύν Νόμου ή έν Άθήναις τήν 8ην Ά- 

^ξ?ιλ.ιου 1976 ύπογραφεΐσα μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Δημο

κρατίας τής Μάλτας, Μορφωτική Συμφωνία τής οποίας τό 
"κείμενον έν πρωτοτύπου εις τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν καί έν 
μεταφράσει είς τήν ‘Ελληνικήν έχει ώς επεται:

CULTURAL AGREEMENT 
BETWEEN

The Government of the Hellenic Republic 
and

The Government of the Republic of Malta
The Government of the Hellenic Republic and the 

Government of the Republic of Malta.
- considering the close and friendly relations existing 

between the two countries and the bonds of civilization 
and culture which associate them in the historical deve
lopment of the Mediterranean;

- wishing to promote more intense collaboration in 
the fields of culture, art, science, tourism, mass media 
and sports in order to strengthen the ties of mutual frien
dship:

- being conscious of the importance of mutual cultu
ral contributions, .·

have agreed as follows :

Article 1
Each Contracting Party shall encourage the study of 

the literature, art, science and civilization of the other 
Party and facilitate in the widest possible manne_r the. 
cultural, “scientific and technical co-operation between 
the two countries,

Article 2
Each Contracting Party shall facilitate, the admission 

of the nationals of the other Party to its niversities and 
institutions of higher learning and allow them to follow 
on its territory, in accordance with the laws and regula
tions in force, all professional training, studies and re
search.

• Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to include in 

their educational and teaching programmes ideas which 
will foster a better knowledge of the respective coun
tries.

Article 4
The Contracting Parties have agreed that the equiva

lence of degrees and diplomas awarded by educational 
institutions will be examined:

- in the Republic of Malta within the limits laid down 
by its laws and regulations in force. In the Hellenic Re
public by the Institutions of Higher Learning which have 
the exclusive jurisdiction to formulate, according to 
each case and speciality, the conditions for the recogni
tion of the diplomas.

Article 5
Each Contracting Party shall, to the extent possible, 

make available to the other Party scholarships for tea
ching and further training of nationals in those fields to 
be determined by common agreement.

Article 6
The Contracting Parties shall facilitate the exchange 

of students, trainees, teachers, research workers, ex
perts, lecturers and other personnel exercising an acti
vity in the fields referred to in Article 1.

Article 7
In accordance with its laws and regulations, each Con

tracting Party shall facilitate the access of experts, uni
versity students, research workers and teachers of the 
other Party to its libraries, archives, museums, research 
laboratories and cultural organisations.


