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ταθη απεριορίστως και αβτη θά παραμείνει έν Ισχύϊ μέχρις οδ καταγγελθή 
παρ' έκατέρας των Συμβαλλομένων Πλευρών δι' εξαμήνου προς τοΰτο ειδο
ποιήσεως. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 4η Φεβρουαρίου 1971 είς τέσσαρα πρωτότυπα, δύο 
εις τήν Άγγλικήν και δύο είς τήν Γερμανικήν γλώσοαν, απάντων δντων έξ ίσου 
αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
Δια τήν Κυβέρνησιν της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
(Ύπ.) ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. (Ύπ.) Σ ΙΓΚ Ι ΣΜΟΥΝΤ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ. 

Ό περί της Συμφωνίας του 1971 περί Πολιτιστικής, Επιστημονικής και 'εκ
παιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας καΐ τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβα
κίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1971 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπί
σημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 28 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΟΥ 1971 ΠΕΡΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι 

Κ Η Σ , Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ

Γ Α Σ Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ Ο Σ Ι Α 

Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ Ι Α Σ . 

Επειδή κατά τήν 16ην 'Απριλίου 1971 υπεγράφη έν Πράγα κατόπιν Π|κ>οίμιον. 
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 10.340 και ήμερο
μηνίαν 16ην Μαρτίου 1971 ή Συμφωνία περί Πολιτιστικής, 'Επιστη
μονικής και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας. 

Διά ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας του Συνοπτικός 
1971 περί Πολιτιστικής, 'Επιστημονικής και 'Εκπαιδευτικής Συνερ τίτλος, 
γασίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβα
κίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω— Ερμηνεία. 
«Συμφωνία» σημαίνει τήν ύπογραφεϊσαν έν Πράγα τήν 16ην 

'Απριλίου 1971 κατόπιν αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου 
ύπ* άρ. 10.340 καΐ ήμερομηνίαν 16ην Μαρτίου 1971 Συμφωνίαν περί 
Πολιτιστικής, 'Επιστημονικής και 'Εκπαιδευτικής Συνεργασίας με
ταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερ
νήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας. 

3 . Ή Συμφωνία, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν έπισυνημ- Κόρωσιςτής 
μένον πίνακα, διά του παρόντος Νόμου κυροΟται. Συμφωνίας. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗς ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΊΑς 
Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Σοσια

λιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, 
έμφορούμεναι Οπό τής επιθυμίας δπως άναπτύξωσι πολιτιστικήν συνεργα

σίαν μεταξύ των δύο χωρών επί τω τέλει περαιτέρω προαγωγής αμοιβαίας 
κατανοήσεως μεταξύ των λαών των, 

έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως : 
"Αρθρον 1 

Έ ν τω πλαισίω τής παρούσης Συμφωνίας τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέ
λουν αναπτύξει συνεργασίαν εις τους τομείς τής επιστήμης, τής εκπαιδεύσεως, 
τών τεχνών, τής λογοτεχνίας, τού τύπου, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, 
τής τηλεοράσεως, τής φυσικής αγωγής και τών αθλητικών. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ένθαρρύνωσιν ανταλλαγή ν επισκέψεων καΐ άλλων 

επαφών επιστημόνων, πνευματικών ανθρώπων, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών, 
λειτουργών μαζικών μέσων επικοινωνίας και εκπροσώπων του γυμναστικού 
και αθλητικού τομέως. 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά προσκαλή τους αρμοδίους εκπροσώπους 
τοΟ έτερου Συμβαλλομένου Μέρους είς συγκροτούμενα έν τη επικράτεια αυτού 
συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια καΐ αλλάς έπαγγελματικάς συναντήσεις διε
θνούς χαρακτήρος. 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα ένθαρρύνη προσπάθειας διά καλυτέραν 

κατανόησιν του πολιτισμού και τής παιδείας τών δύο χωρών δι* δλων τών μέσων 
καΐ Ιδιαιτέρως διά— 

(α) εκθέσεων τέχνης καΐ άλλων εκθέσεων πολιτιστικού και πληροφοριακού 
χαρακτήρος, 

(β) μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών παρα
στάσεων, περιλαμβανομένων λαϊκών χορών και δημοτικών τραγουδιών, 

(γ) μεταφράσεως καΐ εκδόσεως λογοτεχνικών καΐ επιστημονικών έργων, 
(δ) ανταλλαγής βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων πολιτιστικού 

καΐ επιστημονικού χαρακτήρος, ώς επίσης καΐ διαφόρων οπτικοακου
στικών μέσων διδασκαλίας, 

(ε) ανταλλαγής δημοσιογραφικού, ραδιοφωνικού καΐ τηλεοπτικού υλικού, 
(στ) προβολής καλλιτεχνικών, επιστημονικών κάΙ εκπαιδευτικών ταινιών. 

"Αρθρον 4 
"Εκαστον, Συμβαλλόμενον Μέρος θά προσφέρη είς τους πολίτας του έτερου 

Συμβαλλομένου Μέρους υποτροφίας διά σπουοάς καΐ έρευναν ε ί ς τ ά επιστη
μονικά, εκπαιδευτικά καΐ πολιτιστικά αύτου Ιδρύματα καΐ διά διαμονήν προς 
μελέτην καΐ έρευναν διαλαμβανομένων καΐ βραχείας διαρκείας επισκέψεων εκ
παιδευτικών δι* έξοικείωσιν προς εκπαιδευτικά συστήματα, ίτων χώρων, .ώς καΐ 
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βραχυχρονίων μεταπτυχιακών σπουδών δια διδασκάλους. Προς τον σκοπόν 
* τούτον τά Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν είς τους τοιούτους επιστήμονας, 

έρευνητάς και εκπαιδευτικούς πασαν διευκόλυνσιν δι* επισκέψεις είς Βιβλιο
θήκας, *Αρχεΐα, Μουσεία, Πινακοθήκας και άλλα επιστημονικά καί πολιτιστικά 
"Ιδρύματα. 

* Περαιτέρω, τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεργάζονται επίσης δια την προ
μήθειαν σχολικού εξοπλισμού διά διδακτικούς σκοπούς. 

"Αρθρον 5 
Ύπό την αΐρεσιν τών Ισχυόντων εθνικών νόμων καί κανονισμών, £καστόν 

Σ υμβαλλόμενον Μέρος θά άνο(γνωρΙζη τά απονεμόμενα ή εκδιδόμενα ύπό τών 
αρμοδίων άρχων του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους πανεπιστημιακά πτυχία, 
τίτλους, πιστοποιητικά καί διπλώματα. 

"Αρθρον 6 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν επιδιώξει την προαγωγήν περαιτέρω αμοι

βαίων επαφών είς τόν τομέα της φυσικής αγωγής καί τών αθλητικών δι' ενθαρ
ρύνσεως είδικώς τής συνεργασίας καί τών ανταλλαγών αθλητών, γυμναστικών 
εμπειρογνωμόνων καί αθλητικών ομάδων ως επίσης διά τής οργανώσεως αθλη
τικών αγώνων. 

"Αρθρον 7 
Διά τους σκοπούς εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, τά Συμβαλλόμενα 

Μέρη θά διαπραγματεύονται σχέδια προγράμματος διά καθωρισμένην πάντοτε 
χρονικήν περίοδον εις άτινα θά εκτίθενται τά συγκεκριμένα σχέδια συνεργα
σίας καί αϊ οίκονομικαί δι5 αυτά πρόνοιαι. 

* Τά ώς άνω σχέδια προγράμματος θά καταρτίζονται καί θά τυγχάνουν δια
πραγματεύσεως ύπό Μεικτής Επιτροπής, αποτελούμενης έξ ίσου αριθμού μελών 
έξ αμφοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών. Ή 'Επιτροπή συνέρχεται έκ περι
τροπής έν Λευκωσία καί Πράγα καί αμφότερα τά Μέρη δύνανται νά προσκα
λούν είς τάς συνεδρίας τους εμπειρογνώμονας των. 

Είς τό μεσολαβούν μεταξύ τών συνεδριών τής 'Επιτροπής διάστημα το συμ
φωνηθέν πρόγραμμα δύναται νά τροποποιήται κατόπιν ανταλλαγής απόψεων 
καί συμφωνίας μεταξύ τών Μερών μέσω τής διπλωματικής όδου. 

"Αρθρον 8 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεχίσωσιν επίσης την διμερή συνεργασίαν των, 

καθ' δ μέτρον εΐναι τούτο δυνατόν, έν τω πλαισίω τών διεθνών επιστημονικών, 
εκπαιδευτικών καί πολιτιστικών οργανισμών. 

"Αρθρον 9 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται είς §γκρισιν βάσει του συντάγματος καί 

τών νόμων έκαστου Συμβαλλομένου Μέρους καί θά τεθή έν ίσχύϊ καθ' ην 
. ήμέραν τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσωσιν άλλήλοις δτι ή τοιαύτη 
έγκρισις έχει χορηγηθή. 

"Αρθρον 10 
Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται διά περίοδον πέντε ετών καί σιωπηρώς 

θά παρατείνηται είς τό τέλος έκαστης πενταετίας δι' έτερα πέντε έ'τη, έκτος 
έάν αυτή ήθελε καταγγελθή ύφ' ενός τών Συμβαλλομένων Μερών έξ τούλά

t χιστον μήνας πρό της εκπνοής της. 
Έγένετο έν Πράγα τή 16η 'Απριλίου 1971, είς τέσσαρα πρωτότυπα αντίγραφα 

δύο είς τήν Έλληνικήν καί δύο είς τήν Τσεχικήν, αμφοτέρων τών κειμένων 
δντων έξ ίσου αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
Κυπριακής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας 
(Ύπ.) ΧΡ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ. (Ύπ.) ΔΡ. ΖΝΤΕΝΚΑ ΘΡΛΙΚΑ. 


