ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

10. Προσκαλοϋν οσάκις τούτο καθίσταται δυνατόν, έκ-'
προσώπους τοϋ ετέρου Μέρους πρός παρακολούθησιν επι
Έπί σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις ύποστημονικών και μορφωτικών συνεδρίων διοργανουμένων υπό
γραφείσης τήν 31 -3-197ΰ 'Ελληνο-Πολωνικής Συμφω
τοϋ ενός έκ τών δύο Μερών, χορηγούν υποτροφίας καί ανταλ
νίας Μορφωτικής Συνεργασίας».
λάσσουν σπουδαστές καί πτυχιούχους σχολών άνωτάττς
Πρόζ τήν Βουλήν των Έλλ.ήνων
έκπαιδεύσεως διά μεταπτυχιακάς σπουδάς, διευκολύνουν αν
Διά τοϋ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή νο-χ ταλλαγήν εμπειριών είς όλα τά επίπεδα τής έκπαιδεύσεως
μοθετική κύρωσις τής έν Άθήναις ύπογραφείσης τήν 31ην ώς έπίσης καί είς διάφορα έπιστημονικά καί τεχνολογικά
πεδία (άρθρ. 2, παρ. 3,4 καί 5).
Μαρτίου 1976 Έλληνο-Πολωνικής Συμφωνίας Μορφωτι
κής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
11. ’Επιδιώκουν έν τώ πνεύματι τής τελικής πράξεωε
Ή .έν λόγω Συμφωνία συγκειμένη έξ έξ (6) άρθρων Διασκέψεις ’Ασφαλείας καί Συνεργασίας έν Ευρώπη καί
συνήφθη έν τή έπιθυμία των Συμβα/λ.ομενων Μερών όπως ύπο την καθοδήγησιν τής LNESCO νά προβαίνουν εϊε
αναπτύξουν καί συσφίγγουν τάς φιλικές σχεσεις μεταςύ διευθετήσεις πρός μελλοντικήν άμοιβαίαν έξέτασιν καί ένδετων δύο χωρών και προαγάγουν. τήν συνεργασίαν των εις χομένως τροποποιήσεις εις τά κείμενα τών σχολικών 3'.3λίων
(άρθρ. 2, παρ. 6).
τούς τομείς τής μορφώσεως, επιστήμης, έκπαιδεύσεως, τών
μέσων ένημερώσεως καί τοϋ άθλητισμού.
Προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου ώς άνω σκοπού τα
Συμβαλλόμενα Μέρη άνέλαβον τήν ύποχρεωσιν όπως :
1. Αναπτύξουν πρωτοβουλίας άποσκοπούσας εις τήν διαδοσιντής λογοτεχνίας τής έτέρας χώρας δια μεταφρασεως
λογοτεχνικών έργων, παρουσιάζουν έργα τέχνης τής ετερας χώρας διά τής τηλεοράσεως, τοϋ ραδιοφώνου κλπ.
(άρθρον 1, παρ.' 1 καί 2).
2. Προβαίνουν εις ανταλλαγές βιβλίων καί άλλων έκδόσεων-είς - τούς μορφωτικόν, επιστημονικόν -καί-εκπαιδευτικόν τομείς, (άρθρον 1 παρ. 3).
'
■
3. Διοργανώνουν διαλέξεις, έκθέσεις, καλλιτεχνικός εκ
δηλώσεις, κινηματογραφικά' φεστιβάλ, αθλητικός συναντή
σεις, (άρθρ. 1, παρ. 4).
. .
4. ’Αποστέλλουν αντιπροσώπους εις συνδιασκέψεις, δια
γωνισμούς καί διεθνείς συναντήσεις άφορώσας μορφωτικά
θέματα καί άθλητικάς συναντήσεις (άρθρ. 1.. παρ. 3).
.5. ’Αναπτύξουν την συνεργασίαν τών σχολών τέχνης,
μουσείων, βιβλιοθηκών, θεάτρων καί έτέρών πνευματικών
ιδρυμάτων, ώς έπίσης' καί συνεργασίαν άθλητικών οργανώ
σεων (άρθρ. 1, παρ. 6). ..
.
·
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12. ’Ενθαρρύνουν τήν συνεργασίαν τών μέσων ένημερώ
σεως διά παροχής διευκολύνσεων, όσον αφορά είς ,τήν συνερ
γασίαν τών είδησεογραφικών πρακτορείων έφημερίδων,
ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών ιδρυμάτων (άρθρ. 3).
’Επί τώ τέλει τής έφαρμογής τής Συμφωνίας ταύτης προβλέπεται ή σύστασις Μικτής Έλληνοπολωνικής Επιτροπής
πρός έπεξεργασίαν τών λεπτομερειών τών προγραμμάτων
συνεργασίας καί τών οικονομικών των όρων. ' Η έν λόγω
’Επιτροπή θά συνέρχηται άνά διετίαν, έκ περιτροπής, έν
Έλλάδι καί Πολωνία ή δέ έφαρμογή τών προγραμμάτων
άτινα αΰτη θά έπέξεργάζηται θά λαμβάνη χώραν διά τής
διπλωματικής όδοϋ (άρθρ. 4 παρ. 1 καί 2).
Τέλος δηλοϋται ότι ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται ?Γ
απεριόριστον χρονικήν περίοδον καί ότι ή ισχύς της δύναται νά
λήξη διά γνωστοποιήσεως ύποβαλλομένης υπό οίουδήποτε
έκ τών δύο Μερών πρός τό έτερον οπότε ή παϋσις τής ισχύος
αυτής θά έπέρχηται έξ μήνας άπό τής ημερομηνίας τής υπο
βολής τής γνωστοποιήσεως περί τής λήξεώς της. (άρθρ. 6).
’Εν Άθήναις τή 23 Μαρτίου 1977 ι
Οί 'Υπουργοί

Προεδοίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ·
> 6. ’Αναπτύξουν τάς έπαφάς ενώσεων συγγραφέων, συν.θετών, ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, άρχιτεκτόνων,
ηθοποιών καί μουσικών ώς έπίσης καί έκπροσώπων θεατρι- . Έθν. Παιδείας-Θρηρ/τών
Γ. ΡΛΛΛΗΣ
κών, κινηματογραφικών καί μουσικών ενώσεων (άρθρ. 1,
παρ. 7).
·
·
. 7. Προβαίνουν είς ανταλλαγές εμπειριών ώς καί ειδικών
θεμάτων μουσείων καί διατηρήσεως τής άρχιτεκτονικής
καί πολιτιστικής κληρονομιάς. Προβαίνουν είς διεξαγωγήν
έρευνών διά παροχής, βάσει τών κανονισμών έκάστης χώρας,
δυνατότητος εισόδου, είς τά αρχεία, τάς δημοσίας καί πανε
πιστημιακός βιβλιοθήκας. Προβαίνουν είς άνταλλαγές καλλιτεχνών ‘καί καλλιτεχνικών συγκροτημάτων έπί άμοιβαίας
βάσεως (άρθρ. 1, παρ. S, 9 καί 10).
8. Διοργανώνουν έπαφάς τών αρμοδίων τών έθνικών
οργανισμών τουρισμού, άποσκοπούσας είς τήν αύξησιν,τού
τουριστικού ρεύματος μεταξύ τών δύο χωρών (άοθρ. 1 παρ.
11).
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’Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
Πολιτισμού - Έπιστηαών
·,__Κ. ΤΡΥΠΑΝ HE' .

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ ,

.

ερ'ι κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 31ην Μαρτίου 1976
ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής
Δημοκρατίας τής Πολωνίας «περί Μορφωτικής καί ’Επι
στημονικής συνεργασίας».
* ,
, ·
Άρθρον πρώτον.

Κυρούται καί έχει ίσχΰν Νόμου ή έν Άθήναις τήν 31ην·
\. 9. Ένθαρρύνόυν καί επεκτείνουν την συνεργασίαν μεταξύ Μαρτίου 1976 ΰπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερτών σχολών άνωτάτης έκπαιδεύσεως καί τών έπιστημονικών νήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως
ιδρυμάτων τοϋ Κράτους, έπιδιώκουν .καί επεκτείνουν συνερ τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας «περί Μορφωτικής
γασίαν καί ανταλλαγές επιστημόνων καί διδακτικού πρόσω- , καί ’Επιστημονικής συνεργασίας», τής όποιας τό κείμενον
πικοϋ μέσης καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως (άρθρ. 2 παρ.
έν πρωτοτύπω είς τήν Ελληνικήν καί Αγγλικήν γλώσσαν
1 καί 2).
έχει ώς επεται :

