
Έ"ί τόϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις 
τήν 31ην Μχϊου 1973 ύπογραφείσης Έλληνοβουλγαρι- 
κήζ Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας».

Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή νομο
θετική κύρωσις τής έν Άθήναις ΰπογραφείσης τήν 31ην 
Μαίου 1973 Έλληνοβουλγαρικής Συμφωνίας Μορφωτι
κής Συνεργασίας, έφαρμοσθησομένης συμφώνως τώ άρθρω 
14 αυτής υπό των δύο Χωρών βάσει τής αρχής τής άμοι- 
βαιότητος.

Ή Συμφωνία αύτη ήτις σύγκειται έκ 15 άρθρων συνήφθη 
έν τή επιθυμία όπως τά Συμβαλλόμενα Μέρη προαγάγουν 
την συνεργασίαν των είς τον μορφωτικόν τομέα.

Προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου τούτου σκοποϋ τά 
συμβαλλόμενα Μέρη άνέλαβον τήν ύποχρέώσιν όπως διευ
κολύνουν τάς έπαφάς καί την συνεργασίαν μεταξύ των έπι- 
στημονικών, έκπαιδευτικών καί μορφωτικών ινστιτούτων 
καί οργανισμών τών δύο Χωρών (άρθρον Ιον), την ανταλ
λαγήν καθηγητών καί έρευνητών τών Άκαδημιών, Πανεπι
στημίων καί Άνωτέρων Σχολών καί τών ’Οργανισμών 
Επιστημονικής Έρεύνης (άρθρα 2 καί 3), τήν παραχώρη- 
σιν υποτροφίας*σπουδών' (άρθρου 4), τήν ένθάρρυνσιν έπι- - 
σκέψεων τών έκπροσώπων τοϋ πνεύματος, τών καλών τεχ
νών, τής φιλολογίας, τής μουσικής, τοϋ θεάτρου, τοϋ κινη
ματογράφου κ.λ.π.- (άρθρον 5), τήν ανταλλαγήν καλλιτεχ
νικών ομάδων, σολίστ καί θεατρικών θιάσων, τήν όργάνωσιν , 
συναυλιών (άρθρον 6), τήν ανταλλαγήν έκθέσεων έπιστη-' 
μονικοΰ, παιδαγωγικού, καί διδακτικού χαρακτήρος (άρ
θρον 7), τήν συνεργασίαν μεταξύ τών όργανισμών ραδιο- 
φώνου — τηλεοράσεως - κινηματογράφου, καί τύπου (άρ
θρον 8), τήν ανταλλαγήν βιβλίων καί άλλων επιστημονικών, 
παιδαγωγικών, τεχνολογικών . καί φιλολογικών εκδόσεων 
μεταξύ τών έθνικών βιβλιοθηκών τών δύο Χωρών (άρθρον 
9), τήν μετάφρασιν καί δημοσίευσιν έπιστημονικών, .τεχνο
λογικών καί φιλολογικών έργων (άρθρον 10), τήν ένθάρ- 
ρυνσιν τών ανταλλαγών καί την συνεργασίαν είς τον τομέα 
τών ’Αθλοπαιδιών (άρθρον 12).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Επίσης διά τοϋ άρθρου II προβλέπεται όπως τά συμίαλτ 
λόμενα Μέρη, φροντίσουν ώστε τά σχολικά έγχειρΐδια τών 
δύο Χωρών περιέχουν άντικειμενικάς πληροφορίας περί τής 
αντιστοίχου Ιστορίας καί τοϋ πολιτισμού, συμφώνως προς 
τάς Άρχάς τάς καθιερωθείσας ύπό τής UNESCO,
’Επί τώ τέλει δέ τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης 
προβλέπεται ή κατάρτισις ύπό τών δύο Μερών συμπεφω- 
νημένων προγραμμάτων, ίσχυόντων διά καθωρισμένας πε
ριόδους καί καθιερούντων τάς οίκονομικάς προϋποθέσεις, 
ύπό τάς οποίας θά πραγματοποιούνται αί προβλεπόμεναι 
πρωτοβουλίαι (άρθρον 13 παρ. 1).

Έπί πλέον προβλέπεται ή σύστασις Μικτής ’Επιτροπής 
(άρθρον 13 παρ. 2) ήτις θά συνέρχηται άλληλοδιαδόχως είς 
τάς πρωτευούσας τών δύο Χωρών καί είς τό τέλος έκάστης 
περιόδου, δι’ ήν είχεν ύπογραφή τό Πρόγραμμα, ή κατόπιν 
αίτήσεως ενός τών Μερών, είς πάσαν άλλην στιγμήν, έφ’ όσον 
συντρέχει σοβαρός λόγος.

Έν Άθήναις τή 14 ’Ιουλίου 1976

Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών Πολιτισαοϋ καί Έπιστηυών 
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων . ,
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ *
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

ΙΙερί κυρώσεως τής έν Άθήναιξ τήν 31ην Μαίου 1973 ύπο- 
γραφείσης Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ 
των Κυβερνήσεων τής ΈΐΛάδος καί τής Βουλγαρίας.

' ··!- ' ■ Άρθρον πρώτον.
. Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν 31 ην 

Μαίου 1973 ύπογραφεΐσα Συμφωνία Μορφωτικής Συνερ-. 
γασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί τής Βουλ-- 
γαρίας ής τό κείμενον έπετάι έν πρωτοτύπω είς τήν Ραλλί- 

. κήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν :


