
V τι τχέΐιο νόαευ «περί ν-υρώτεωτ τή; -πρτωτ./.ής :-içu- 
νίας μεταξύ τής Ελλη.'/'/.?,; Δημοκρατίας 7-7: '.ής Λα:- 
ν.ής Δηυ.07.:ατίας τής Κίνας πού ύπεγραττη/.ε ττή·/ Ανή- 
να στις 22 Σεπτεμίρίου 1978·».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς τήν Βονλήν ιών ’Ελλήνων
Μέ το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου άποβλ.έπεται ή νομο

θετική κύρωση τής στήν Αθήνα ύπογραφείσης την 22.9./8 
μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ της ' Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας.

' Η συμφωνία αυτή τού άτοτελεΐται άτό 6 άρθρα συνά- 
φθηκε χάρις στήν έτιθυμία των συμβαλλομένων μερών να 
άναττύξουν καί νά συσφίγξουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών καί νά τροάγουν τήν συνεργασία τους στούς 
τομείς τής μορφώσεως, τής επιστήμης, τής έκπαιδεύσεως, 
τών μέσων ένημερώσεως καί τοϋ άθλητισμοϋ.

Γιά νά έτιτύχουν τούς σκοπούς αυτούς, τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφώνησαν :

1. Νά ενθαρρύνουν τίς ανταλλαγές για σύντομες επισκέ
ψεις επιστημονικού καί διδακτικού προσωπικού καί τίς 
αμοιβαίες ανταλλαγές υποτροφιών (άρθρ. 1 ).

2. Νά διευκολύνουν τήν άμοιβαία ερευνά στις δημόσιες 
βιβλιοθήκες τών δύο χωρώ ν' (άρθρ.'2,παρ. 1).

3. Νά ανταλλάξουν ημέρες κινηματογράφου, συγγραφείς, 
καλλιτέχνες έκδόσεις άρχαιολ.ογικού περιεχομένου καί έπι- 
στήμονες ειδικευμένους στήν άρχαιολ.ογία (άρθρ. 2, παρ.
2, 3, 5, 6). ( ( \

4. Νά ενθαρρύνουν τήν συνεργασία τών μουσείων τους 
(άρθρ. 2 παρ. 4) τών εΐδησεογραφικών πρακτορείων τους 
(άρθρ. 3) τίς άθλ.ητικές δραστηριότητες μεταξύ τών άθλη- 
τών καί τών σωματείων τους άρθρ. 4.

5. Κάθε μέρος νά υποδείξει μία έκτελ.εστική υπηρεσία 
πού θά φροντίζει για τήν έκτέλ.εση τών προγραμμάτων μορ
φωτικών άνταλλαγών. 'Υπηρεσία πού θά συνεργάζεται μέ 
το άρμόδιο τμήμα τών 2 πρεσβειών (άρθρ. 5).

6. Κάθε μέρος νά μπορεί νά υποδείξει στο άλλο τήν 
πραγματοποίηση σύσκεψης εργασίας για τήν εξέταση τής 
εφαρμογής τών συμφωνηθεισών άνταλλαγών βάσει τής 
άμοιβαιότητος, (άρθρ. 5).

7. Τα δύο μέρη ορίζουν τον τρόπο ενάρξεως τής ισχύος 
τής συμφωνίας πού είναι ή αμοιβαία ανακοίνωση τής όλ.ο- 
κληρώσεως τής νομικής διαδικασίας έπικυρώσεως στις δύο 
χώρες (άρθρ. 6).

Ή ισχύς τής συμφωνίας είναι πενταετής καί ανανεώσιμη. 

’Αθήνα. 12 ’Απριλίου 1979

Οί 'Υπουργοί
Προεδείας Κυβερνήσεως

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ Γ. ΡΑΑΑΗΣ
Έθν. Παιδ. καί Θρησκευμάτων Πολιτ. καί ’Επιστημών

ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΙΙΣ ΔΗ.Μ. ΝΕΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας τήν 22αν Σεπτεμβρίου 
1978 ύπογραφείσης Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργα
σίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας.

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί εχει ΐσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 22αν 

Σεπτεμβρίου 1978 ύπογραφεϊσα Συμφωνία Μορφωτικής 
Συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας, τής 
οποίας το κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν Ελληνικήν καί 
’Αγγλικήν γλ.ώσσαν εχει ως άκολούθως : -


