
ΕΙΣΗΓΙΙΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί-τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεωε της έν Πραγχ

ύπογγοχοείσης τήν 10.2.1ί·/6 Έλληνο - Τσεχοσλο β ακικης
Συυφωνίχς Μορφουτικής Συνεργ-ασίας».

Προς 7)/>' Βουλήν ιojy ’Ελλήνων

Διά τού ύκοβχλλομένου σχεδίου Νόμου σκοκεϊται ή νομο
θετική κύρωσις τής έν Πράγα ύκογραφείσης τήν ΙΟην Φε
βρουάριου 1976 Έλληνο - Τσεχοσλοβακικής Συμφωνίας 
Μοετωτική: Συνεργασίας μεταςύ των ουο Χωρών.

*11 έν λόγω Συοιφωνιχ. συγκείμενη ες ΐπτά (/) άρθρων. 
συνήτΟη έν τή έκιθυμίχ των Συμβχλλομένων Μερών οπούς 
άνχκτΰξουν καί συσφίγγουν τας φιλίκάς σχεσεις μετα.ςυ των 
δύο Χωρών καί κροαγάγουν τήν συνεργασίαν των εις τούς 
τομεΐε τήε υιορφούσεως, επιστήμης. εκκχιόευσεως. των μέσων 
ένα μερούσεως καί τοΰ άθλητισμου

11 ρό: έκίτευξιν τοΰ έκιδιωκομένου ώς άνω σκοκοϋ. τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη άνέλχβον τήν ύκο/ρέωστ/ όκους :

1. Ενθαρρύνουν καί διευρύνουν τήν συνεργασίαν τών σχο
λών άνωτέρας έκκαιδεύσεως καί τών κρατικών έκιστημονι- 
κών ιδρυμάτων ώς έκίσης τήν συνεργασίαν καί τάς άνταλλα- 
γάς έκιστημόνων καί διδακτικού κροσωκικοϋ άνωτέρας

-έκκαιδεύσεως (άρθρον 1 κχρπΐ κχτ2); ---------- --------
2. Προσκαλοϋν, όταν τούτο καθίσταται δυνατόν, άντι- 

κροσώκους τού ετέρου μέρους κρός καρακολούθησιν επι
στημονικών συνεδρίων καί άλλων συνχντήσεων καί διευ
κολύνουν τήν ανταλλαγήν εμπειριών εις όλα τα επίπεδα τής 
έκκαιδεύσεως ώς έκίσης εις διαφόρους έκιστημ νικούς καί 
τεχνολογικούς τομείς (άρθρον 1 καρ. ο καί 5).

3. Χορηγούν ύκοτροφίας καί ανταλλάσσουν σπουδαστές 
καί κτυχιούχους σχολών άνωτέρας έκκαιδεύσεως καί εκι- 
διώκουν συνεννοήσεις κρός μελλοντικήν άμοιβχίαν έξέτχσιν 
καί ένόεχομένην τροκοκοίησιν σχολικών κειμένων, ε’.δικο’υ- 
τερον εις τά σημεία τά άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν καί τήν 
γεωγραφίαν τής έτέρας χώρας, (άρθρον 1 καρ. 4 καί 6).

4. Αναπτύξουν τήν συνεργασίαν των εις διαφόρους μορφο- 
τικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος καί είδικώτερον ένθα- 
ρύνουν α) πρωτοβουλίας άκοσκοκούσας εις τήν διάδοσιν τής 
λογοτεχνίας τής έτέρας Χώρας διά μεταφράσεων λογοτεχνι
κών έργων (άρθρον 2 καρ. 1 ) β) παρουσιάσεις έργων τέχνης 
τής έτέρας Χώρας διά μέσου τών θεάτρων, αιθουσών συναυ
λιών. χώρων έκθέσεων. κινηματογράφων, τηλεορασεως καί 
ραδιοφώνου (άρθρον 2 καρ. 2). γ) άντχλλχγάς βιβλίων 
καί άϋϋ,ων εκδόσεων μορφωτικού καί καλλιτεχνικού περιε
χομένου (άρθρον 2 καρ. 3). δ) διαλέξεις καί έκθέσεις ώς έκί
σης καλλιτεχνικά γεγονότα καί έβδομάδας κινηματογράφου 
μέσω τών άντιστοίχων αρμοδίου·/ άρχών (άρθρον 2 καρ. 4 λ 
ε) συμμετοχήν άντικροσούκων το/ν εις διεθνείς μορφωτικάς 
διασκέφεις. διαγουνισμούς καί συναντήσεις ώς έκίσης διεθνή 
φεστιβάλ διοργανούμενα ύκό τού ετέρου Μέρους (άρθρον 2 
καρ. 5). στ) συνεργασίαν σχολών τέχνης, μουσείων, βι
βλιοθηκών καί θεάτρου·/, ώς έκίσης έκαφάς συλλόγ'ων συγ
γραφέων. συνθετών, ζωγ'ράφων, γλυπτών, χαρακτών, άρχι- 
τεκτόνων. ήθοκιών καί μουσικών (άρθρον 2, καρ. 6 καί /),

7) ανταλλαγές εκισκέφεουν ειδικών έκί τών συλλονών 
μουσείων καί τής διατηρήσεώς τής αρχιτεκτονικής καί κολι-~ 
τιστικής κληρονομιάς (άρθρον 2 καρ. 8). η) διεξαγ-ων/ν 
έρεν/ης. διά τής παροχής άδειας εισόδου, βάσει τών κανονι
σμών έκάστης Χώρας, εις τά άρχεΐα. δημοσίας καί πανε
πιστημιακές βιβλιοΟήκας καί θ) άντχλλχγάς καλλιτεχνών 
καί καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (άρθρον 2 καρ. 9 καί 10).

5. Ενθαρρύνουν τήν συνεργ'α.σίαν τών μέσων ένημεεου- 
σεως διά παροχής διευκολύνσεων όσον άφορα εις τήν συνεε- 
γασίχν τών εΐδησεογραφικών πρακτορείων, έφηυεείδων. 
ραδιοφωνικού·/ καί τηλεοπτικών ιδρυμάτων ώς καί τών έτχι- 
ρειών κινηματογγεχφικής κχρχγ·ωγής. (άρθρον 3).

8. Ενθαρρύνουν τήν συμμετοχήν έκκροσώκων τουν εΐ; διε
θνείς άθλητικάς εκδηλώσεις καί συναντήσεις διοργ-ανουχένα; 
ύκό τού έτέρου Μέρους ώς έκίσης τήν συνεργασίαν αετχεύ 
τών άθληττκών σ/λλόγων τών δύο Χουρών. (άρθρον 4)

Έκί τώ τελεί τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης κεο- 
βλέκεται ή σύστχσις Μικτής Έλληνο-Τσεχοσλοβακικής Ε
πιτροπής κρός έκεξεργ'χσίχν τών λεπτομερειών τών κρονεαυ- 
μάτων συνεργασίας καί τών οικονομικών τουν όρων. Ή έν 
λόγω Επιτροπή θά συνέρχητχι άνά διετίαν έκ περιτροπής έν 
Έλλάδι καί Τσεχοσλοβακία, ή δέ έφαρμογη τών κρογγεαμ- 
μάτων άτινα αΰτη θά έκεξεργάξητχι θά λαμβάνη χώραν διά 
τής δικλουματΐκής οδού, (άρθρον 5, καρΤ Γάϋίίϊ)

Τέλος, δηλοΰται ότι άκχσχι αί κροβλεκόμεναι ύκό τής 
Συμφουνίας άντχλλχγαί καί ιδιαιτέρως αί άφορώσαι εις τούς 
καλλιτέχνας καί τά καλλιτεχνικά συγκροτήματα θά πρα
γματοποιούνται έκ’ άμοιβαιότητι. (άρθρον 5, καρ. 3).

Έν ΆΟήνχις τή 1S ’Ιανουάριου 1977 
ΟΙ Υπουργοί

Πεοεδοίχε Κυδεενήσεως Εξωτερικών
Γ. ΡΛΛΛΙΙΣ

’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων

Γ. ΡΛΛΛΙΙΣ

ΔΗ Μ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών

ΚΩΧ. ΤΡΤΠΛΧΙΙΣ

ΣΧΕΛΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρ ώ σε ως τής έν Πράγα τήν ΙΟην Φεβρουάριου 1978 
ύκογραφείσης Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας με
ταξύ τής Κυβερνήσεως τής ’ Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
Τσεχοσλοβακίας».

’Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ισχύ·/ νόμου ή έν Πράγ'α τήν ΙΟην Φε

βρουάριου 1976 ύκογραφεΐσα Συμφωνία Μορφωτικής Συ- 
νεργ-ασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημο
κρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, ής τό κείμενον έν πρωτοτύπου 
εις τήν Αγγλικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει εις τήν Έλλη - 
νικήν εχει ους εκεται :


