
Έπί σχεδίου Νόμου «περί Κυρώσεως τής Μορφωτικής
Συμφωνίας Ελλάδος καί Συρίας ύπογραφείσης τήν 24ην 

— Φεβρουάριου 1977 έν Δαμασκώ».
Πρός την Βουλήν των ’Ελλήνων

Διά τοϋ ύπ’ όψιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή κύρωσις 
της ύπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος καί Συρίας Μορφωτι
κής Συμφωνίας ή οποία επιδιώκει την προώθησιν τής συν- 
εονασίας επί τοϋ εκπαιδευτικού, ■ μορφωτικού, επιστημο
νικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού τομέως μέ σκοπόν την 
σύσοιξιν των δεσμών φιλίας οί όποιοι ύφίστανται μεταξύ 
των δύο χωρών (εισαγωγή).

Ή Συμφωνία αΰτη άποτελεϊται έν συνόλω άπό 6 άρθρα.
Τό άρθρον 1 καλύπτει την συνεργασίαν εις τον τομέα 

τής έκπαιδεύσεως διά τής ανταλλαγής υποτροφιών διά 
σπουδάς καί μετεκπαίδευσιν, καθηγητών Πανεπιστημίων, 
επιστημονικών ερευνητών καί τεχνικών καί διά τής συντά
ξεως σχολικών προγραμμάτων παρεχόντων άκριβή εικόνα 
τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας έκάστης χώρας.

’Επίσης υπάρχει διάταξις διά τήν μελέτην τών άναγκαίων 
όρων πρός άναγνώρισιν τής ισοτιμίας τών πτυχίων μέσης, 
καί Άνωτάτης ’Εκπαιδεύσεως καί τών επιστημονικών τί
τλων.

Τό άρθρον 2 άναφέρεται εις τόν τομέα τής μορφώσεως 
καί τής επιστήμης καί προβλέπει,- άφ’ ενός μέν τήν θέσιν-είς 
λειτουργίαν ενός μορφωτικού κέντρου εις τήν χώραν τοϋ 
ετέρου Μέρους, άφ’ έτέρου δέ, τήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
μορφωτικών, καλλιτεχνικών καί άθλητικών οργανισμών 
τών δύο χωρών, τήν συνεργασίαν καί τάς άνταλλαγάς με
ταξύ ενώσεων συγγραφέων καί καλλιτεχνών τήν ένίσχυσιν 
τών πρωτοβουλιών εκδοτών τών δύο χωρών διά τάς εκδό
σεις λογοτεχνικών καί πνευματικών έργων μεταφρασμένων 
έκ τής ελληνικής εις τήν αραβικήν καί άντιστρόφως, τήν 
ανταλλαγήν βιβλίων καί περιοδικών τών Εθνικών βιβλιο
θηκών τών δύο χωρών, τήν άνταλλαγην μορφωτικών επι
στημονικών καί καλλιτεχνικών εκθέσεων, τήν ανταλλαγήν 
κινηματογραφικών ταινιών, τήν αποστολήν άντιπροσώπων 
εις διεθνείς διαγωνισμούς καί άλλας διεθνείς μορφωτικάς 
καί καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις διοργανουμένας υπό έκάστης 
χώρας καί τήν συνεργασίαν εις τόν αρχαιολογικόν Τομέα.

Τό άρθρον 3 άναφέρεται εις τήν συνεργασίαν εις τούς 
τομείς τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας.

• .. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Τό άρθρον 4 ρυθμίζει τήν συνεργασίαν εις τά μέσα ένη-
μεοωσεω:

Τέλος, εις τό άρθρον 5 προβλέπεται ή συγκρότησις Μικτής 
Έλληνοσυριακής ’Επιτροπής, ή όποια θά συγκαλήται άνά 
δύο έτη έναλλάξ έν Έλλάδι καί έν Συρία διά να προβαίνη 
εις τήν έκδόνησιν προγραμμάτων εις έκτέλεσιν τής Συμ
φωνίας καί τονίζεται έπί πλέον ότι άπασαι αΐ άνταλλαγαί 
θά πραγματοποιούνται έπί τή βάσει τοϋ σεβασμού τής 
άρχής τής άμοιβαιότητος.

Διά τούς ως άνω λόγους ύποβάλλεται τό προσηρτημένον- 
τή παρούση σχέδιον Νόμου πρός έγκρισιν.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1979
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις Δαμασκόν τήν 24ην Φεβρουάριου 

1977 ύπογραφείσης, μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας, Μορφωτικής 
Συμφωνίας. .

• I . · "Αρθρον πρώτον. , . '
Κυρούται καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις Δαμασκόν τήν 24ην 

Φεβρουάριου 1977 ΰπογραφεϊσα, μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Συριακής ’Αραβικής Δημοκρατίας, 
Μορφωτική Συμφωνία τής όποιας τό κείμενον είς πρωτό
τυπον εις τήν Γαλλικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς 
άκολούθως : - ,


