
Έπί τοϋ τχείίου Νόμου «περί χυρώσεως τής εις Ά·3ήνας 
τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας 
Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Βασιλείου τής Δανίας·).

Πρός τήν Βουλήν των Έλλψ'ων 
Διά τοϋ ύπ’ οψιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται, ή κύρωσις 

της ύπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος καί Δανίας Συμφωνίας 
Μορφωτικής Συνεργασίας ή οποία επιδιώκει την συνεργασίαν 
εις τον επιστημονικόν, εκπαιδευτικόν, μορφωτικόν καί καλ
λιτεχνικόν τομέα προς τόν σκοπόν τής ένισχύσεως των 
φιλικών δεσμών μεταξύ τών λαών τών δύο χωρών (εισα
γωγή).

Ή Συμφωνία αύτή άποτελεΐται έν συνόλω άπό δ άρθρα.

Atà τοϋ άρθρου 1 τής Συμφωνίας προβλέπεται ή συνερ
γασία εις τούς άνωτέρω τομείς τών άντιστοίχων ιδρυμάτων 
καί όργανισμών τών δύο χωρών.

Τό άρθρον 2 άναφέρεται εις την χορήγησιν ύποτροφιών 
εις φοιτητάς διά μεταπτυχιακάς καί άνωτέρας σπουδάς, 
εις την προώθησιν επισκέψεων καθηγητών, εις την συμμε
τοχήν εκπροσώπων τής έτέρας χώρας εις συνέδρια, σεμινά
ρια κ.λπ. διεθνούς χαρακτήρος τά όποια θά διοργάνωνεν 
ή άλλη συμβαλλομένη χώρα, εις την άνταλλαγήν πληρο
φοριών έπί σπουδαίων; επιτευγμάτων εις τά πεδία έρεύνης, 
έκπαιδεύσεως καί μορφώσεως, εις την ανταλλαγήν βιβλίων, 
περιοδικών, δημοσιευμάτων, κ.λπ., εις τήν προώθησιν 
τών σπουδών τής γλώσσης καί τής φιλολογίας έκατέρας 
χώρας, είς τήν προώθησιν τών άμοιβαίων συνεννοήσεων 
διά μορφωτικάς εκδηλώσεις καί είς τήν ένθάρρυνσιν τής 
συνεργασίας τοϋ τύπου τής ραδιοφωνίας καί τής τηλεο- 
ράσεως. . '

Τό άρθρον 3 προβλέπει τήν έντός τών ορίων τών έν ΐσχύι 
νόμων καί κανονισμών έκατέρας χώρας διευκόλυνσιν διά 
τήν είσοδον τήν παραμονήν καί άναχώρησιν άτόμων καί 
τήν εισαγωγήν τών ύλικών καί τοϋ εξοπλισμού τών άνα- 
γκαίων πρός διεκπεραίωσιν προγραμμάτων μορφωτικών 
ανταλλαγών είς έκτέλεσιν τής Συμφωνίας.

·. Τέλος τό άρθρον 4 προβλέπει ότι προγράμματα καί άλλαι 
δραστηριότητες θά καθορίζωνται ύπό εκπροσώπων τών 
δύο μερών, διά διαπραγματεύσεων αί όποϊαι θά αίτοϋνται 
διά τής διπλωματικής όδοϋ καί περαιτέρω τονίζεται οτι 
δλαι αί άνταλλαγαί θά βασίζωνται έπί τής άρχής τής άμοι- 
βαιότητος.

' Διά τούς άνωτέρω λόγους ύποβάλλεται ύμϊν τό προσηρ- 
τημένον τή παρούση σχέδιον Νόμου πρός έγκρισιν.

Έν Άθήναις τή 18 ’Ιανουάριου 1979 

Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Συντονισμού
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΤΛΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

’Εξωτερικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Γ. ΡΑΑΑΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ

Έθν. Παιδείας καί Θρησκ/των Βιομηχανίας καί Ένεργείας 
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί κυρώσεως τής είς ’Αθήνας τήν 17ην Σεπτεμβρίου

1976 ύπογραφείσης Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργα
σίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τοϋ Βασιλείου τής Δανίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή είς ’Αθήνας τήν 17ην 

Σετττεμβρίου 1976 ύπογραφεϊσα Συμφωνία Μορφωτικής 
Συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τοϋ Βασιλείου τής Δανίας τής οποίας 
τό κείμενον είς πρωτότυπον είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν 
και είς μετάφρασιν είς τήν Ελληνικήν έχει ώς άκολούθως :

AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC 
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE 

KINGDOM OF DENMARK
The Government of the Hellenic Republic and the 

Government of the Kingdom of Denmark.
Desiring to maintain and strengthen the bonds of 

friendship which exist between the two countries and 
to develop the knowledge of each other’s culture and 
by so doing to contribute to further mutual under
standing between the peoples of Greece and Denmark,

Have agreed as follows :
Article I

The Parties shall promote cooperation between 
the scientific, educational, cultural, and artistic insti
tutions and organisations of the two countries, having 
regard to reciprocal benefits and interest.

Article II
In this context the Parties shall

1. Award scholarships to students for postgraduate 
and advanced studies or specialization in the fields 
of education, science and culture;

2. Promote visits by research workers, guest pro
fessors or other persons or groups of persons engaged 
in science, education or culture;

3. Facilitate participation by representatives from 
the other country in congresses, seminars, etc. of 
an international character which may take place 
within their respective territories;

4. Exchange information on important achievements 
in the fields of research, education and culture, and 
promote possible coordinated research;

5. Exchange books, periodicals and other publi
cations, instructional materials for use in schools, 
other teaching institutions and research institutes as 
well as films, recordings and other information material 
for dissemination by means of radio, cinema and 
television for non-commercial purposes;

6. Promote studies of the language, literature and 
culture of the other Party;

7. Promote mutual arrangements of cultural manifes
tations;

8. Encourage collaboration in the fields of press, 
radio and television.

Article III
Within the terms of the laws and regulations ill 

force in its territory each Party shall grant to the 
other every reasonable facility for the entry, residence 
and departure of persons, and for the importation of 
the material and equipment necessary for carrying 
out the programmes or exchanges which may be esta
blished in accordance with this Agreement.
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