
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΙΣ
σχείίου XόμΟυ «κυρωτικού τής ύζογραφείσης τήν 16ην 

Δεκεμβρίου 1976 είς Ιαλάμαμζαντ Μορφωτικής Συαφίν- 
via: μεταξύ Έλλάοος ‘/.a! Π ατ/.:σταν».

Δ:ά τού; ανωτέρω λόγους ύτοόάλλετα: ύμίν το σννημμεν: ■ 
τχεο:ον Χόμου ττρος Ιγχριστν, . . 7

Εν Α-3ήνα:ς rfj IS ‘Ιανουάριου 1979

Π où ζ T/y)· Βουλήν 7 ίο)· Ελλήνων

A: a τοΰ L-' ϊψ:ν σχείίου Χόμου σκοζείτα: ή χύρωσ:; τή; 
,ζογραφείσης μεταξύ Ελλά:ο; και Πακιστάν Μορφωτική: 
Συμφωνίας ή όζοία έζ:ϊ:ώκε: τήν συνεργζσιχι ε:ς τους τ> 

μοροωτ:κόν -/.a; ζολ:τ:στ:/.άν. ζα:οε:ας. εζ:σ-ήμης. μέ- 
ων ενημερώσεως /jar: ά·3λητ:σμου ζρο; τον σκοζον χ/αζτυ- 
ίεως φ:λ:χών οεσμών μεταξύ των ΐόυ χωρών (εισαγωγή).

II Μορφωτική αΰτη ^υμφωνία άζστελε:τα: συντλ'.κώς 
:ζό 8 άρ·3ρα.

Το άρ-υρον 1 τής Συμφωνίας ζροβλέζε: την συνεργασίαν 
:ς τον τομέα της ζα:ϊε:ας κα: τής εζ:στήμης î:à τής ζροω- 

ύήσεως τής συνεογασ:ας μεταξύ των έκζα:οευτ:κών και εζ:-‘ ί · ·■**-·*■·* · -~»Γ *» ■ . » - . /;τηχονι*/.ων ι^υαατο^;. της ανταλλαγής ε-ιττημονων χ*: 
α-ΰηγητών Άνωτάτων Σχολών y.a: τής συνϊρομής είς τήν 
ρευναν τής ζροσκλήσεως άνττζροσώζων 'Ιορυμάτων /.ai

ά„rjvîspia, όοακεςε:; κα:Οργαν:χιών ο:ά συμμετοχήν s 
-υνχ;τή·σε:ς.

Το ά'ρΑρον 2 ζροβλέζε: τήν χορήγησ: ύζοτρ:φ:ών 3:ά
.1 χιεζοστημ’.ακάς /.a: μεταζανε γστημχ/.άς σζϋυο.ίς.

Το ζρ-3ρον 3 άναφέρετσ: εις τήν συνεργασία/ είς ο'.αφόρου: 
εμείς κο:νοΰ ένο:αφέροντος. όζω; εις τον φ:λολογ:κόν, τον 
::μεα των έργων τέχνης, τής τηλεοράσεως. τοΰ -ΐεάτρου. τού 
:··ηματογράφουτ τής μουσ:%ής. tvς y.a: είς τήν ανταλλαγήν 
κολιών, ί.ημοτιευμάτιΛν, τήν ίΐ:οργάνω·σ:ν ϊ’.αλέξεων κα: 
■/.•λετεων. τήν ανταλλαγήν αρχείων y.a: τήν 5:ευκόλυνσ:ν τής 
ρεόνης ε!ς άρχεΓα y.a: β:5λ:θ'5ή/.ας έν.ατέρας χώρας.

Έζισης ο:ά τής συμφωνίας χζλάζτετα: κα: ή συνεργασία 
:ς τους τομείς τοΰ ά-3λητ:σμοΰ, τοΰ τουρ:σμοϋ κα: τών μέ- 
ων ενημερώσεως (5ρ·3ρον 4. 5 y.a: 6) κα: τέλος ζροίλέζε- 

:α: ή συναφοτης συντάξεως ζρογρχμμάτων ο:ά τής ?:ζλωμα- 
::/.ής όοοΰ είς έ/.τέλετ:ν τής συμφωνίας ταΰτη,ς.

Ο: Γζουργο:

Προεϊρίας Κυβερνήσεως
Κ. ΣΤΕΦΑΧΟ Π ΟΧΛΟΣ

Εξωτερικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Βύν./.ής Πα’.οείας y.a: Θρ/των
I. ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗΣ

Συντον.σμοΰ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτισμού y.a: Έζ:στημών
A. XIAXIAS

Βιομηχανίας y.a: Ενέργειας
.Μ. ΕΒΒΡΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
IIερ: -/.υρώιεως τής ε:ς Τιλαματεζχ/τ τήν 16ην Λε/.εμίρίον 

1976 Άτογρας-εντης. μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελ/.η- 
ν:·/.ής Δη;εσ·/.ρατίας ,/.α: τής Ττλαςχ'.α.ής Λημ-οχρατίας τού 
ΓΙα·/.:στά·μ Συμφωνίας Μορφωτ:χής Συνεργασίας.

Άρ-5ρον ζρώτον.

Κυροΰτα: y.a: έχε: ίτχύν Νόμου ή εις ΙολαμαμζΚτ τήν 16ην 
Δεκεμβρίου 1976 ύζογραφε:-α. μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 
Έλλην:α.ής Δημοκρατίας κα: τής Ίσλαμ:χής Δημοκρατίας 
τοΰ Π α/αστάν, Συμφωνία Μορφωτικής Συνεργασίας, τής 
ότοίας το κείμενον εις ζρωτότυζον ε!ς τήν ’Αγγλικήν γλώσσχ/ 
κα: είς μεταφρασ:ν εις τήν 'Ελληνικήν έχει ώς ακολούθως:


