
J V i. y.v /.I T: /.Cuv■j'-· τού σχεϊίου Νόμου κυρώσεω; τής ύττογ : αφείσης s:;
— Άνήνας τήν 18r,v Μαρτίου -1977 Συμφωνίας Πολ:τ:στ:- 
? κής. Μορφωτ:κής -/.j: Έτ:στημον:κής συνΕργασίας μΕταξύ

-Ελλά; ο; 7.2; Ουγγαρίας.·.

Γ7ι>6ς ιην Βον/.ην τοιν Έλληναν

Α:ά τού ύττ" S’i’.v σχεοίσυ Νόμου σκοττεϊτα: ή κΰρωσ:ς τής 
ύττογγοαφείσης μεταξύ Ελλά: ο ς κα: Ουγγαρίας ώς άνω Συμ
φωνίας ή ό—ΐ.:α ε-:5:ώκε: την άνστττυξ'.ν τής συνεργασίας. 
ί·; τον μορφωτ.κόν κα: :τολ:τ:στ:κόν τομέα ώς καί si; τού; 
τομείς τής ττα’.οείας. τής έττ'.στήμης κα: τον ά·υλητ:σμολ με 
σκοπόν την κροώ&ησ:·; τών φ·.λ:κών ΐεσμών μεταξύ των ούο 
χοίρων εισαγωγή).

Ή συμφωνία αύτη αττοτελεϊτα: εν συνόλω ά:τύ ό ά?·5ρα.

Α:ά τον τομέα τής Πα:?είας κα: τής έττ'.στήμης —poS/,ε- 
ττε: το ίρνρον I. τής συμφωνίας την συνεργασίαν τών Άνω- 
τϊτων Έκττα:2ευτ:κών Τΐρυμάτων (.ΑΕΙ).. τήν ανταλλαγήν 
σττου; αστών και καθηγητών άνωτάτης έκτταιοεΰσεως. τήν συν- 
οτομήν ε!ς τήν ε'ρευναν. τ2ς ττροσκλήσε’.ς άντιττροσώττου Ιδρυ
μάτων ε!ς συνέϊρ’.α. τήν χορήγησ'.ν ύττοτροφόών εί; σττουοαστά; 
7.2: τττυχ’.οΰχους ΑΕΙ. 7.2’. τήν ανταλλαγήν έμττε:ρ:2ς εις τούς 
τομείς τής ττα’.οείας 7.2: έττ’.στήμης 7.2: β'.βλίων.

Το άρ-ύρον II τύ_όττοίον αναφέρετμι είς τον ττολ:τ:στ:κόν 
τομέα ττροόλέττε: τήν όργάνωσ:ν κα! ανταλλαγήν έκ-$έσεων 
ζωγραφικής γλυτττικής. γραφ-.κής τέχνης. ί’.ίλίων. τήν άττο- 
ττολήν έκατέρι·>5εν μουσ:κών, θεατρικών καί χορευτικών συγ
κροτημάτων. τήν συνεργασίαν τών Σχολών Καλών Τεχνών, 
τών £:βλ:ο·5ηκών τών μουσείων κλ-. κα: τάς έτταφάς μεταξύ 
συλλόγων συγγραφέων, συνθετών. , ωγράφων, το’.ητών, λογίων 
αρχιτεκτόνων κλττ.

Τό âp-Spcv III άναφέρετα: είς τήν συνεργασίαν τής ραδιο
φωνίας. τής τηλεοράσεως κα: τής κινηματογραφίας δ:ά τής 
ανταλλαγής άντ:ττροσώττων τών φορέων τών ανωτέρω τομέων, 
S:à τής· ανταλλαγής τηλεοπτικών ττρογραμμάτων. δ:ά τής 
σταρ αγωγής άττό κοινού τα:ν:ών κα: δ:ά τής συμμετοχής είς 
έΐδομάδας κινηματογράφου καί φεστίίάλ.

μεα του αύ..ητ:σμου :·.α της ο:οργ 
τάσεων 'κα: άγωνων κα: δ:ά τής συνεργαστας τών άντ:στο:χων 
αΰληττκών Οργαν.σμών.

Τέλος, το άρ-ύρον V ττροόλέττε: τήν σΰγκ/.ησ:ν άνά δ’.ετίαν 
εναλλάξ είς Ελλά; a κα: Οΰγγ αρ ! αν Μ’.κτής Ελληνοουγ;::- 
κής Μορφωτικής Έττ:τροττής. δ:ά τήν έττεξεργασίχ; ΐ’.ετοΰς 
ίσχύος προγράμματος μορφωτ:κών ανταλλαγών.

Α:ά τούς ανωτέρω λόγους ύττοόάλλετα: ύμίν το συνημμένου 
σχέδ'.Ον Νόμου ττρός εγκρ:σ:ν.

Έν Α·ύήνα:ς τή 17 Ίχ;ουαρ!ου 11)79

Ο: Ισου:·
Πσοεοσίας Κυόερνήσεως

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΑΟΣ
ΈΞωτερ’.κών

Γ. ΓΑΛΛΗΣ
Π:

_υντον:σν.ου
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΙΣ

τ:σμοϋ κα: Έτ:στηυ.ών
Α. ΧΙΑΧΙΑΣ

Έ·5ν:κής ΓΙ α::είας 
κα: θοησκευκάτων

Ι.ΗΑΡΒΙΤΣΙΩΤΙΙΣ

Βιομηχανίας κα: Ενεργ'είας 

Μ. ΕΒΕΡΤ

ΣΧΕΑΙΟΧ XOMOV

Περ: κυρώσΤώ’ς τής ε":ς λΑνήνας τήλ 18ην Μαρτίου Τ977' 
ύτογραφείσης μεταξύ τών Κυοερνήσεων τής Έλλη;:κή; 
Αημοκρατίας κα: τής Λαϊκής Αη-υοκρατίας τής Ούγ*γαρίας 
Συφμων ί α ς Μορφωτ:κής, Έκ·ται?ευτ:κής κα: Έτ’.στημον:- 
κής συνεργασίας.

'Ap-Spov τρώτον.
Κυροΰτα: κα: εχε: :σχύν νόμου ή ε:ς Άίήνας τήν 18ην 

Μαρτίου 1977 ύτογ·ραφε:σα. μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
ΊΓ/.λην:κής Αημοκρατίας κα: τής Λαϊκής Αημοκρατίας τής 
Ουγγαρίας. Συμφωνία Μορφωτ:κής. Έκαα:;ευτ:κής κα: Έ-:- 
στημον.κής συνεργασίας τής όττοίας το κείμενον είς ζρωτότυ- 
~ον ε:ς τήν Άγγλ’.κήν γλώσσα κα: είς μετάφρασ:ν εΓς τήν 
Έλλην.κήν εχε: ώς άκολοΰ-ίως:


