
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Μορφωτικής Συμφωνίας μεταςύ
των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας της Κούβας».

Προς τη Βονλή των Ελλήνων

Το υ—οβαλλόμενο σχέδιο νόμου αποβλέπει στη νομοθετική 
κύρωση της Μορφωτικής Συμφωνίας Ελλάδα; - Κούβας, —ου 
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 1983.

Η σύναψη της συμφωνίας αυτής οφείλεται στην επιθυμία 
των Συμβαλλομένων Μερών να ενισχύσουν τις φιλικές σχέ
σεις μεταξύ των χωρών τους και να αναπτύξουν τη γνώση του 
πολιτισμού τους ώστε με τον τρόπο αυτό να συνεισφέρουν στην 
περαιτέρω αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών τους.

Για να επιτύχουν αυτοί οι σκοποί τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
ανέλαβαν την υποχρέωση :

1. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του πολι
τισμού, παιδείας, επιστήμης, αθλητισμού και μαζικών μέσων 
ενημέρωσης, ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση 
του πολιτισμού τους (άρθρο 1).

2. Να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν επισκέψεις σε επίπεδο 
πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών καθώς και ανταλ
λαγή υλικού στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης, της 
παιδείας, του αθλητισμού, τη μετάφραση και ανταλλαγή βι
βλίων, περιοδικών και άλλων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, 
πολιτιστικών και αθλητικών —/.δόσεων (άρθρο 2.).

3. Τα Συμβαλλ.όμενα Μέρη να εξετάσουν τους όρους σύμ
φωνα με τους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τα 
Πανεπιστημιακά πτυχία που απονέμονται από τη μία χώρα 
θα είναι δυνατόν ν’ αναγνωρίζονται στην άλλη (άρθρο 3).

4. Να ενθαρρύνουν την παρουσίαση διαφόρων μορφών ζωής 
και πολιτισμού του άλλου Μέρους μέσω ραδιοφώνου, τηλεό
ρασης, ταινιών και τύπου. Προς το σκοπό αυτό τα Μέρη θα 
ανταλλάσουν το κατάλλ.ηλο υλικό και προγράμματα (άρθρο 4).

5. Να ενθαρρύνουν και αναπτύξουν την ανταλλαγή καλλι
τεχνικών, χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων, καλλι
τεχνικών εκθέσεων, ταινιών και ντοκυμανταίρ (άρθρο 5).

6. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αναγνωρι
σμένων αθλητικών οργανώσεων και οργανώσεων νεολαίας 
(άρθρο 6).

7. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αναγνωρι
σμένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Ιδρυμάτων των χω
ρών τους (άρθρο 7).

8. Να μεριμνήσουν μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, 
ώστε τα κείμενα των βιβλ.ίων που χρησιμοποιούν οι εκπαι
δευτικές τους αρχές, ιδιαίτερα δε εκείνα που αναφέρονται 
στην Ιστορία και Γεωγραφία, να μην περιέχουν λ.άθη ή ανα
κρίβειες για την άλλ.η συμβαλλ.όμενη χιόρα (άρθρο 8).

9. Να δημιουργήσουν τις δυνατότητες για πρόσωπα και 
αντιπροσωπείες του άλλου Μέρους, επισκέψεις βιβλιοθηκών, 
αρχείων, μουσείων και άλλων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών 
και επιστημονικών αρχών, σύμφωνα με τους νόμους και κανο
νισμούς που ισχύουν σε κάθε μία από τις δύο χώρες (άρθρο 9).

10. Να διευκολύνουν τη συμμετοχή από αντιπροσώπους 
της άλλης χώρας σε συνέδρια, σεμινάρια, φεστιβάλ, και άλλ-ες 
επιστημονικές και πολιτιστικές συναντήσεις διεθνούς χαρα
κτήρα που μπορεί να πραγματοποιηθούν στα εδάφη των δύο 
χωρών (άρθρο 10).

Το άρθρο 11 προβλέπει περιοδικές συναντήσεις εκπροσώ
πων των δύο μερών προκειμένου να εκπονούν τα Εκτελ.εστι- 
κά Προγράμματα ανταλλαγών και συνεργασίας.

Στο άρθρο 12 ορίζεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 
από την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης, ότι 
η διάρκεια της Συμφωνίας θα είναι πενταετής, θα συνεχίσει δε 
να ισχύει μέχρι την εκπνοή των έξι μηνών από την ημερομη
νία κατά την οποία το ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 
κοινολογήσει την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ισχύ της 
Συμφωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγούμεθα τέλος, τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που κα
ταρτίζονται για να εκτελεστεί η Συμοωνία (άρθρο 11) να 
εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων Υπουργών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρωση Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή

σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Κούβας.

Άρθρο πρώτο.

Κε ρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγματος η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ των Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 
Κούβας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 1983, 
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και στην 
Αγγλ.ική γλώσσα έχει ως εξής :

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΟΥΒΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Δημοκρατίας της Κούβας, επιθυμώντας να ενισχύ- 
σουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να ανα
πτύξουν τη γνώση του πολ.ιτισμού των χωρών τους και, με 
τον τρόπο αυτό να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ των λαών της ΕλλΑδος και της Κούβας 
συνεφώνησαν τα ακόλουθα :

Άρθρο 1.

Τα Συμβαλλ.όμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία 
στους τομείς του πολιτισμού, παιδείας, επιστήμης, αθλητι
σμού και μαζικών μέσων ενημερώσεως ώστε να συμβάλ.ουν 
στην καλ,υτέρα κατανόηση του πολ.ιτισμού τους.

Άρθρο 2.

Τα Συμβαλλ.όμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και διευκολύνουν : 
α) Επισκέψεις εκ μέρους καθηγητών πανεπιστημίων και 

άλλ.ων προσώπων ασχολ.ουμένων με επιστημονική έρευνα ως 
προσκεκλημένοι καθηγητές και ερευνητές αναλ.όγου επιπέδου 
σε κάθε μία οπτό τις δύο χώρες στον τομέα του πολ.ιτισμού και 
επιστημονικής έρευνας, για να συμμετάσχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες προς όφελ.ος και των δύο μερών,

β) Την ανταλλαγή υλικού στους τομείς του πολ.ιτισμού, 
επιστήμης, παιδείας, αθλημάτων, τη μετάφραση και ανταλ
λαγή βιβλ.ίων, περιοδικών και άλλ.ων εκπαιδευτικών, επιστη
μονικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδόσεων.

Άρθρο 3.

Τα Συμβαλλ.όμενα Μέρη θα εξετάσουν τους όρους σύμφωνα 
με τους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τα Πανε
πιστημιακά πτυχία που απονέμονται από τη μία χώρα θα 
είναι δυνατό να αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές και 
άλλ.α Ιδρύματα της άλλης χώρας, για εκπαιδευτικούς σκο
πούς.

Άρθρο 4.
Τα Συμβαλλ.όμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την παρουσίαση 

διαφόρων μορφών ζωής και πολ.ιτισμού του άλλ.ου Μέρους 
μέσω ραδιοφώνου ,τηλ.εοράσεως, ταινιών και τύπου. Προς το 
σκοπό αυτόν τα Μέρη θα ανταλλ.άσουν τα κατάλληλα υλικά και 
προγράμματα.


