
Στο σγέδιο νόμου για τήν κύρωση τοϋ Πρωτοκόλλου στή 
Συμφωνία γιχ τήν εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, 
έπιστημονικοϋ ή μορφωτικού χαρακτήρα πού ύπογρά
φηκε στο Ναϊρόμπι στις 26 Νοεμβρίου 1976 μαζί με 
τα Παραρτήματα του.

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Τήν διευκόλυνσιν άνταλλαγης ιδεών καί γνώσεων διά 

τής έλευθέρας κυκλοφορίας ειδών εκπαιδευτικού, επιστημο
νικού ή μορφωτικού χαρακτήρος προς προώθησιν τής διε
θνούς κατανοήσεως εξυπηρετεί ώς -χωστόν ή ύπογραφεΐσα 
εις Λέΐκ Σαξές τήν 22.11.1960 υπό τήν αιγίδα τής Όργα- 
νώσεως τών 'Ηνωμένων ’Εθνών διά τήν έκπαίδευσιν, τήν 
επιστήμην καί τήν μόρφωσιν Συμφωνία διά τήν έλευθέρα 
εισαγωγήν εκπαιδευτικού, έπιστημονικοϋ ή μορφωτικού 
υλικού. Τήν Συμφωνίαν αυτήν, ή όποια άποτελ.εΐ έκτοτε 
άντικείμενον εύρείας διεθνούς εφαρμογής, άπεδέχθη ή Ελλάς, 
κυρώσασα αυτήν διά τοϋ Νόμου 2930/1954 (ΦΕΚ Λ’ 161/ 
26.7.54).

Με τήν πρόοδον τών τεχνολογικών εξελίξεων καί τών 
άναγκών τής διεθνούς έπικοινωνίας τών λαών κατέστη 
αναγκαία ή - συμπλήρωσις- καί- ή- βελτίωσις τής ανωτέρω 
Συμφωνίας. Τούτο έγένετο μέ τήν έπεξεργασίαν υπό τού 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας ένός κειμένου διε
θνούς Συμφωνίας ύπο τήν μορφήν Πρωτοκόλλου καί Παραρ
τημάτων προσηρτημένων εις αυτό, το όποιον υπεγράφη 
εις Ναϊρόμπι τήν 26.11.1976 κατά τήν Γενικήν Διάσκεψιν 
τής UNESCO.

Διά τήν Ελλάδα δεν υπάρχει κώλυμα διά τήν άποδοχήν 
τού άνωτέρω Πρωτοκόλλου προς βελτίωσιν τών συνθηκών 
είς τήν εισαγωγήν επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή μορφω
τικού υλικού ύπο τήν μορφήν δασμολογικής απαλλαγής ή 
άλλων διευκολύνσεων, διότι εύρίσκεται εντός τού εθνικού 
συμφέροντος ή έλευθέρα κυκλοφορία τοϋ ύλικοϋ αύτοϋ. ·

Τήν έφαρμογήν τού άνωτέρω Πρωτοκόλλου άπεδέχθη καί 
ή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης διά τής άπό 8.5.1979 
άποφάσεως τού Συμβουλίου τών 'Υπουργών, μέ έπιφύλαξιν 
ώς προς τά Τμήματα II καί IV τοϋ Πρωτοκόλλου καί τά 
Παραρτήματα αυτού Cl, F, G καί Η.

Διά τοϋ ύπό κρίσιν Σχεδίου Νόμου γίνεται άποδεκτό 
ύπό τής 'Ελλάδος τό άνωτέρω Πρωτόκολλον άπό 1.1.1981. 
Εις έναρμόνισιν όμως πρός τά εις τήν Εύρωπαϊκήν Οι
κονομικήν Κοινότητα ίσχύοντα έν 6ψει τής έντάξεως καί 
έφαρμογής τοϋ κοινοτικού δικαίου, διά τοϋ ύπό κρίσιν 
Σχεδίου Νόμου προβλέπεται ότι τά σημεία έκεϊνα τοϋ 
Πρωτοκόλλου καί τών Παραρτημάτων αύτοΰ, είς τά όποια 
ή Ε.Ο.Κ. έπεφυλάχθη, θά τεθούν είς έφαρμογήν διά Προ
εδρικού Διατάγματος, όταν καί έφ’ όσον ή Ε.Ο.Κ. προέλθει 
είς τήν άρσιν τών έπιφυλάξεών της ώς πρός αύτά.

Τήν ψήφισιν ύπό τής Βουλής τοϋ ύπό κύρωσιν Πρω
τοκόλλου άποβλέπει τό ύποβαλλόμενον Σχέδιο Νόμου.
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Εξωτερικών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
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Οικονομικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΙΙΣ Α. Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση τού Πρωτοκόλλου στή Συμφωνία γιά τήν εισάγω·
αντικειμένων έκπαιδευτικοϋ, έπιστημονικοϋ ή μορφωτ
κοϋ χαρακτήρα πού ύπογράφηκε στό Ναϊρόμπι στις ‘.
Νοεμβρίου 1976 μαζί μέ τά Παραρτήματά του.

άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 1 
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος τό πρωτόκολλο στή Συμφων 
γιά τήν εισαγωγή άντικειμένων έκπαιδευτικοϋ, έπιστημον 
κοϋ η μορφωτικού χαρακτήρα πού ύπογράφηκε στό Ναϊρόμ- 
στίς 22 Νοεμβρίου 1976 μαζί μέ τά Παραρτήματά του τι 
οποίων το κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική γλώσσα κ 
σέ μετάφραση στην Ελληνική, έχει ώς έξής :

Protocole à l’Accord
pour l’importation des objets de caractère 
éducatif, scientifique ou culturel

Adopté par la 
Conférence générale 
de l’Unesco à Nairobi 

- en 1976
Les Etats contractants parties à l’Accord pour l’impoi 

tation d’objets de caractère éducatif, scientifique o 
culturel, adopté par la Conférence générale de l’Organ' 
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science c 
la culture à sa cinquième session, tenue à Florence e 
1950. ·

Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé ce 
Accord, ci-après dénommé l’nAccord»,

■ Considérant que cet Accord s’est révélé comme u 
instrument officace pour abaisser les barrières douanière 
et réduire les autres restrictions économiques qui fon 
obstacle à l’échange des idées et des connaissances,

Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècl 
qui a suivi l’adoption de l’Accord, les progrès technique 
réalisés ont modifié les modalités de la transmissioi 
des informations et du savoir qui est l’objectif fonda 
mental de cet Accord,

Considérant en outre que, pendant cette période 
l'évolution qui s’est produite dans le domaine du corn 
merce international s’est, en général, traduite par uni 
libéralisation accrue des échanges, 1

Considérant que, depuis l’adoption de l’Accord, h 
situation internationale a profondément changé du fai: 
du développement de la communauté internationale 
en raison notamment de l’accession à l’indépendancr 
de nombreux Etats, .. ·

Considérant qu’il convient de prendre en considéra 
tion les besoins et les préoccupations des pays en voit 
de développement en vue de leur faciliter un accès 
facile et moins onéreux à l’éducation, à la science, à la 
technologie et à la culture,

Rappelant les dispositions de la Convention, con
cernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


