
Στο σχέδιο νόμου «περί κυρώσεως της μορφωτικής συμφω
νίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Κυβερνήσεως τής ’Ιαπωνίας».

ΤΙρός ιη Βουλή ιών *Ελλήνων
Με τό υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ή νομο

θετική κύρωση τής μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής ’Ιαπωνίας, ή όποια υπογράφτηκε τήν 4.3.19S1 
στήν ’Αθήνα.

Ή Συμοωνία αυτή άποτελεΐται από 12 άρθρα καί σύ- 
νάφθηκε μέ σκοπό τήν προώθηση των πολιτιστικών σχέσεων 
καί τή συνακόλουθη προαγωγή τής αμοιβαίας κατανοή- 
σεως καί φλίας των δύο χωρών.

Πρός επίτευξη τών ανωτέρω τά συμβαλλόμενα μέρη 
άνέλαβαν τήν υποχρέωση :

α) Να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές καθηγητών, επι
στημόνων, ερευνητών, φοιτητών, καλλιτεχνών καθώς καί 
τή συνεργασία μεταξύ μορφωτικών, έκπαιδευτικών καί 
ερευνητικών ιδρυμάτων τών δύο χωρών.

β) Να χορηγούν υποτροφίες καί γενικά να διευκολύνουν 
τή μελέτη ή έρευνα άπό υπηκόους τοϋ αντισυμβαλλομένου 
μέρους στή χώρα τους.

γ) Να καταβάλουν προσπάθεια για τή διδασκαλία καί 
τήν έρευνα τής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, γεωγρα
φίας, οικονομίας καί πολιτισμού τής μιας χώρας, στά 
πανεπιστήμια καί άλλα εκπαιδευτικά καί ερευνητικά ιδρύ
ματα τής άλλης χώρας.

δ) Νά διευκολύνουν τήν είσοδο υπηκόων τής μιας χώ
ρας στά μουσεία, βιβλιοθήκες, άρχεΐα καί άλλα κέντρα 
πληροφορήσεως τής άλλης χώρας, μέ τήν προϋπόθεση 
τηρήσεως τών κανονισμών πού ισχύουν στά ανωτέρω ιδρύ
ματα. . _·
■<;.%:) Νά ενθαρρύνουν τήν κατανόηση τοϋ. πολιτισμού, τής 
ιστορίας τών θεσμών καί γενικά τοϋ τρόπου ζωής τής άλλης 
χώρας, μέσω εκδόσεων, ράδιο-τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
07τηκο—ακουστικοΰ ύλικοϋ, πολιτιστικών καί μορφωτικών 
εκδηλώσεων κ.τ.ό. / .j.,.·

στ) Νά ενθαρρύνουν τις άνταλλαγές στούς τομείς τοϋ 
τύπου, τής ραδιοφωνίας, τής τηλεοράσεώς καί τοϋ κινη
ματογράφου.

ζ) Νά προωθήσουν τή συνεργασία στον άθλητικό τομέα 
καί στον τομέα τής άνταλλαγής ενώσεων νεότητος.

Τά δύο Μέρη θά διαβουλεύονται, μετά άπό αίτηση τού 
ενός άπό αύτά, προκειμένου νά επανεξετάσουν τήν πορεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τών μορφωτικών ανταλλαγών καί νά εξασφαλίζουν τήν 
εφαρμογήν τής Συμφωνίας.

'Ορίζεται τέλος ότι ή Συμφωνία θά τεθεί σέ ισχύ τήν 
30ή ήμέρα μετά άπό τήν ήμερομηνία άνταλλαγής τών οργά
νων έπικυρώσεως, θά παραμείνει σέ ισχύ έπί 3 χρόνια μετά 
τήν παρέλευση τών όποιων θά ισχύει έπί ένα άκόμη χρόνο 
άπό τήν ήμέρα πού ένα άπό τά δύο συμβαλλόμενα Μέρη θά 
ανακοινώσει, γραπτώς, ότι προτίθεται νά θέσει τέρμα στήν 
ισχύ τής συμφωνίας.

’Αθήνα, 15 ’Ιανουάριου 1982 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυθερνήσεως ’Εξωτερικών
Λ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ

’IySv. Πα ϊ. καί θρησ/αάτων Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Ε. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ Μ. ΜΕΡΚΟΤΡΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση τής μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνή

σεων τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Ιαπωνίας, 
πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 4 Μάρτη 1981.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 2S παρ. 

1 τοϋ Συντάγματος ή Μορφωτική Συμφωνία, μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής ’Ιαπω
νίας πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 4 Μάρτη 1981, 
τής οποίας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στήν ’Αγγλική γλώσσα 
καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς έξής :
Cultural Agreement between the Government of the 

Hellenic Republic and the Government of Japan. ]
The Government of the Hellenic Republic and the 

Government of Japan. . -
Inspired by a common desire to promote and de

velop cultural relations between the two countries 
which are both endowed with historical cultural he
ritage, and.

Convinced that such promotion and development 
will contribute to the furtherance of mutual under
standing and friendship between the two countries. 

Have agreed as follows :


