
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου περί κυρώσεως της συμφωνίας μορφωτικής
καί έπιστημονικής συνεργασίας, μεταξύ τής Κυβερνήσεως
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής
Ένώσεως Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών.

Πρός την Βονλην τών 'Ελλήνων

Με το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου άποβλέπεται ή νομο
θετική κύρωση τής συμφωνίας μορφωτικής καί επιστημο
νικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος καί ΕΣΣΔ πού ύπεγράφει 
στις 6 Σεπτεμβρίου 1978 στή Μόσχα.

Ή συμφωνία αύτή πού άποτε/.εΐται άπό 6 άρθρα συνήφθη 
χάρις στήν έπιθυμία τών συμβαλλόμενων μερών νά συ- 
σφίγξουν τις μεταξύ τών χωρών των φιλικές σχέσεις καινά 
προάγουν τη συνεργασία τους στούς τομείς τοϋ πολιτισμού, 
τής Παιδείας καί τών μέσων ένημερώσεως.

Πρός επιτυχία τών σκοπών αυτών, τά συμβαλλόμενα μέρη 
άνέλαβαν τήν υποχρέωση :- - ■ ■■ ■ -· * " ymmimmskis

1. Νά ενθαρρύνουν τήν μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα 
τής Άνωτ. Έκπαιδεύσεως καί τής ’Επιστήμης, καί, είδι- 
κώτερα, με τήν ένθάρρυνση καί επέκταση τής συνεργασίας 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών καί ’Επιστημονικών Ιδρυ
μάτων των, μέ τήν άνταλλαγή επιστημόνων, ερευνητών καί 
καθηγητών, μέ τή συμμετοχή εκπροσώπων τοϋ ενός μέρους 
σέ επιστημονικά συνέδρια -τοϋ-άλλου, μέ τήν παροχή υπο
τροφιών, μέ τή διευκόλυνση άνταλλαγής γνώσεων καί εμπει
ρίας σέ όλες τις βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως καί μέ τήν 
αμοιβαία προώθηση τής άναγνωρίσεως τών άκαδημαϊκών 
διπλωμάτων καί τίτλων σπουδών γενικά (άρθρο 1).

2. Νά άναπτύξουν τή συνεργασία στούς διαφόρους τομείς 
τοϋ πολιτισμού καί τής τέχνης μέ τήν άνάπτυξη πρωτοβου
λιών γιά τήν παρουσίαση έργων τέχνης καί λογοτεχνίας 
τής μιας χώρας πρός τήν άλλη, μέ τήν άνταλλαγή καλλι
τεχνικών εκθέσεων καί καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μέ τή 
συμμετοχή άντιπροσώπων τοϋ ενός μέρους σέ πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όπως π.χ. διεθνή συνέδρια, διαγωνισμοί, συναν
τήσεις κ.λπ. πού οργανώνει τό άλλο μέρος, μέ τή συνεργασία 
μουσείων καί βιβλιοθηκών, μέ τις επαφές ένώσεων καλλι
τεχνικών καί λογοτεχνικών, μέ τήν άνταλλαγή γνώσεων καί 
εμπειρίας καί επισκέψεων ειδικών μουσείων καί συντηρήσεως 
μνημείων άρχιτεκτονικής καί πολιτιστικής κληρονομιάς, 
μέ τήν διευκόλυνση έρεύνης εις άρχεϊα καί δημόσιες βιβλιο
θήκες καί μέ άνταλλαγές θεατρικών καλλιτεχνικών καί φολ
κλορικών συγκροτημάτων (άρθρ. 2).

3. Νά ενθαρρύνουν τήν άνάπτυξη δεσμών στό πεδίο : 
α) τοϋ κινηματογράφου μέ τήν άνταλλαγή ταινιών έπί εμπο
ρικής βάσεως, μέ τή συμμετοχή τοϋ ένός μέρους σέ κινημα
τογραφικά φεστιβάλ πού όργανώνει τό άλλο μέρος καί μέ 
τή διευκόλυνση τής δυνατότητος συμπαραγωγής ταινιών, 
β) Τής τηλεοράσεως καί τής ραδιοφωνίας μέ τήν άπ’ εύθείας 
συνεργασία τών άντιστοίχων όργανισμών ραδιοφωνίας καί 
τηλεοράσεως τών δύο χωρών.

( Πρός τό σκοπό της εφαρμογής τής συμφωνίας αυτής χιά 
τήν εκπλήρωση τών άνωτέρω στόχων, τό άρθρο 4 προβλέπει 
τή σύσταση μικτής Έλληνοσοβιετικής Μορφωτικής ’Επι
τροπής πού θά συνέρχεται κάθε δύο χρόνια έκ περιτροπής 
στήν ’Αθήνα καί στή Μόσχα. ’Επί πλέον, τό άρθρο 4 προ
βλέπει τήν εφαρμογή τών προγραμμάτων ανταλλαγών έπ’ 
αμοιβαιότητι καθώς καί τήν πραγματοποίηση καί άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων καί ανταλλαγών πού δέν προβλέ- 
πονται στα προγράμματα, έφ’ όσον αύτές συμφωνηθοϋν μέ 
χωριστές συμφωνίες μεταξύ τών αρμοδίων πολιτιστικών 
'Ιδρυμάτων τών δύο χωρών πού θά συνάπτονται μέ τήν 
επίσημη όδό.

Τέλος, ορίζεται ότι ή συμφωνία αύτή πρέπει νά επικυ
ρωθεί καί θά ΐσχύσει τήν τριακοστή ημέρα άπό τής ήυ,ερο- 
μηνίας τής άνταλλαγής τών διακοινώσεων πού επιβεβαιώ
νουν τήν επικύρωσή της (άρθρ. 5) καί ότι ή ισχύς της 
εχει άπεριόριστο χρόνο, αλλά μπορεί νά καταγγελθεί άπό 
όποιοδήποτε άπό τά δύο μέρη μέ άποστολή άνακοινώσεως 
περί καταγγελίας πρός τό άλλο μέρος καί τότε παύει ή 
ισχύς της υστέρα άπό ένα εξάμηνο άπό τήν ημερομηνία 
λήψεως τής άνωτέρω άνακοινώσεως.

Αθήνα, 12 ’Απριλίου 1979 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Έξωτεοικών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ Γ. ΡΑΛΑΗΣ
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Πολιτισμού καί ’Επιστημών

ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Γιά τήν κύρωση'τής Συμφωνίας Μορφωτικής καί ’Επιστη

μονικής συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Ένώ
σεως Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών πού ύπο- 
γράφηκε στή Μόσχα στις 6 Σεπτεμβρίου 1978.

Άρθρο Πρώτο.
Κυρώνεται και εχει ισχύ Νόμου ή Συμφωνία Μορφωτικής 

καί Επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Ένώσεως Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών πού 
ύπογράφηκε στή Μόσχα στις 6 Σεπτεμβρίου 1978 καί τής 
οποίας τό πρωτότυπο κείμενο στήν Ελληνική είναι τό άκό- 
λουθο :


