
Στο σχέδιο νόμου ((Κύρωση της Συμφωνίας Μορφωτικής και 
Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κου
βέιτ».

Πηος τη Βοχ'λή των Ελλήνων

Το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου αποβλέπει στη νομο
θετική κύρωση της Συμφωνίας Μορφωτικής και Επιστη
μονικής Συνεργασίας Ελλάδας - Κουβέιτ, η οποία υπογρά
φτηκε στο Κουβέιτ στις 21 Ιουνίου 1978. r

Η σύναψη της συμφωνίας αυτές-οφείλεται στην επιθυμία 
των -Συμβαλλομένων Μεροόν να συσφίξουν τις φιλικές σχέ
σεις μεταξύ των χωρών τους και να προαγάγουν τη συνερ
γασία τους στο μορφωτικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και 
αθλητικό τομέα, καθώς και στον τομέα των μαζικών μέσουν 
επικοινωνίας.

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

1) Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους στον επιστημο
νικό και εκπαιδευτικό τομέα με τα ακόλουθα μέσα : Την 
επέκταση της συνεργασίας των Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων- ερευνών των δύο χωρών, 
ανταλλαγή επιστημόνων και καθηγητικού 'προσωπικού της 
Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, ενίσχυση του προγράμματος 
ερευνών, συμμετοχή εκπροσώπων κάθε Μέρους σε διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και άλλες συναντήσεις 
που" θα πραγματοποιούνται στο άλλο Μέρος, χορήγηση 
μεταπτυχιακών υποτροφιών, -διευκόλυνση εγγραφής σπου
δαστών, στα -εκπαιδευτικά -ιδρύματα, του -’άλλου . Μέρους, . 
συμμετοχή ερευνητών-και -φοιτητών-σε-εκπαιδευτικά προ-- 
γράμματα και παραδόσεις που γίνονται στην .’άλλη .-χώρα, ■ 
ανταλλαγές πορισμάτων πειραματισμών σε όλα τα εκπαι
δευτικά επίπεδα και τους διαφόρους' επιστημονικούς τομείς, 
ανταλλ.αγές προγραμμάτων και οδηγών σπουδών πανεπι- ' 
στημίων και ινστιτούτων και οργάνωση ομαδικών εκπαι
δευτικών και επιμορφωτικών επισκέψεων των σπουδαστών 
του ενός Μέρους στη χώρα του άλλου (άρθρο 1).
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2. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τούς σε’ μορφωτικούς 

τομείς ενδιαφέροντος, με πρωτοβουλίες για τη διάδοση της 
λογοτεχνίας της άλλης χώρας, παρουσιάσεις έργων τέχνης 
στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο θέατρο κλπ., με 
ανταλλαγές βιβλίων και δημοσιευμάτων, με διαλέξεις y.at 
ανταλλαγές εκθέσεων τέχνης και «ημερών κινηματογράφου», 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους σε διεθνείς μορφωτικούς 
εκδηλ.ώσεις που οργανώνονται από το-άλλο Μέρος,-με τη 
συνεργασία σχολών Καλών Τεχνών, μουσείων, βιβλιοθηκών, 
με επαφές καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών ενώσεων, με 
ανταλλ.αγές επισκέψεων αρχαιολ.όγων και μουσειολόγων, με 
ανταλλαγές έντυπου υλικού αρχαιολογικού περιεχομένου, με 
τη διεξαγωγή έρευνας σε αρχεία ή δημόσιες και πανεπιστη
μιακές βιβλιοθήκες και με ανταλλ.αγές καλλιτεχνών και καλ- 
λιτεχνικών ομάδων (άρθρο 2). . j ' ’

.3. Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεσμών troov τομέα 
του. τύπου, της ραδιοφωνίας - τηλ.εοράσεως και του κίνημα-. 
τόγράφου (άρθρο 3). . -, - ... - '·. -.·-

-4. Να ενισχύσουν τη συμμετοχή εκπροσώπων τους σε 
διεθνείς αθλητικές συναντήσεις, καθώς και τη συνεργασία 
των αθλυςτικών σωματείων των χωρών τους (άρθρο 4).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5. Να ενισχύσουν τη συνεργασία των επιστημονικών 
ιδρυμάτων και υπηρεσιών τους στον τομέα της υγιεινής, και 
ιδιαίτερα στα προβλήματα μολ.ύνσεως και προστασίας του 
περιβάλλοντος, (άρθρο 5).

Για την εφαρμογή της Συμφωνίας, το άρθρο 6 προβλέπει 
τη σύσταση Μικτής Ελληνο - κουβεϊτιανής Επιτροπής, η 
οποία θα συνέρχεται κάθε δύο χρόνια εκ περιτροπής στην 
Αθήνα και στο Κουβέιτ. Η εκτέλεση των όρων των προγραμ
μάτων, που θα καταρτίζει η Επιτροπή, θα γίνεται μέσω των 
διπλωματικών υπηρεσιών των δύο Μερών και οι ανταλλαγές 
που προβλέπονται από τα προγράμματα θα διενεργούνται 
με βάση την αμοιβαιότητα (άρθρο 6).

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι η Συμφωνία πρέπει να επικυ
ρωθεί και θα ισχύσει την τριακοοτή μ:-α από την ανταλλα-,ή 
των οργάνων επικυρώσεως, η οποία θα γίνει στην Αθήνα.

Το άρθρο 8 προβλέπει ότι η συμφωνία θα ισχύσει για πέντε 
χρόνια και θα ανανεώνεται αυτόματα για άλλα πέντε χρόνια, 
εκτός αν το ένα Μέρος ειδοποιήσει το άλλο εγγράφως ότι 
την καταγγέλλει, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την εκ- 
πνοή αυής της περιόδου.

Εισηγούμαστε τέλος, τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που 
καταρτίζονται από την Ελληνο - κουβεϊτιανή Επιτροπή για 
να εκτελεστεί η Συμφωνία (άρθρο 6, παρ. α), να εγκρίνον- 
ται με κοινή πράξη των αρμόδιων Υπουργών.

Αθήνα, 9.Αυγούστου 1984

Οι Υπουργοί
Προεδρίας της Κυβέρνησης Εξωτερικών’
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ Ί.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ '
Εθνικής Οικονομίας Εθν. Παιδείας και Θοησκευμάτων
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ι·:

- : . Πολιτισμού και Επιστημών , ‘-, ·
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ V , ' ....

Εμποοικής Ναυτιλίας
. . . -ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ .........

Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος λ- --':- 
- -- ■: ·,■- -ΑΝΤΩΝ. ΤΡΙΤΣΗΣ *· ■ ’··-

Έεευνας Τεχνολ.ογίας, Υγείας και Πεόνοιας
ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘ. . ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωσή της Σ.;μφ·ωνίας Μορφωτικής και Επιστημονικής Συ

νεργασίας μεταξύ των Κυίερνιφσεων της Ελληνικής Δη
μοκρατίας και του Κράτους του Κουίέιτ.

- ·'■' : Άρ-Spo πρώτο. - -’■’
'Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ-ϋρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία Μορφωτικής και Επιστημο
νικής Συνεργασίας, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας xat του Κράτους του Κουάέιτ που υπογράφτηκε 
στο Κουόέιτ στις 21 Ιουνίου 1978, της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα έχει ως 
εξής: . ■ ■ - - · · · ·■ -ι:; ■ - - : -


