
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Συμφωνίας εκπαιδευτικής καΐ 
μορφωτικής συνεργασίας μεταςυ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων-Πολιτειών 
του Μεξικού».

Προς η; Βουλή ίων Ελλήνων

Το υττοβα/Δόμενο σχέδιο νόμου αποβλέπει στη νομοθε
τική κύρωση της Συμφωνίας εκπαιδευτικής και μορφωτικής 
συνεργασίας Ελλάδας - Μεξικού, η οποία υπογράφηκε στο 
Μεξικό στις 29 Ιουλίου 1982.

Η σύναψη της Συμφωνίας αυτής οφείλεται στην επιθυμία 
των Συμβαλλομένων Μερών να συσφίξουν τους δεσμούς 
φιλίας μεταξύ των χωρών τους και να διευρύνουν τις σχέσεις 
τους στους τομείς της παιδείας, της τέχνης, της κουλτούρας 
και του αθλητισμού.

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

1. Να συμβάλλουν στην ανταλλαγή εμπειριών και επι- 
τευξιν στους τομείς της κουλτούρας και της παιδείας και να 
προωθήσουν τις αμοιβαίες επισκέψεις πνευματικών προσω
πικοτήτων, ερευνητών, καθηγητών, συγγραφέων, κρατικών 
λειτουργών και αντιπροσωπειών για να δώσουν ή να παρα: 
κολουθήσουν μαθήματα, ζωγράφων, συνθετών, σκηνοθετών 
κινηματογράφου, καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συγκρο
τημάτων' στη σύσφιξη δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων τις επαφές μεταξύ βιβλιοθηκών, μουσείων και άλ
λων ιδρυμάτων που σχετίζονται με καλλιτεχνικές και μορ
φωτικές δραστηριότητες- την παρουσίαση εκθέσεων και 
άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων. την ανφαλλαγή πληροφο
ριών εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την κατάρτιση σχολικών 
εγχειριδίων την ανταλλαγή βιβλίων, περιοδικών, εφημερί
δων και άλλων εκδόσεων την αμοιβαία χορήγηση μακρο
χρονίων ή βραχυχρονίων υποτροφιών για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή έρευνες- τη συνεργασία στους τομείς ραδιοφωνίας 
τηλεόρασης και κινηματογραφίας και τη .-συνεργασία στον 
τομέα της σωματικής αγωγής με την ανταλλαγή αθλητών, 
προπονητών, τεχνικών και ομάδων (άρθρο 2).
... .2. Να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
αρμοδίων ιδρυμάτων των δύο χωρών για την δυνατότητα 
αμοιβαίας αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την καθιέ
ρωση ισοτιμίας ανωτέρων σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων 
και πτυχίων, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν 
σε κάθε περίπτωση (άρθρο 3). . . ·
- . 3. Να διευκολύνουν τη συμμετοχή υπηκόων τους σε διε
θνή συνέδρια που συνέρχονται στο έδαφος του άλλου Μέσους 
(άρθρο 4).^ : . ■' f ·
- 4. Ν’ αυξήσουν τη συνεργασία για την από κοινού μελέτη 
για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας έργων τέ
χνης, ανθρωπολογικούν και αρχαιολογικών κειμηλίων και 
άλλ.ων αντικειμένων ιστορικής αξίας (άρθρο 5).

5. Να διευκολύνουν την είσοδο, την παραμονή και την 
έξοδο προσώπων καθώς και την εισαγωγή. του αναγκαίου 
υλικού και εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των προ
γραμμάτων που προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία 
(άρθρο 6). :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6. Να ιδρύσουν μία Μικτή Επιτροπή που θα συνέρχεται 
ανά διετία στην Ελλάδα και το Μεξικό για να καταρτίζει 
το διετές πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών (άρθρο 7).

Το άρθρο 8 προβλέπει ότι η εκτέλεση της Συμφωνίας και 
των Προγραμμάτων θα εξαρτάται από τις οικονομικές 
δυνατότητες κάθε Μέρους, οι δε συναλλαγές θα πραγματο
ποιούνται με βάση την αμοιβαιότητα.

Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι η ημερομηνία που η Συμφωνία 
θα αρχίσει να ισχύει είναι εκείνη κατά την οποία θα συμπλη
ρωθούν οι αναγκαίες συνταγματικές διατυπώσεις των δύο 
χωρών.

Το άρθρο 10 προβλέπει ότι η τροποποίηση της Συμφωνίας 
με αμοιβαία συμφωνία θα είναι δυνατή μετά από αίτηση 
οποίουδήποτε μέρους.

Στο άρθρο 11 ορίζεται ότι, η διάρκειοί της Συμφωνίας 
είναι πενταετής και ότι θα παρατείνεται σιωπηρά, για ισό
χρονες περιόδους, εκτός αν ένα χρόνο προ της εκπνοής κάθε 
περιόδου, ένα από τα μέρη ανακοινώσει στο άλλο την αντί
θετη βούλησή του.

Εισηγούμαστε τέλος, τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που 
καταρτίζονται για να εκτελεστοί η Συμφωνία (άρθρο 7) 
να εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων Υπουργών :

Αθήνα, 4 Απριλίου 1984 

Οι Υπουργοί

Προεδρίας Κυβέρνησης Εξωτερικών
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ I. ΧΑΡΑ/ \ΜΠΟΠΟΓΑΟΣ
Εθν. Οικονομίας Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ

. ■ .. ϊ Πολιτισμού και Επιστημών
ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας εκπαιδευτικής και μορφωτικής σύνεργα- 
σίας μεταξύ τοην Κυδερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα-

• τίας καώ των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.
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Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχε: την :σχύ που όριζε: τφ άρθρο 2S. παρ. 
Γ ταυ Συντάγματος η Συμφωνία εκπαιδευτικής και μορφω
τικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΆερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, 
που υπογρκάφτήκε στο Μεξικό στις 20 Ιουλίου 1983, της ο
ποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει 
ως εξής: ■ ■..·, '


