
Στο Σχε; : Νομού «Κυεωση Μο :σωτ:κής Συμφωνίας μετα
ξύ των Κυοετνησεων err Ελληνικής ΔηχΟκ,ρατίας κα: της
Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λημοκοατίας τη; Λλέανίας».

Προς τ;( Βου/.ι) nor Ε/.λι,ι·ωι·

To Γσο θαλλόμενο Σχε;:ο Νόυου στοόλέτε: στη νομού ε- 
. :κη κ.ύρωση τη; Μ ο ρ ο ο, τ:κ.ηο Σκχοω ν: α ς Ε.υλάοας Aλ€υ~ 

μ—ία υσογρσφην.ε στα Τίρανα στ·ς 4 Δεχεμόρίου
!Γ84 ' _ . ■

Η σύναόη της συμφωνία: αυτής οφείλεται στην εσιύυίχκα 
των Συυ.όα/.λου.ενων Μερών να εν'.σγυσουν τις φιλικές εν-- 
σε:ς μεταξύ των χωρών τους 7.2 να σροωύσσουν τη, «νερ- 
-*ασία τους στους τόμε·.: τον σολ:τισμού. της ετ:ττημης. της 
εκσαίόευσης. των ·χαζικων ιμεσων ενημέρωσης ν.2·. *C'J αύλη- 
τ:σμού.

Για ν2 οσιτύχουν αυτό: ο: σκοσο: τα ΣυυΔαλλόμενα Μέρη 
ανελαόαν την υσοχαέωση:

1 . Να ενύαρρύνουν χα: οι ευράνουν -η συνεργασία των σχο- 
/.ων ανώτατης εν.ταιοευσης 7.α·. των εοτιστημονικών 'εοV'.'.α
τών τενς. να ανταλλάσσουν εσιστήμονετ 7.α: Βισακτικό κρο- 
'ω-:χό όλων των ε—ττϋων εκτσανοευσης ν.α. να τους όοηύουν
Γ7ί· ECEUVEC T-CUC.

Να κροσκ.αλούν ανσ.σροιώιοους τον άλλον Μέρονς σε ιτ·- 
στημονικα ή μορφωτικά συνέο::α. ϊιασκέύεις κα: άλλες συ
ναντήσεις τον Αα κραγματοσοιε: το ένα ατό τα Μέρη. ν2 

νορηγούν υιοοτροιφίε; σε οο:τητέ; κ.αι αετακτυχ: ακούε φοιτη- 
τές. να συνεσγάζοντα: ν.α: να ανταλλάσσονν εετε::ίετ σε όλα 
τα ετίτεεα της εν.ταέεενση; στως ετίσης -/.a: σε εκιστημ ση
κούς τομείς ν.α: να ανταλλά:ονν σχέ::α. τρογρ άμματα ν.α·. 
εκ.τοαοοευτικά κείμενα ~·.α σχολεία σιαβόρων ετετέοων (άε-
-5?ο Π.

2) Να ενύαρρύνουν τρωτοεονλίες τον ύα σηοσν.οιτούν στην 
εμάτλωση της λογοτεχνίας της άλλης χώρας, μέσω μετα- 
σρ,άσεων λογοτεχνικών έργων, να ταΊΟυσιστουν έργα τέχνης 
της άλλης χώρας ατό Αέασρα. κινηχατογράοονς. αί-Αουσετ 
συναυλιών, κέντρα εκ.Αέτεως. έτως ετίσης οιαλέξε:; κα: λο:- 
τες καλλιτεχνικές εν.ότ/.ωσε:ς.

Να ενθαρρύνουν ανταλ/.αγες καλλιτεχνών. καλλ:τεχν.7.ών 
ομίλων, βιβλίων ν.α: άλλων εκθέσεων στους πολιτιστικούς 
τομείς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ρορα κάύε ούο χρονιά, εναλλάξ στην Ελλάτσ κα: την Αλ
βανία, γ:α να επεξεργάζεται τ:ς λετττμέρε:ες των προγρχυ.- 
χάτων συνεργασίας και τους ο·.κονομ:κ.ούϊ όσους αυτών, χα: 
οτ: η εφαρμογή των σιατάξεων των ανωτέρω τρογοαμμάτων 
ύα γίνετα: ::α της οιαλωματικής οοου. Ετ·.σης ότ: όλε: ο: 
ανταλλαγές του τροόλέτοντα: στην ταρουσα Συμφωνία χα: 
ε:;:κότερα αυτές των καλλιτεχνών ν.α: καλλιτεχνικών ομι
λώ1· ύα γίνοντα: σε αμοιβαία ϊ-άση.

6' Στο αρύρο 0 οςίζετα: ότ: η Συμφωνία ύα τεύε: σε 
•σχύ τρ:σωρ:νά την ημερομηνία της υτογραςής της κα: οσ:- 
στ:ν.ά μετά την ημερομηνία κ.ατα την οτοία τ: :ύο Κυβερνή
σεις ύα στείλουν γραττή γυωστοτοίηση η μία στην άλλη με 
ανταλλαγή ::τλωματ:κών ακο:νωσε:υν ότ: ο: αντίστοιχες 
συνταγχατ:κέρ ετ:το-ότ έχουν εκτ/.ηοωύε:,

7.) Το άσύοο 7 τεοόλέτε: ότ: η Συμρωνία ύα ταραμείνε: 
σε :σχύ ετ αόρ:στον. εκ.τός εάν καταγγελύε: ατό ένα ατό 
τα ούο Μέρη, με ευοοτοίηση καττγγ-ελιάς του όα ατευύύνε- 
τα: στο άλλο Μέρος ο τότε ·5α ταραυ.είνε: σε :σχΰ ακόμη τρε:ς 
-χήνες ατό την ημερομηνία λήξε ως της ε::οτοίησης της κα- 
τα·.·γελίας ατό το ένα αττό τα τύο Μέρη.

Ε’.σηγεύμαστε τέ'/.ος. τα Π ρωτόκολλα - Π ρακτσκά του κα- 
ταρτ’ξοντα: γ:α να εκ.τελεστε: η Συχοωνίa (άρ-Sso 5' να 
εγκείνοντα: τ.ε χο:νή τράξη των αρμ.οο’.ων Ίτουργών

Αύήνα. 14 C/.τωόρίου 1985

Q·: Πτουργοί
Πσοεοσιας τηίς Κυό'έενγισης

Α.Π. ΤΣΟίΝΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ

Εύνσ/.η.ς Οσ/.ονοαόας 
ΚΩΝΣΤ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Εξω-οεισινών
Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ1Σ 
Εύν’ν.ής Π ανοεία: 
χα: Θ:ηστ/<ε·υαάσων

Α Π. ΚΑΚΛΑΝΣΑΝΗΣ
Π ολ:τ:σχού

ΜΕΛΙΝΑ ΜίΕΡΚΟΓΡΗ

ΣΧΕλΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση Μορςωτιν.ής Συμοωνία: μεταξύ των Κυβερνήσεων 

σης ΞΓλλην.ν.ής Αη·χον.οατ:ας κα: της Λαϊκής Σοσ:αλ:στ:- 
κής Δημοκρατίας τη; Α/.ίανίας

Να ε·Λ0αρρύνουν τη συμμετοχή αντ:τροσώτων ενός Μέσους 
σε ?:ε2νε:ς σ:ασκέψε·.ς. ;·.τγων:συ.ούς συναντήσεις για το).:τ:- 
στ:χά ύέματα του τ:αγματοτστατντα: ςτό το άλλο Μέρος, 
τη συνεργασία αεταξύ μουσείων. ό:ολ·ο·5ηκών. ·3εάτρων μοο- 
οωτ:7.ων :;ρ;υ.άτων. καλώς κα. τ:ς ετσκαές Ενώσεων ΕΓ5./.ή- 
νων σσγγρ αοέων. συν Αετών., ζωγρεέοων. γλυττών. γρας:σσών. 
αρχιτεκτόνων, ηίοτουών κα: ·χούσο7.ώυ. ετίσης ·3εατρ:ν.ών. κ:- 
νηιυ.ατο-'εατ:κών ν.α: ;χαυσ:κ.ών ενώσεων με την. Ένωστ. λο· 
γοτεςηνών κα: καλλιτεχνών της Αλί ανίας. Ετίσης τα ίύο 
Μέση -Sa ενθαρρύνουν τ:ς αντα/ώ.α-έ: εμτε-.ρεώ,ν. κα: ετ:σκέ- 
ό/εων εσοίκών γ:α ·χουσε·.ακές συ/.λογέ: χα: ί:ατήρηση αρχ:- 
τεκτονίκων κα: τολ-.τ:—:ν.ών κτ:σμάσ:ον ν.αύώς κα: ση ο:ε- 
ξαγωγή ερευ-τών σε αρχεία ν.α: σ:άλ:ούτκες ■' άρόρο 21.

Αούσ,ο ..άωτο.

Κυρώνεσαι κα: έχε: την ισχύ του ο θίξε: το άρύρο 28. τα;. 
1 του Συντάγματος η Μορσωτική Συχςωνία μεταξύ των Κυ- 
όερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Λαϊκή; 
Σοσιαλιστικής Αητχοχρατίας της Αλόανίας. του υτσγράσηκε 
στ; Τίρανα στ:ς 4 Αεκεμόρίου 1984. τη; οτοίας το κείμενο 
σε τρωτότυτο στη.ν Ελληνική γλώσσα έχε: ως εξής:

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΤΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΛΑΨΚΗΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ .ΑΛΒΑΝΙΑΣ
3) Να ενΑαρρυνσυν τη συνεργασία των μεσοιν ααζιν.ής ενη

μέρωσης 7.2! ε:·ο:7.ότερα 72 τ:-υκσλύνσυν ση συ-νεργαστα των 
-τρακ,τοσειων εισήσεων. ερη-χερ:·5ων. ; ασ :οτ η λ ε οττ: κώ ν ;}ρυ 
■χάτων. να ανταλλάξουν ετ:σν.έύει; αντ:τςσ-ώτων των του 
Τυτου χα: τοιν οαο'.οτη/.εοτττ/.ών οίν-ανισν.ών του;. 5ημοτ:ο- 
γ?ασ:κό υλικό κα: ρα::οτηλεοττ:κά τοο-ν:ώχ·χατα καύώς κα: 
να οσευκτλυνουν ση συτχταραγωγή ακτών των τρογρατχ-χά-
των ('ά;-3ρο 31.

•μ Να ενΛαορύνουν τη τυ’χυ,ετοχή σων α'ντιτροσώτων τους 
τε ο·ε·5νε:ς α-3.'.ητ:κές εκοηλώσε:;. αγώνες κα: συ-να-ντήσε:; 
του ·τρα·*·χατο·το:ει το ά/./.ο Μέσος και τη συνεργασία των 
α·5λητ:κων ενωσεοιν των όύο χωσών ' άσ-Sco 41.

•X1 Το αρ·5ρο ·') αναοε;ε: οτ: τρον.ειμένου να εσαρμοστε: 
^ τχτελεση τη; Συχοων:ατ ·υα συσταΑεί χία ·χ:κ.τή Ελλη- 
'·'''—Λλόσν:κή Ετ·τροσή του ύα συνέσχετα: σε αταρσία μ:α

Η Κυεέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: η Κυίέε- 
νηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δσχοκσατίας της Α7Δα
νίας καΑοοηγούμενες αττό την ετ;Αυν.!α ν.α αναττύξουν κα: 
να εν.σχύσουν σ:ς ο:λ·.7.ές σχέσε:ς σου υσάρχουν μεταξύ σω” 
ούο χωρών κα: ετιύυμώντας να τροωΑήσουν ση συ·^ε;γ<τσ:α 
τους στους τομείς τολιτισμού. ετιστή.υ,ης. εκταίσευσης. μαζι
κών μέσον ενηχέρωση; κα: αθλητισμού. ασας.άσ·.ςσ; να συνά
γουν την σαρούσα Μορσωτική Συ·χσ·ωνία κα: συμφώνησαν στα 
σκύλου5 α:

I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρύρο 1.

Με σν.οσό την ενίσχυση των θεσμών μεταξύ των χωρών 
τους, τα ού: Μέρη ·3α ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους το
μείς ετιστήμης κα: εκτ;ίοευσης.


