
Σ-.ο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Μορφωτικής και 
Επιστημον;χής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων τη; 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Σου
δάν».

//οος π; Βουλή των Ελλήνων
Με το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπετα: η νουοδί- 

τιχή κύρωση της Συμφωνίας Μορφωτικής κ2Ε..ιστημο/'.κητ 
Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δη
μοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοχρ χτιχς του Σού
ζαν. η ΟΓοία υπογράφτηκε την 22.12.1980 στο Χαρτούμ.

Η Συμςωνία αυτή, χποτελείτχι από 8 άρθρα χα! συνάφύη- 
•χε με σκοπό τη συσφιξη των φιλικών δεσμών τ ου συνδέουν τ'.ς 
ι»ύο ‘/ώρες χα: την προώδηση της συνεργασίας τους ατούς το
μείς του πολιτισμού. της επιστήμης. της εκπχιδεύσεως. των 
μαζικών μίτων ενημερώσεως χα: του αθλητισμού.

Προς επίτευξη των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα Μέρη 
χνέλχβχν την υποχρέωση:

α) Να αναπτύξουν τους δεσμούς τους, στον επιστημονικό 
ν.α: τον εκπαιδευτικό τομέα με τη συνεργασία των Ανωτέρων 
Εκπαιδευτικών χα: Κρατικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων τους, 
με την ανταλλαγή επισκέδεων μελών του επιστημονικού χα: 
διδακτικού προσωπικού Ανωτέρων Εκπαιδευτικών βρυμάτων. 
τη-/ πρόσκληση εκπροσώπων του ενός Μέρους σε επιστημονι
κά συνέδρια χα: συναντήσει; που οργανώνονται ατό τό άλλο 
Μέρος, τη χορήγηση υποτροφιών κα: την ανταλλαγή σπου
δαστών καδώς χα: επιστημόνων γ:α μεταπτυχιακές σπουδές, 
την ανταλλαγή εμπειριών σε ποικίλους μορφωτικούς, επιστη
μονικούς χα: τεχνολογικούς τομείς. Καθορίστηκε, επίσης, 
ότι ο: σπουδαστές του ενός. Μέρους, ο: οποίοι επιθυμούν να 
Trap ακολουθήσουν με ό':κά τους έξοδα προπαρ-ασκε-υαστικά μα
δήματα (π.‘/.μαδήματα γλώστας) στη χώρα'του άλλου μέ
ρους. δα υποβάλλονται προηγουμένως σε ειδικές εξετάσεις στη 
■χώρα τους. γ:α να εξασφαλίζεται ότι κατόχου·/ τα ακαοημαϊ- 
κά προσόντα του απαιτούνται για ανώτερες σπουδές.

δ) Να διευρύνουν τη συνεργασία τους σε ποικίλους πολι
τιστικούς τομείς ενδαρρυνοντας τη συνεργασία των πολιτι
στικών και καλλιτεχνικών τους Ιορυμάτων καδως κα: των 
•ενώσεων συγγραφέων κα: καλλιτεχνών, την έρευνα στις δημο
σίες κα: τανετ:στημ:ακές βιβλιοδήκες, τη συμμετοχή φολ
κλορικών συγκροττμάτων σε διεδνείς εκδηλώσεις τ:ς ετοίες 
-Sα οργανώνει ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη, τ:ς ανταλλα
γές στον τομέσ του κινηματογράφου και των εκδόσεων κα· τη 
συνεργασία στον τομέα της αρχαιολογίας.

γ) Να ενδαρράνουν τη συνεργασία των μαζικών τους μέσων 
ενημερώσεως κα: των αδλητικων οργανωσεών τους. ·

ί) Να αναπτύξουν τη συνεργασία τους στον του.:α της 
υγείας, ενδαρρυνοντας την' αμοιβαία πληροφόρηση σε δέματα 
λοιμωδών νοσημάτων, παρασιτώσεων κα: δημοσίας υγείας.

Προς το σκοπό εφαρμογής της Συμφωνίας, το άρδρο 0 
προβλέπει τη σύγκληση Μικτής Ελληνοσουδαν:κής Επιτρο
πής η οποία δα συνέρχεται κάδε 2 χρόνια εναλλάξ στην Ελ
λάδα και στο. Σουδάν για να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες και 
τις οικονομικές προϋποθέσεις των εκτελεστικών προγραμμά
των.

Η εφαρμογή όλων των διατάξεων των εκτελεστικόν/ προ
γραμμάτων δα πραγματοποιείται δια της διπλωματικής οδού.
' - Όλες οι προβλεπόμενες ανταλλαγές και ιδιαίτερα ο: καλ
λιτεχνικές δα γίνονται με βάση την αμοιβαιότητα.
'Ορίζεται, τέλος, ότι η Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο 

χρονικό διάστημα, δα αρχίσει να ισχύει την 30ή- ημέρα από 
την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσει·);, η 
οποία δα γίνει στην Αθήνα, και μπορεί να. καταγγελθεί από. 
κάδε συμβαλλόμενο Μέρος, με σχετική ανακοίνωση προς, το 
άλλο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ . Η Συμφωνία δα εξακολουθήσει να ισχύει επι τρεις μη·'ες 
από την ημέρα κατά την οποία το άλλο Μέρος δα λάβει την 
ανακοίνωση της καταγγελίας.

Αθήνα. 7 Φεβρουάριου 1984
Οι Υπουργοί

Προεδρίας 
ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ 
Εδνικής Παιδείας 
και Θρήσκευαάτων 

ΑΠ. ΚΑΚΑΑ ΜΑΝΗΣ 
Ενέσ-'ειχς και Φυτικών Γ1 όσων

ΕΗωτεοικών
I. ΧΑΡΑΑ AM ΠΟΠ ΟΤ ΛΟΣ 

Π ολιτισμού 
και Επιστημών 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΓΡΗ 
Έρευνας χα: Τεχνολογίας

ΕΤΑΓΤ. ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ Γ. ΛΙΑΝΗΣ
Γγειας και Πρόνοιας 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση Συμφωνίας μορφωτικής και επιστημονικής συνεργα

σίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Δημοκρατίας του Σουδάν.

Άρδρο πρώτο.
Κυρώνεται κα: έχει την ισχύ που ορίζει το άρδρο 28 παρ.

I του Συντάγματος η Συμφωνία μορφωτικής και επιστημονι
κή ; συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Σουδάν που υπογρά
φτηκε στο Χαρτούμ στις 22 Δεκεμβρίου 1980 της οποίας το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετά
φραση στη/ ελληνική έχει ως εξής: .. j .:

AGREEMENT
BET WEEN THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC 
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE SUDAN ON 
CULTURAL AND SCIENTIFIC COOPERATION

The Government of the Hellenic Republic and the 
Government of the Democratic Republic of the Sudan 
guided by the desire to develop and strenghen the 
friendly relations existing between the two countries 
and wishing to promote their cooperation in the fields 
of culture, science, education, mass media and sports.

Have resolved to conclude the present cultural 
Agreement and have agreed as follows : .
1. EDUCATION

Article 1
With the intent of strengthening the bonds between 

their countries, in the fields of science and education 
the two Parties shall :

1. encourage and expand the cooperation of institu
tions of higher education and state scientific institu
tions;

2. seek to expand the cooperation and exchanges of 
scientists and teaching staff of higher education, as 
well as assit them in their research;

3. invite, when possible, representatives, of the 
other Party to attend scientific or cultural congresses, 
Conferences and other meetings held by one of the 
Parties;

4. grant scholarships and exchange students and 
postgraduate students from Institutions of higher 
education;

5. facilitate the exchange of experiences in all levels
of education as well as various scientific and technolo
gical fields. V · -.I '.'-


