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*Αρ. 1045, 12.10.73 

Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας καί της Ι τ α 
λικής Δημοκρατίας περί Πολιτιστικής Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 
1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 76 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

Τ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΤΑΛ ΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας μετά- Συνοπτικός 
ξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τής ' Ι ταλικής Δημοκρατίας περί τίτλος. 
Πολιτιστικής Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Πολιτιστικής Συνερ
γασίας μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τής ' Ι ταλ ικής 
Δημοκρατίας, τής οποίας τό κείμενον έν τω άγγλ ικώ πρωτοτυπώ 
εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος καί έν μεταφράσει εις πίναξ. 
τήν έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
3. Ή Συμφωνία τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία απεδέχθη τήν Κύρωσιςτης 

29ην ' Ιουνίου 1973, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 12.379 καί ήμερομηνίαν
 i L
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7 ' Ιουνίου 1973, 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοΰ 
παρόντος κυροΰται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
A G R E E M E N T 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 
• AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY 
FOR CULTURAL COOPERATION 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the 
Republic of Italy wishing to strengthen further the friendly relations existing between 
the two countries and to develop their cooperation in the cultural field, 
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have agreed as follows :— 
Article 1 

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of 
cooperation between the two countries in the fields of culture, science and arts. 
To this end they undertake to— 

(a) encourage the exchange and the visits of teachers, researchers, experts, 
artists, as well as their participation in conferences, meetings, seminars et 
cetera, organized in their countries ; 

(b) grant, on a reciprocal basis, every possible facility for the exchange of 
books, publications, reproductions of works of art, Radio—TV program
mes and other similas; 

(c) facilitate the organization of art exhibition and artistic activities in each 
other's territory; 

(d) exchange experiences and didactic material in the educational field ; and 
(e) encourage sports competitions between athletic groups and citizens of 

their respective countries. 
Article 2 

The Contracting Parties may grant to each other's citizens, according to their 
respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies, 
research work, training and specialization in their various institutions of higher 
learning. 

Article 3 
The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, the study and 

research in their Universities, Institutes, other Educational establishments and 
Institutions of Higher Education in the fields of their common historical and 
cultural traditions and their respective cultural and national traditions. 

Article 4 
The Contracting Parties shall encourage, in conformity with their respective 

legislation, the collaboration in the field of archaeological research and excavations, 
including the preservation and restoration of historical monuments, works of art 
and manuscripts. 

Article 5 
The Contracting Parties shall be in direct contact in order to organize, when 

deemed necessary, meetings of the representatives of the two countries with the 
aim of consulting on the best way to implement the present Agreement and, 
when necessary, draw up operational programmes. 

Article 6 
The present Agreement is for an unlimited period ; nevertheless, it can be 

terminated by either of the Contracting Parties by a 6 months' notice. 
This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the 

Parties shall inform each other that the formalities required by their respective 
Constitutions for coming into force have been completed. 

In witness thereof, the respective Plenipotentiaries, duly authorized, have 
signed the present Agreement at Nicosia, this 29th of June, in two originals, in 
the English language. 

For the Government of the For the Government of the 
Republic of Cyprus Republic of Italy 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Ιταλικής 

Δημοκρατίας, έπιθυμοΰυαι την ένίσχυσιν και την προαγωγήν των υφισταμένων 
μεταξύ των δύο χωρών φιλικών σχέσεων ώς και την άνάπτυξιν τής μεταξύ αυτών 
συνεργασίας εις τόν πολιτιστικόν τομέα, 

συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει την άνάπτυξιν και προαγωγήν 

τής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών εις τους τομείς τοΰ πολιτισμού, τής 
επιστήμης και τών τεχνών. 

Προς τόν σκοπόν τοϋτον αναλαμβάνουν δπως— 
(α) ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν και τάς επισκέψεις καθηγητών, ερευ

νητών, εμπειρογνωμόνων, καλλιτεχνών, καθώς και τήν συμμετοχήν 
τούτων εις συνδιασκέψεις, συνεδριάσεις, σεμινάρια και εις άλλας 
παρόμοιας εκδηλώσεις, όργανουμένας εις τάς χώρας αυτών 

(β) παρέχουν αμοιβαίως πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά τήν άνταλ
λαγήν βιβλίων, εκδόσεων, ανατυπώσεων έργων τέχνης, προγραμμά
των ραδιοφώνου και τηλεοράσεως και άλλων παρομοίων' 

(γ) διευκολύνουν τήν .όργάνωσιν εκθέσεων τέχνης καθώς καί καλλιτε
χνικών εκδηλώσεων ύφ' ενός τούτων έν τη χώρα τοΰ έτερου" 

(δ) ανταλλάσσουν έμπειρικάς γνώσεις καί διδακτικόν ύλικόν εις τόν 
έκπαιδευτικόν τομέα' καί 

(ε) ενθαρρύνουν αθλητικούς αγώνας μεταξύ αθλητικών ομάδων καί πο
λιτών τών αντιστοίχων αυτών χωρών. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά χορηγούν εις τους πολίτας τοΰ έτερου 

τούτων, συμφώνως προς τάς αντιστοίχους αυτών έν ίσχύϊ διαδικασίας, υπο
τροφίας διά τήν £ναρξιν ή τήν συνέχισιν σπουδών, ερευνών, εξασκήσεως καί 
ειδικεύσεως εις τά διάφορα αυτών ιδρύματα ανωτέρας μαθήσεως. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν διευκολύνει, δσον το δυνατόν περισσό

τερον, τήν μελέτην καί τήν έ"ρευναν εντός τών Πανεπιστημιακών αυτών 'Ιδρυ
μάτων, τών λοιπών 'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς καί τών Ιδρυμάτων 
'Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως εις τους τομείς τών κοινών αυτών ιστορικών καί 
πολιτιστικών παραδόσεων καθώς καί τών αντιστοίχων αυτών πολιτιστικών καί 
εθνικών παραδόσεων. 

"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει, συμφώνως προς τάς οικείας 

αυτών νομοθεσίας, τήν συνεργασίαν εις τόν τομέα τών αρχαιολογικών ερευνών 
καί ανασκαφών, περιλαμβανομένης τής διατηρήσεως καί αποκαταστάσεως Ιστο
ρικών μνημείων, έργων τέχνης καί χειρογράφων. 
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"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά εύρίσκωνται εις άμεσον έπαφήν προς 

τον σκοπόν διοργανώσεως, οσάκις κρίνεται άναγκαϊον, συνεδριάσεων έξ αντι
προσώπων των δύο χωρών έπί σκοπώ διαβουλεύσεως έπί του καλυτέρου τρόπου 
εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας καί, οσάκις παρίσταται ανάγκη, νά 
καταρτίζουν τά προγράμματα ενεργείας. 

"Αρθρον 6 
Ή παρούσα Συμφωνία είναι απεριορίστου χρονικής διαρκείας" ούχ ήττον 

αϋτη δύναται νά τερματισθη ύφ' έκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών κατόπιν 
ειδοποιήσεως 6 μηνών. 

Ή παρούσα Συμφωνία άρχεται ισχύουσα 60 ημέρας άπό της ημερομηνίας 
καθ_ ήν τά Μέρη ήθελον πληροφορήσει άλληλα δτι αί ύπό τών αντιστοίχων 
αυτών Συνταγμάτων απαιτούμενοι διατυπώσεις διά τήν έναρξιν Ισχύος αυτής 
έχουν συμπληρωθη.

 Α ' 

Εις μαρτυρίαν τών ανωτέρω, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι, δεόντως προς 
τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν έν Λευκωσία 
σήμερον τήν 29ην 'Ιουνίου 1973, εις δύο πρωτότυπα είς τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν γλώσσαν! 

Διά τήν Κυβέρνησιν Διά τήν Κυβέρνηση/ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ι τ α λ ι κ ή ς Δημοκρατίας, 

(Ύπ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Δ Η Σ . (Ύπ.) ΒΙΤΤΟΡ ΙΑΝΟ ΜΑΝΦΡΕΤΙ 


