
Στο Σχέδιο Νόμου ((Κύρωση Συμφωνίας Μορφωτικής και
Επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαοκρατικής Δημο
κρατίας της Γερμανίας.

Πηος τη Βουλή των Ελλήνων

Το υποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου αποβλέπει στη νομοθε
τική κύρωση της Συμφωνίας Μορφωτικής και Επιστημο
νικής συνεργασίας Ελλάδας - Ανατολικής Γερμανίας η οποία 
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 0 Ιουλίου 1982.

Η σύναψη της συμφωνίας αυτής οφείλεται στην επιθυμία 
των Συμβαλλόμενων Μερών \α συσφίξουν τις φιλικές σχέ
σεις μεταξύ των χωρών τους >.αι να προαγάγουν τη συνεργα
σία τους στο μορφδυτικό και επιστημονικό τομέα.

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

1) Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
κρατικών φορέων στον πολιτιστικό, επιστημονικό, μορφω
τικό, αθλητικό και υγειονομικό τομέα (άρθρο 1).

2) Να ευνοήσουν την έρευνα, τη μελέτη, τις διαλέξεις, τις 
επισκέψεις και τις ανταλλαγές απόψεων και ιδεών (άρθρο 2).

3) Ν’ ανταλλάξου; πληροφορίες, επιστημονική βιβλιο
γραφία, διδακτικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικά βοηθήματα 
(άρθρο 3). . .. ,

4) Να μεριμνήσουν για την προαγωγή της διδασκαλίας 
των δύο γλωσσών και φιλολογιών, αμοιβαία (άρθρδ 4).

5) Να ενθαρρύνουν τη διάδοση της πολιτιστικής παιδείας 
και τέχνης της άλλης χώρας με διάφορες εκδηλώσεις, εκθέ
σεις, δημοσιεύματα και μεταφράσεις έργων καθώς , και την 
συνεργασία στους’ τομείς της κινηματογραφίας, της. μουσι
κολογίας και της διατήρησης των μνημείων (άρθρο 5).

6) .Να προκαλέσουν, κατόπιν προσκλήσεων, εμφανίσεις 
συγκροτημάτων και μεμονωμένων ερμηνευτών σε εμπορική 
βάση και να ευνοήσουν την ανάπτυξη συνεργασίας στην κινη- -ι 
ματογεαφική, εκδοτική και φωτογοαφική παραγωγή (άρθεο :
6)Σ . .

/ ) Να υποστηρίξουν και μάλιστα με σύναψη συμφωνίας 
τη συνεργασία στον τομέα της υγείας και της ιατρικής επι
στήμης (άρθρο 7). .·*

8) Να ευνοήσουν τις αμοιβαίες αθλητικές σχέσεις (άρ
θρο 8).

9) Να αναπτύξουν συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (άρθρο 9).

10) Να ενθαρρύνουν την αποστολή επιστημόνοιν και' 
καλλιτεχνών σε παντοειδείς σχετικές συναντήσεις που λα
βαίνουν χώρα στις δύο χώρες (άρθρο 10).

*. · ι

11) Να ευνοήσουν τη συνεργασία μέσα στα πλαίσια των 
διεθνών οργανισμών στους τομείς παιδείας και τέχνης, υγείας 
και σπόρ (άρθρο 11).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12) Να παρέχουν στους υπηκόους της άλλης χώρας τις 
o' αγκαίες διευκολύνσεις όταν έχουν γίνει δεκτοί σε κάθε μία 
απο τις δύο χώρες, υπο την παρούσα Συμφωνία και ;εε την 
αντίστοιχη υποχρέωση των φιλοξενουμένων της τήρησης 
των •■όμων και κανονισμό)-/ της φιλοξενούσα: χώρας (άοθοο 
12). -·

Για την εφαρμογή της Συμφωνίας, το άρθρο 13 προβλέπει 
την κατάρτιση Εκτελεστικών Προγραμμάτων διετούς ισχύος 
που Οα προσδιορίζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις, συμπεριλαμ
βανομένων των οικονομικών κανονισμού;. -

Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις κάθε χώρας και ότι θα 
παραμείνει σε ισχύ για πέντε (δ) χρόνια. Η ισχύς θα παρα- 
τείνεται για διαδοχικές περιόδους πέ;τε;ετών ρκτος α; είτε., 
το ένα είτε το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος παράσχει έγγραφη ’ 
γνωστοποίηση της επιθυμίας του να καταγγείλει την Συμ
φωνία τουλάχιστον έξι (0) μήνες πριν απο τη λήξη της πα-' 
ραπάνω περιόδου.

Εισηγούμαστε τέλος, τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που 
καταρτίζονται για να εκτελεστοί η Συμφωνία (άρθρο 13) 
να εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων Υπουργούν:
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ · ·Γ·, «Γ-

Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ.

Εξωτερικών
ΧΑΡΑΛΛΜΠΟΠΟΥΛΌΣ

Εθνικής Οικονομίας 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 
ΑΠ. ΚΑΚΛΛΜΑΝΗΣ

Πολιτισαού & Επιστημών
ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

.........Υγείας' & Πρόνοιαώ ;-
ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ·νί/ώ;

·. ; ··. · 1>(

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ ’ V; .

Κύρωση Συμφωνίας Μορφωτικής και Επιστημονικής συνέρ'-’-·' 
γασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας. ' ·'■····,’ γ ” »··,;·;

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, 

παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία Μορφωτικής και ν·. 
Επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της ' 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαοκρατικής Δημοκρα- \ 
τίας της Γερμανίας, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 6 . 
Ιουλίου 1982, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο'φτην’ 
αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει.ως


