
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
^-ο Σχέοιο Νομού «Κύρωση Συαοωνίας εχταιόευτιχή* ζ-.-

στημονιχής χαι μορφωτικής συνεργασίας μετβξύ των Κ.-
έίσνήσεαχν της Ελληνιχής Δημοκρατίας -χαι της Λημο-
•/.οατίας των Σεϋχελλών».

ΙΙοοζ Jη Box'/.if ίων Ελλφ·α»>

Τί Υτο βαλλόμενο Σχέοιο Νόμου ατοόλέτει στη νομο-όετ·- 
λη κύρωση της Συμφωνίας ΕαταιΒευτιχής. Ετιστημ./ιχη; 

•as: Μοασωτιχής Συνεργασίας ΕλλάΒος — Σ&ϋχελλώ/ τευ 
-,,,.^οηκε στην Αιότ,να ττ:ς 19 Νοεμ/όρίου 1984.

Η σύναψη τη; Συμφωνίας αυτής οφείλεται στην ετιύυιχια 
των ούο Κρατών να ενισχυσευν ττ, συνεργασία τους αντγ/ωρι- 
“όντας τις φιλικές .σχάσεις και την αμοιβαία κατανόηση - ; 
υτάρχει μεταξύ των ϊύο λαών.

Γ:α vs ετιτύχε: ο σκοτός αυτός τα Σ*υμίαλλό.μενα Μέρη 
r/έλαόαν την υτοχρέωση:

1) Να τροωύήσουν την τεχνική τους συνεργασία μέτα ατό
τη με τ εΑτταίίβυτη ν.α: την ανταλλαγή εισεχευμένου τροσω-
τικού. τεχνικών εμπειρογνωμόνων ότως ετιοης χα: επστη- 
Αθν:/.ών ν.α: τεχνικών τληροφοριών τ: ίιαοορους τομείς (άο- 
ώρο 1).

2) Να εντ&αρρύνυυν τη συνεργασία A3: την ανταλλαγή με
τααύ ισρυμάτων χα™. εταγγελματιών αου εργάζονται στον 
εκτα·.ίευττ/.ό. ετιστημονιχέ χα: μορφωτικό τομέα χαόως χα: 
τη συνεργασία σε ερευνητικές Βραστηριότησες, μελέτη της 
γλώττας. της λογοτεχνίας χαι του τολιτισμού της άλλης 
•/ώρας χα: ε.ταρες μετααύ ερευνητικών. τε/νίχών ν.α: μορ
φωτικών ιορυμάτων (άρ-Spo 2) .

3) Να χορηγηόούν υαοτροφίες του -Sa συμφωνούνται ατό 
τα :ύ·: Μέρη. λαμβάνοντας στύψει τ:ς αναγχες μετεκταίΒευ- 
σης του αν8ρώτινου Βυναμιχ/ού της Σεϋχελλιχής αλευράς. 
Η ελληνική τλευρά συνειίητοτοιώντας τη σημασία της εχ- 
ταίίευσης γ:α την κοινωνική χα: ο·.χονομ:χή τρόσόο χα: οια- 
τιστώνοντας έτ: ο: Σεϋχέλλες υτολείτονται σε εν.ταιοευαέ- 
νο αν-υρώτ:νο Βυναμικό. συμφωνεί να /ορηγήτε: ατη σεϋ/ελλ.- 
ν.ή αλευρά υαοτροφίες αναλαμβάνοντας τη·/ οικονομική ευ·5υ- 
νη ι άοόρο 3) .

4) Να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σε εμαορ:χή βάση χο
ρευτικών Χ2( μουσικών σνγχροτημάτων χα: όειχτριχώ/ -S:ά- 
των. Ετίτης να ενόαριρύνουν τη·/ ανταλλαγή εοε-ύθοεω·/ στους 
τομείς της φωτογραφίας, τεχνών. χε:ροτεχν:ών χαε-όώ; χα: 
■ανταλλαγή Βιβλίων, μορφωτικών τεριοβιχών, τα:ν:ων ττa 
Αγγλικά ή Γαλλ:χά αου να ενοιαφέρουν τις ίόο χώρες. Λαο- 
φάσιοαν αχ.όμα τα ούο Μέρη ·>α αροωώήαοετ/ τη ειεξαγωγή 
έρευνας με χά-5ε ουναττ τρότσαση σε αρχεία. Βημόσιες χα: 
ε-5ν:κ.ές όιβλιο-Ψήχος και να ενψαρρύνοον σύνεργατία μετατ- 
σχολών τέχνης. μουσείων, ττ/ακο-όηχών όαως εττίσης χα: ε
νώσεων συ/.Ψετών. μοναχών. καλλιτεχνών. ζωγράφων χα: να 
ανταλλάσσουν ατόψεις χα: ετισχέιϋεις ειοιχών τον έχου/ σχέ- 
ση με συλλογές μοσσείων χα: οτναχοόηχών χα: τη συντήρη
ση αρχ:τεχτον:χών χα: τολιτιτπκών χτιρίων (άρ-Spo 4}.

5) Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαζικών 
μέσων ετ:χο>νωνίας. των Πραχτορείων Ειοήσεων. οηυοτιο- 
γραφιχών. ραοιοφωνιχών χ.α: τη/Λοσηχών οργα/:σ;χών. θα 
α/ταλλάσσουν αχόμα ετισχείεις αντιαροσώ-αων των οημοσιο- 
γραοιχών. ρα5:οσων:χώ·/. τηλεοττοχών οργανισμών τους χα- 
•υώς ετίσης ϊημοσιογρσφιχό υλιχό χα: ραϊιοτηλεοττιχά τρο- 
γράυ.υατα. (Π ροί-λέτετα: τέλος η συνεργασία στην ταραγω- 
γή ταινοών ίάε-ύρς 5).

6) Να εν-Sap ρ υνουν τη συνεργασία χα: να τροωόότουν τη*ν 
οργάνωση αύλητ'.χών εχίηλώσεων μεταξύ των αντ.στπχων 
αόλητιχών ενωσεων. χατοτιν συεεφωνιας των αρμοο:ω αρ
χών (άρ·&ρο 6).

7) Ν 2 τροωόήσουν τη/ εξάτλωση της τολ:τ:στ:χής χλχ- 
ροναχιάς χα. των σολιτιστιχών επιτευγμάτων των ϊύ: λαών 
τρος όφελος της ε:ρή·/ης χα: της χατανάησης μετααύ των 
λαών (άρόρο 7) .

8) Το άρ-Sec 8 τροό/.ετε: την :Βρύση μίας Μιχτης Ετ:- 
τροτης του -ύα τ.νερχετα: ανά ::ετ·α εναλλάξ στην Ε/,λάοα 
χα; τις Σεϋχέλλες για να χαταρτίζε: το Βιετές Πρόγραμ/χα 
Μορφωτιχών Ανταλλαγών.

0 Στο άρ-ύρο 9 οοιζετα: ότ: η Συμφωνία -02 αρχίσει να 
ισχύει τροσωρινά ατό την rjiapoxTjvoa υτογ,ρασής χία», ορι- 
στιχ/ά μετά την ημερομηνία -/.ατά την οτοία οι 2ύο Κυβερνή
σεις -Sa γνωστοτοιησουν γραττώς η μία στη/ άλλη με ανταλ
λαγή Βιτλωματιχών Βιαχοινώσεων ότι ο: αντίστο:χες συνταγ- 
μοσηχές ετιταγές τους για την οριστιχή έναρξη ισχύος έχουν 
εχτληρω-όεί ( άρόρο 9) .

Στο άρ-όρο 10 ορίζεται ότ: η Συμφωνία -Sa ταραμείνε: σε 
ισχύ για εξ χρόνια μετά Βε τη συμτλήρωσή τους για εξ αχό- 
μη μήνες ατό την ημερομηνία χατά τη/ οτοία ένα αττ τα 
Συμίαλλόμενα Μέρη -Sa γνωστοτοιήσε: τητν* τσό-υεσή του να 
καταγγείλει τη Συμφωνία.

Βισηγούμαστε τέλος, τα Πρωτόχ-ολλα — Πραχτιχ.ά του 
χσταοτίζοντα: για να εχτελεστεί η Συμφωνία (άρ-Spo 8) να 
εγκρίνοντα: με χοινή τράξη των αρμοΒίων Ττουργών.

Α-ύήνα, 13 Φεβρουάριου 1986 

Οι Ττουργο:

Π οτεοσίασ της Κυόέο'.ησης Ετωτεσιχών
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΓΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ίΐΆΠΟΓΑΙΛ Σ

ErSv. Oixovtaiac E7S·/. Π'αιοεια; χαι θσηρχετυμάτων
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ

Βιομηχα·/ίας, Ενέργεια;
Πολιτισμού χα: Τεχνολογίας

ΑΙΕΛΙΝΑ ΑΙΕΡΚΟΓΡΗ ΕΛΕΤΘ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΛ10 ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας εχταιοευτιχής. ετιστημονιχή; χα: μορ

φωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ε/.- 
ληνιχής Λημοχ.σατίας χα: τη; Δημοκρατίας των Σεϋχελ
λών.

’Ap-Spc τοώτο.

Κυρώνεται χα: έχει τη/ ισχύ του όριζε: το άρ-Spn 28 ταρ. 
1 του Συντάγματος η Συμσωνία εχταιΒευτ.χτς. ετισττριονι- 
χής χαι μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
τητ Ελληνικής Δημοκρατίας χαι της Λημοχοατίας των Σεϋ
χελλών του υτογράφτχε στην Α-ίήνα στις 19 Νοεμβρίου 
1984 χαι της οτοίας το κείμενο σε τρωτέτυτο στην ελληνι
κή κσ: αγγλτ/.ή γλώσσα έχε: ως εξής:


