
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώ<τέως τής εν Βουένος 
Άιρες τήν 1 4ην Σεπτεμβρίου 1 ϊ‘72 ύπογραφείσης Μορ
φωτική: Συμφωνία: μεταξύ τη: Ελλάδος καί τής ’Αρ
γεντινής».

Προς ζην Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύπ’ όψιν σχεδίου Νόμου, σκοπέ ιται ή κυρωσις 
τής υπόγραφε ίσης τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1972 Μορφωτικής 
Συμφωνία: μεταξύ τής Ελλάδος καί τής ’Αργεντινής, συμ
φωνώ: προ: τό άρθρον 12 αυτής.

Διά’ τής Συμφωνίας ταύτης, ήτις είναι άνάλογος προς 
παρόμοιας άλλα: Συμφωνία: μορφωτική: συνεργασίας,
συναφθείσας μεταξύ τής Έλλ.άδος και άλλων Χωρών, επι
διώκεται ή προώθησις των φιλολογικών καί καλλιτεχνικών 
σχέσεων μεταξύ τής Ελλάδος καί τής ’Αργεντινής προς τον 
σκοπόν μίας καλλιτέρας αμοιβαίας κατανοήσεως.

Πρός τον σκοπόν τούτον, τά Συμβαλλόμενα Μέρη συνε- 
φώνησαν, άφ’ ενός μέν εις τήν άνάπτυξιν άπ’ ευθείας επα
φών μεταξύ Πανεπιστημίων καί άλλων ’Εκπαιδευτικών 
'Ιδρυμάτων, άφ’ έτέρου δέ εις την ΐδρυσιν Μορφωτικών 
Ινστιτούτων, ως καί εις τήν δημιουργίαν 'Ιδρυμάτων δι
δασκαλίας ισπανικής γλώσσης έν Έλλάδι καί ελληνικής 
γλώσσης~~έν“’Αργεντινή (άρθρα 2 καί 3).

'Ομοίως, διά τής έν λόγω Συμφωνίας προβλέπεται ή αν
ταλλαγή καθηγητών άνωτέρας, μέσης καί καλλιτεχνικής 
έκπαιδεύσεως, φοιτητών καί καλλ.ιτεχνών, ώς καί ή παροχή 
υποτροφιών εις τούς ομοεθνείς τών δύο Χωρών, ή συνεργα- 
ι α μεταξύ τών Δημοσίων καί ’Ιδιωτικών ’Οργανώσεων 
καί 'Ιδρυμάτων καλλιτεχνικού χαρακτήρος, ώς καί ή ισο
τιμία της-στοιχεώδους, μέσης καί πανεπιστημιακής έκπαι- 
δεύσεως. ή άνταλλαγή προσώπων, βιβλιογραφικού ύλικοϋ, 
καί οργάνων προς μελέτην καί διάδοσιν τής 'Ιστορίας τής 
Τέχνης (άρθρα 4, 5, 6, 7, 8).

Επίσης διά τής έν λόγω Συμφωνίας προβλέπεται ή πα
ροχή διευκολ.ύνσεων εις τάς άμοιβαίας επισκέψεις φιλολ.ο-
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γικών καί εκπαιδευτικών προσωπικοτήτων, διακεκτι·υ.ίνον 
έπαγγελ.ματιών, ή μελ,έτη τής δυνχτότητος πραγματοποιώ - 
σεως προγράμματος άνταλλαγής αρχαιολογικών άντικειμέ-’ 
νων. πρός τον σκοπόν τής δημιουργίας τμήματος ’Αργεντι
νής Π ροϊσπανικής Τέχνης έν Άθήναις καί τμήματος Ελ
ληνικής Κλ.ασσικής Τέχνης έν Βουένος Άιρες (άεθεα 9 καί 
10).

Τέλος, έπί τώ σκοπώ έφαρμογής τής έν λόγω Συμφω
νίας καί τής διατυπώσεως ένδεχομένως τροποποιητικών 
προτάσεων, προβλέπεται ή σύστασις Μονίμου Μικτλς ’Ε
πιτροπής, άποτελουμένης έκ δύο Τμημάτων, τό εν έδεεϋον 
έν Άθήναις τό δέ έτερον έν Βουένος ’Άιρες (άρθρον 11).

Διά τούς ώς άνω λόγους, έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλ.ωυεν 
ύμϊν τό προσηρτημένον τή παρούση σχέδιον Νόμου πρός 
ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1970 
ΟΙ Υπουργοί

’Εξωτερικών Πολιτισαοϋ καί Έπιστηαών
ΔII.Μ. ΜΓ1ΙΤΣΙΟΣ Κίί.Χ. ΤΡΓΓΙΑ.ΧΙ1Σ

’Εθνικής Παιδείας καί Θοησκευαάτων
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΑΑΗΣ'

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Βουένος Άιρες τήν 14ην Σεπτεμ
βρίου 1972 ύπογραφείσης Μορφωτικής Συμφωνίας με
ταξύ Ελλάδος — ’Αργεντινής.

Άρθρον πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Βουένος Άιρες, τήν 

14ην Σεπτεμβρίου 1972 ύπογραφεϊσα Μορφωτική Συμ
φωνία μεταξύ τής Έλλ,άδος καί τής ’Αργεντινής τής όποιας 
τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν Γαλλικήν καί Έλληνι- 
κήν γλώσσαν έχει ώς έπεται :


