
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση τής Συμφωνίας Μορφωτικής 
καί Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ'Ελλάδας-Πορτο- 
γαλίας πού ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στίε 10 ’Ιουλίου 
1980.

Προς τή Βονλη τώ>’ 'Ελλήνων
Μέ το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ή νομο

θετική κύρωση τής Συμφωνίας Μορφωτικής καί ’Επιστη
μονικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεις τήτ Πορτογαλίας, 
ή οποία ύπογοάφηκε στην Αθήνα στις 10 ’Ιουλίου 1980.

Ή Συμφωνία αυτή, πού άποτελεϊται άπο 12 άρθρα, 
άποσκοπεϊ στην ανάπτυξη των φιλικών δεσμόν και στην 
προώθηση τής συνεργασίας των δύο Μερών στό μορφωτικό, 
καλλιτεχνικό, επιστημονικό καί τεχνικό τομέα. Προς επί
τευξη των στόχων αυτών τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφώ
νησαν τά άπόκουθα :

1. Άνέλαβαν την υποχρέωση νά αναπτύξουν —ή συνερ
γασία τους στους διαφόρους εκπαιδευτικούς καί επιστημο
νικούς τομείς, καί ειδικότερα :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ?ΕΚΘΕΣΗ ημέρα μετά την ημερομηνία ανταλλαγής τών εγγράφων 
έπικυρώσεως. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει τη δυνατό
τητα νά την καταγγείλ,ει προβαίνοντας σέ σχετική γνωστο
ποίηση προς τό άλλ.ο καί ή Συμφωνία θά παύει νά ισχύει 
εξι μήνες από τήν ημέρα τής καταγγελίας.

Θέτοντες τά παραπάνω υπόψη σας παρακαλ,οϋμε τήν ψή
φιση του νομοσχεδίου πού σάς υποβάλλουμε.

’Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1983 
Οι Υπουργοί

Προείρίας τής Κυβέρνησης Εξωτερικών
ΑΓΑΜ. ΚΟΤΤΣΟΠΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΤΛΟΣ
’Εθνικής ΠαιΪείας καί 

θρησκευμάτων
A Π. ΙΫΑΚΛΑΜΑΝΉΣ

Οικονομικών

Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΧΟΣ
Πολιτισαου καί Έπιστηκών Ένεενείας καί Φυσικών Πόοων

ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ETAIT. ΚΟΤΛΟΤΜ Π ΗΣ
Έρευνας καί Τεχνολογίας 

Γ. ΛΙΑΝΉΣ

α) Νά ενθαρρύνουν τή συνεργασία μεταξύ τών Άνωτά- 
~των ’Εκπαιδευτικών καί ’Ερευνητικών ’Ιδρυμάτων τους, 
τήν οργάνωση διαλ.έξεων σχετικά μέ τή γλ,ώσσα καί τόν 
πολ,ιτισμό, τή συμμετοχή εκπροσώπων τοϋ κάθε Μέρους 
σέ επιστημονικές έκδηλώσεις πού θά όργανώνονται στό 
έδαφος τοϋ άλλου Μέρους καί τήν ανταλλαγή πληροφοριών 
σέ όλους τούς εκπαιδευτικούς τομείς.

β) Νά άνταλλάσσουν μέλη τοϋ έκπαιδευτικοϋ καί επι
στημονικού προσωπικού καθώς καί ερευνητές τών Άνω- 
τάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, προκειμένου νά καταρ
τίσουν προγράμματα επιστημονικής έρευνας.

γ) Νά χορηγούν υποτροφίες για ειδίκευση καί έρευνα.
γ~ 2. Νά ένισχύσουν τή συνεργασία τους στον πολιτιστικό 
τομέα καί εΐδικώτεοα : · ·,'· \ " ·■'.* ....

α) Νά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
τών πολιτιστικών ιδρυμάτων τους, τις πρωτοβουλίες τών 
εκδοτικών οίκων τής χώρας τους γιά μετάφραση καί δημο
σίευση λογοτεχνικών έργων τής άλλης χώρας, τις σχέσεις 
μεταξύ τών μουσείων, άρχείων καί εθνικών βιβλιοθηκών 
τους καθώς καί τή συνεργασία τών ειδικών Ιδρυμάτων τους 
στόν τομέα τής συντηρήσεως τών ιστορικών μνημείων.

β) Νά χορηγούν, μέ βάση τήν άμοιβαιότητα, υποτροφίες 
γιά έξειδίκευση στόν καλλιτεχνικό καί πολ.ιτιστικό τομέα.

γ) Νά επιδιώκουν τήν πληρέστερη γνώση τοϋ πολιτισμού 
κάθε χώρας άπό τήν άλλη χώρα, μέ καλλιτεχνικές άνταλ- 
λαγάς, συμμετοχή σέ συνέδρια καί οργάνωση 'Ημερών κινη
ματογράφου.
δ) Νά παίρνουν τά άπαραίτητα μέτρα γιά τήν προστα-, 

σία τών πολιτιστικών άγαθών τού άλλου Μέρους καί τήν 
παρεμπόδιση τής παράνομης εισαγωγής καί εξαγωγής τους.

3. Νά προωθήσουν τή συνεργασία τους στόν τομέα τής
ραδιοφωνίας καί τής τηλ.εοράσεως, διευκολύνοντας τή μετά
δοση ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών προγραμμάτων τού 
άλλου Μέρους. ’ ψ γ.ύ

4. Νά ευνοήσουν τήν άνάπτυξη τών άνταλλαγών στόν
τομέα τοϋ αθλητισμού, τής φυσικής αγωγής καί τής νεό
τητας. ^ _ (

5. Γιά νά επιτευχθούν οί παραπάνω στόχοι, τό άρθρο XI
προβλέπει τή σύσταση Μικτής Έλληνο-πορτογαλικής ’Επι
τροπής, ή οποία θά συνέρχεται σέ όλ.ομέλ,εια κάθε δύο χρόνια 
εναλλάξ στην Έλλ.άδα καί στην Πορτογαλία. Ή Επιτροπή 
αυτή θά καταρτίζει εκτελεστικά προγράμματα καί θά έχει 
τή δυνατότητα νά προσκαλεϊ στις συναντήσεις της ειδικούς, 
ώς εισηγητές ή συμβούλους. · .·

Τέλος, όρίζεται ότι ή Συμφωνία αυτή συνάπτεται γιά 
αόριστο χρονικό διάστημα καί 0ά ΐσχύσει άπό τήν τριακοστή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας Μορφωτικής καί Επιστημονικής 

Συνεργασίας 'Ελλάδος - Πορτογαλίας. '

"Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 παρ. 1 

τοϋ Συντάγματος ή Συμφωνία Μορφωτικής καί ’Επιστημο
νικής συνεργασίας μεταξύ τής Ελλάδας καί τής Πορτο
γαλίας, ή οποία υπογράφτηκε στήν ’Αθήνα στις 10 ’Ιουλίου 
19S0 καί τής όποιας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στήν Ελ
ληνική καί τή Γαλλική γλ.ώσσα έχει ώς εξής :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Ή Κυβέρνηση τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ

βέρνηση τής Πορτογαλικής Δημοκρατίας, επιθυμώντας νά 
ένισχύσουν τούς δεσμούς φιλίας πού υπάρχουν μεταξύ τών 
δύο χωρών καί νά αναπτύξουν τις σχέσεις τους στό μορφω
τικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό καί τεχνικό τομέα, συμ
φώνησαν στά άκόλ.ουθα : .

’Εκπαίδευση καί ’Επιστήμη __·_■·
Άρθρο I

Τά δύο συμβαλλόμενα μέρη θά λάβουν όλα τά άπαραί
τητα μέτρα γιά νά άναπτύξουν τή συνεργασία ατούς διαφό
ρους τομείς τής έκπαίδευσης καί τής έπιστήμης. Πρός 
τόν σκοπό αυτό :

1. Θά ένθαρρύνουν τις σχέσεις μεταξύ τών Άνωτάτων 
’Εκπαιδευτικών των Ιδρυμάτων καί τών 'Ιδρυμάτων Έπι- 
στημοτικής Έρεύνης.

2. Θά ένθαρρύνουν τήν όργάνωση σειράς διαλέξεων έπάνω 
στή γλώσσα καί τόν πολιτισμό τού άλλου μέρους.

3. Θά άνταλλάξουν μέλη τοϋ έκπαιδευτικοϋ καί έπιστη- 
μονικοΰ προσωπικού, έρευνητάς πού άνήκουν στά ’Ανώτατα 
’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καί θά καταρτίζουν προγράμματα 
έπιστημονικής έρεύνης.

4. Θά προβαίνουν στή χορήγηση υποτροφιών είδικεύ- 
σεως καί έρεύνης.

5. Θά ένθαρρύνουν στό μέτρο τοϋ δυνατού, τήν συμμετοχή
έκπροσώπων τού άλλου μέρους σέ συνέδρια, διαλέξεις καί 
άλλ.ες έπιστημονικές έκδηλώσεις πού θά όργανώνονται στό 
έδαφος τους. . ' ' \ν ’’

6. Θά ένθαρρύνουν τήν άνταλλ,αγή έμπειριών καί πληρο
φοριών πού άφοροϋν· τούς τομείς τής έκπαιδεύσεως. ' ·


