
Στό σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας Μορφωτι
κής καί ’Επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερ
νήσεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Ιρλανδίας 
πού ύπογράφηκε στο Δουβλίνο στις 17 ’Ιουλίου 1980.

Προς τη Βοτ'λη τών Ελλήνων

Μέ τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ή νομο
θετική κύρωση τής συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Έληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής ’Ιρλαν
δίας για Μορφωτική καί Επιστημονική Συνεργασία πού 
ύπογράφηκε στό Δουβλίνο στις 17 ’Ιουλίου 1980.

'Η συμφωνία αυτή, πού άποτελεΐται από 7 άρθρα, άίτο- 
σκοπεϊ στήν ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων καί στήν προ
ώθηση τής συνεργασίας των δύο Μερών στον πολιτιστικό, 
επιστημονικό καί εκπαιδευτικό τομέα.

Για την επίτευξη τών στόχων αυτών τά συμβαλλόμενα 
μέρη συμφώνησαν τα ακόλουθα :

1. Άνέλαβαν τήν υποχρέωση νά ενθαρρύνουν με βάση τήν 
άμοιβαιότητα τή συνεργασία στόν εκπαιδευτικό καί πολιτι
στικό τομέα καί είδικώτερα :

α) Νά υποστηρίξουν τή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβαθμίου εκπαίδευσης έρευνας και εκμάθησης, τίς άνταλ- 
λαγές μεταξύ τοϋ επιστημονικού προσωπικού τών ίδρυμάτ 
των αύτών καί τή βοήθεια στις ερευνές τους.

β) Νά προσκαλοϋν εκπροσώπους τού άλλου συμβαλλόμε
νου μέρους γιά νά παρακολουθήσουν έπιστημονικά καί εκ
παιδευτικά συνέδρια, διαλέξεις καί άλλες συναντήσεις.

γ) Νά χορη·'θϋν υποτροφίες σέ σπουδαστές ή πτυχιού- 
χους άνωτάτων σχολών.

δ) Νά άνταλλάσσουν εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά 
ή διάφορα έπιστημονικά καί τεχνολογικά θέματα.

ε) Νά προωθήσουν τή μελέτη τών γλωσσών τής λογοτεχ- , 
νιας καί τοϋ πολιτισμού τους σέ πανεπιστήμια καί ιδρύ
ματα άνωτέρας εκπαίδευσης. ■· ■ . ■

2. Νά υποστηρίξουν, μέχρι νά συναφθεΐ ξεχωριστή συμ- .
φωνία γιά έπιστημονική καί τεχνολογική συνεργασία μέ 
βάση τήν άμοιβαιότητα : . -

α) έπαφές μεταξύ τών έπιστημονικών τους ιδρυμάτων 
καί τών ινστιτούτων καί κέντρων έρευνών,

β) άνταλλαγή έμπειρογνωμόνων καί μελ.ών έπιστημο
νικών ιδρυμάτων καί .

γ) τήν άνταλλαγή έπιστημονικών καί άλλων έξειδικευ- 
μένων δημοσιεύσεων. . ..

.3. Νά προωθήσουν τή συνεργασία μεταξύ όργανισμών 
καί Ιδρυμάτων στόν πολιτιστικό καί καλλιτεχνικό τομέα 
καί νά ύποστηρίξουν μέ βάση τήν αμοιβαιότητα : .

α) καλλιτεχνικές έκδηλώσεις πού θά περιλαμβάνουν καί 
άνταλλαγή έκθέσεων καί παραστάσεων θεάτρου, μουσικής 
καί χορού,

β) άνταλλαγή βιβλίων καί περιοδικών στόν πολιτιστικό 
τομέα, ,

γ) συμμετοχή έκπροσώπων σέ διεθνή συνέδρια, φεστι
βάλ ταινιών, διαγωνισμούς καί συναντήσεις,

δ) συνεργασία μεταξύ σχολών καλών τεχνών, μουσείων 
κρατικών αιθουσών τέχνης, βιβλιοθηκών, θεάτρων καί άλ
λων πολιτιστικών ιδρυμάτων,

ε) έπαφές μεταξύ σωματείων συγγραφέων, συνθετών, 
ζωγράφων, γλυπτών κ.λπ,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στ) άνταλλαγή επισκέψεων έμπειρογνωμόνων πού. ασχο
λούνται μέ συλλογές μουσείων καί κρατικών αιθουσών τέ- 
χνης και τη συντηρηση - τής αρχιτεκτονικής καί πολιτι
στικής κληρονομιάς.

ζ) τή διεξαγωγή έρευνας στά άρχεΐα καί στις δημό
σιες και πανεπιστημιακές βιβλ.ιοθήκες μέ τήν παραχώρησα 
άδειας μελέτης σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τής κάθε 
χώρας.

4. Νά ένθαρρύνουν τή συνεργασία μεταξύ τών μέσων 
ένημερώσεως καί είδικώτερα, μεταξύ τών πρακτορείων ει
δήσεων, τών έφημερίδων, τών οργανισμών ραδιοφωνίας 
καί τηλεοράσεως. τών εταιρειών παραγωγής ταινιών και 
τήν άνταλλαγή επισκέψεων έκπροσώπων τύπου, ραδιο- 
φώνου καί τηλεοράσεως καί έντυπου πληροφοριακού υλι
κού.

5. Νά ένθαρρύνουν τή συνεργασία στόν άθλητικό τομέα 
μέ τή διοργάνωση άθλητικών συναντήσεων πού θά οργανώ
νονται μετά άπό συμφωνία μεταξύ τών άρμοδίων άθλητικών 
οργανισμών τών δύο χωρών.

6. Πρός τό σκοπό έφαρμογής τής συμφωνίας αυτής γιά 
τήν έκπλήρωση τών παραπάνω στόχων, τό άρθρο 6 προβλέ
πει τή σύγκλ,ηση μικτής έλληνοΐρλανδικής έπιτροπής ή ό
ποια θά συνέρχεται δποτε τά δύο μέρη τό κρίνουν άναγκαΐο 
καί κατ’ άρχήν κάθε δύο χρόνια έναλλάξ στήν Ελλάδα και 
στήν ’Ιρλανδία, γιά.νά έπεξεργάζεταιεκτελεστικό μορφωτικό 
πρόγραμμα καί νά ύποβάλλχι συστάσεις γιά τήν έφαρμογή του.

Τέλος, ορίζεται δτι ή Συμφωνία αύτή συνάπτεται γιά 
άόριστο χρόνο καί θά ΐσχύσει άπό τήν 30ή μέρα μετά τήν ή- 
μερομηνία κατά τήν όποια θά γνωστοποιηθεί ή ολοκλήρωση 
τής κυρωτικής διαδικασίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει 
τή δυνατότητα νά τήν καταγγείλει, άρκεϊ νά γνωστοποιήσει 
τήν πρόθεσή του αυτή στήν άλλη πλευρά 6 μήνες νωρίτερα.

’Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1982

........ , «... Οι Υπουργοί . .. .
Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εξωτερικών
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
’Εθνικής Οικονομίας Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Πολιτισμού καί’Επιστημών Ένεργείας καί Φυσικών Πόρων
ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓ. ΚΟΥΑΟΥΜΠ ΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας μορφωτικής καί έπιστημονικής Συνερ

γασίας μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Ιρ
λανδίας.

'Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού όρίζει τό άρθρο 28 παρ. 

1 τού Συντάγματος, ή Συμφωνία μορφωτικής καί έπιστημο
νικής συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελληνι
κής Δημοκρατίας καί τής ’Ιρλανδίας, πού ύπογράφηκε στό 
Δουβλίνο στις 17 ’Ιουλίου 1980 καί τής όποιας τό κείμενο 
σέ πρωτότυπο στήν άγγλ.ική γλώσσα καί σέ μετάφραση στη 
'Ελληνική έχει ώς εξής :


