
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της έν Βουκουρε- 

στίω ΰπογραφείσης την 27.li.i972 Έλληνο-Ρουμανικής 
Συμφωνίας άφορώσης είς την πολιτιστικήν καί έπιστημο- 
νικήν συνεργασίαν». ’ - ' - ■ .

Προς ιήν Βουλήν τα tv 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
νομοθετική κύρώσις τής έν Βουκουρεστίω ΰπογραφείσης τήν 
27.11.1972 Έλληνο-Ρουμανικής Συμφωνίας άφορώσης εις 
την πολιτιστικήν καί επιστημονικήν συνεργασίαν μεταξύ των 
δύο Χωρών.

*Η έν λόγω Συμφωνία, συγκειμένηέκ 13 άρθρων, συνήφθη 
έν τή έπιθυμία των Συμβαλλομένων Μερών δπως αναπτύξουν 
καί ένισχύσουν τάς φιλικάς σχέσεις καί τήν συνεργασίαν μετα
ξύ τών δύο λαών καί προαγάγουν τήν άνταλλαγήν πληροφοριών 
άφορωσών εις τούς τομείς τοϋ πολιτισμού, τής επιστήμης, 
τής έκπαιδεύσεως, τής ύγιεινής, τών μέσων ένημερώσεως, 
τοϋ άθλητισμοϋ καί τοϋ τουρισμοϋ ώς καί εις τούς λοιπούς 
τομείς κοινοϋ ενδιαφέροντος.

Προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου ώς άνω σκοποΰ, τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν :

__ 1. Έπεκτάσεως τής συνεργασίας.μεταξύ τών έπιστημο-
νικών ιδρυμάτων καί ιδρυμάτων έρεύνης τών δύο χωρών δι’ 
άμοιβαίων έπισκέψεων έπιστημόνων καί έρευνητών καί 
άνταλλ,αγής βιβλίων καί λοιπών δημοσιευμάτων καί ύλικοϋ 
επιστημονικής ένημερώσεως (άρθρον 1).

4. Άναπτύξεως τών σχέσεων μεταξύ τών μουσείων, 
βιβλιοθηκών, άρχείων καί άλλων πολ,ιτιστικών Ιδρυμάτων 
δι’ άνταλλαγής βιβλίων, έντύπωντ μικροφίλμς καί ειδικών 
(άρθρον 4).

5. Ύποστηρίξεως τής συνεργασίας μεταξύ τών είδη- 
σεογραφικών πρακτορείων, τών ραδιοφωνικών καί τηλεο
πτικών ιδρυμάτων τών δύο Χωρών καί τής άνταλλαγής έπι
σκέψεων δημοσιογράφων (άρθρον 5).

6. Άναπτύξεως τών διμερών άνταλλαγών εις τούς τομείς 
τοϋ τουρισμοϋ καί τοϋ άθλητισμοϋ (άρθρον 7).

7. Ύποστηρίξεως τής άναπτύξεως‘τών σχέσεων εις τούς 
τομείς τής ιατρικής καί τής δημοσίας ύγείας δι’ άνταλλα- 
γών πληροφοριακού ύλ.ικοϋ καί άμοιβαίων έπισκέψεων ειδι
κών (άρθρον 9).

’Επί τώ τέλει τής έφαρμογής τήε Συμφωνίας ταύτης 
προβλέπεται ή κατάρτισις, κατόπιν διαπραγματεύσεων, 
ύπό τών δύο Μερών -προγραμμάτων, ίσχυόντων διά καθω- 
ρισμένας χρονικάς περιόδους καί καθιερούντων τά συγκεκρι
μένα σχέδια ενεργειών ώς καί τούς οργανωτικούς καί οικο
νομικούς δρους. (άρθρον 12).
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2. Άναπτύξεως τών σχέσεων είς τον έκπαιδευτικον τομέα
διά τής προαγωγής τής συνεργασίας μεταξύ τών ιδρυμάτων 
άνωτάτης έκπαιδεύσεως, τής άμοιβαίας άνταλλαγής έπι
σκέψεων καθηγητών καί διδασκάλων, τής χορηγήσεως ύπο- 
τροφιών, τής άποστολής ύλικοϋ καί πληροφοριών σχετιζο- 
μένων μέ τήν οικονομίαν, γεωγραφίαν, ιστορίαν καί πολι
τισμόν τών δύο Χωρών, προοριζομένων διά-τήν σύνταξιν 
κεφαλαίων διδακτικών βιβλίων καί τής άνταλλαγής ειδικών 
έκδόσεων άφορωσών είς τόν τομέα τής έκπαιδεύσεως (άρθρον 
2). ν . ' ■

3. Αμοιβαίας άνταλλαγής έπισκέψεων συγγραφέων, καλ
λιτεχνών, συνθετών καί άλλων άτόμων ■ άσχολουμένων 
περί τά πολ.ιτιστικά θέματα, καλλιτεχνικών ομάδων κ.λπ. 
ώς έπίσης όργανώσεως διαφόρων πολιτιστικών καί καλλι
τεχνικών έκδηλώσεων (άρθρον 3).

• ^ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής έν Βουκουρεστίω τήν 27ην Νοεμδρίου 

1972. ΰπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυδερνήσεως 
τής Ελλάδος χαί τής Κυδερνήσεως τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Ρουμανίας άφορώσης είς τήν παλττισπικήν 

■?r· χαί Επιστημονικήν συνεργασίαν. . τ

* .·■ ’ Άρθρον πρώτον. .
Κυροΰταί χαί εχει ίσχυν νόμου ή έν Βουκουρεστίψ τήν 2ί7ην 

Νοεμδρίοο 1972 ύπογρ-α φεΐσχ Συμφωνία μεταξύ τής Κνόερ- 
νήσεως τής Ελλάδος χαί τής Κυδερνήσεως τής Σοσιαλι
στικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας άφορώσα είς τήν πολι
τιστικήν χαί επιστημονικήν συνεργασίαν, τής οποίας το κεί
μενον έν πρωτοτυπώ είς τήν έλληνικήν γλώσσα; εχει ώς 
έπεται :


