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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ
ν ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1270 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί της Ανταλλαγής 'Αντιδρα
στηρίων Προσδιορισμού του Τύπου των Ι σ τ ώ ν (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 
1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 18 τοϋ 1976 

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Ρ Ω Ν ΤΗΝ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ί Κ Η Ν ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι 

Σ Μ Ο Υ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ Ι Σ Τ Ω Ν . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμφωνίας περί τής 'Ανταλλαγής Αντιδραστηρίων Προσδιορισμού

 τίτλ
°ς· 

τοϋ Τύπου τών ' Ιστών (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτή Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— / 

«Συμφωνία» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν περί τής ' 
Ανταλλαγής 'Αντιδραστηρίων Προσδιορισμού τοϋ Τύπου τών πίναξ. 

' Ιστών, τής οποίας το κείμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ έκτί πρώτον 
θεται εις τό Πρώτον Μέρος τοϋ Πίνακος και έν μεταφράσει εις £^ ε

ς
' ο ν 

τήν Έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοϋ Πίνακος : ΐΛέ^ο^--

Νοεϊται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων, υπερισχύει τό ε ις τό Πρώτον Μέρος τόϋ Πίνακος έκτιθέ , 

, μενον κείμενον. , 

3. Ή Συμφωνία, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
τήν Ί 5 η ν Δεκεμβρίου, 1975, δυνάμει τής ύπ' άρ. 14.157 και ήμερο Συμφωνίας. 
μηνίαν 7ην Αυγούστου, 1975 Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται. 

(5Ι7) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
EUROPEAN AGREEMENT 

ON THE EXCHANGE OF TISSUETYPING 
REAGENTS 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that tissuetyping reagents are not available in unlimited 

quantities ; 
Considering that it is highly desirable that member States, in a spirit 

of European solidarity, should assist one another in the supply of these 
tissuetyping reagents, should the need arise ; 

Considering that such mutual assistance is only possible if the chara
cter and use of such tissuetyping reagents are subject to rules to be laid 
down jointly by the member States and if the necessary import facilities 
and exemptions are granted. 

Have agreed as follows : 
ARTICLE 1 

1. For the purposes of this Agreement, the expression "tissuetyping 
reagents " refers to reagents of human, animal, plant and other origin, used 
for the determination of tissuetyping. 

2. The provisions of Articles 2 to 6 of this Agreement shall also apply 
to cells of known antigenic composition to be used for the investigation of 
typing reagents. 

ARTICLE 2 
The Contracting Parties undertake, provided that they have sufficient 

stocks for their own needs, to make tissuetyping reagents available to 
other Parties who are in need of them and to charge only those costs of 
collection, processing and carriage of such substances and the cost (if any) 
of their purchase. 

ARTICLE 3 
Tissuetyping reagents shall be made available to the other Contracting 

Parties subject to the condition that no profit is made on them, and that 
they shall be used solely for medical and scientific, i.e. noncommercial, 
purposes and shall be delivered only to laboratories designated by the 
governments concerned in accordance with Article 6 of this Agreement. 

ARTICLE 4 
• 1. The Contracting Parties shall certify that the provisions as laid down 

in the Protocol to this Agreement have been observed. 
2. They shall also comply with any rules to which they have subscribed 

with regard to international standardisation in this field. 
3. All consignments of tissuetyping reagents shall be accompanied by 

a certificate to the effect that they were prepared in accordance with the 
specifications in the Protocol. This certificate shall be based on the model 
to be found in the Annex to the Protocol. 

4. The Protocol and its Annex constitute an administrative arrangement 
and may be amended or supplemented by the governments of the Parties 
to this Agreement. 
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ARTICLE 5 
1. The Contracting Parties shall take all necessary measures to exempt 

.from all import duties the tissue-typing reagents placed at their" disposal 
by the other Parties. 

Ϋ, 2. They shall also take all necessary measures to provide for the 
speedy delivery of these substances, by the most direct route, to the con
signees referred to in Article 3 of this Agreement. 

ARTICLE 6 
The Contracting Parties shall forward to one another, through the 

Secretary General of the Council of Europe, a list of the national and/or 
regional reference, laboratories, empowered to issue certificates as pro
vided in Article 4 of this Agreement and to distribute imported tissuetyping 
reagents. 

ARTICLE 7 ' ■ 
1. This Agreement shall be open to signature by the member States 

of the Council of Europe, who may become Parties to it either by: 
(a) signature without reservation in respect of ratification or accep

tance, or 
(b) signature with reservation in respect of ratification or acceptance, 

followed by ratification or acceptance. 
. 2. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the 

Secretary General of the Council of Europe. 
ARTICLE 8 

1. This Agreement shall enter into force one month after the date on 
which three member States of the Council shall have become Parties to the 
Agreement, in accordance with the provisions of Article 7. 

2. As regards any member State who shall subsequently sign the 
Agreement without reservation in respect of ratification or acceptance or 
who shall ratify or accept it, the Agreement shall enter into force one month 
after the date of such signature or after the date of deposit of the instru
ment of ratification .or acceptance. _. 

ARTICLE 9 
1. After the entry into force of this Agreement, the Committee of Mini

sters of the Council of Europe may invite any nonmember State to accede 
thereto. 

2. Such, accession shall be effected by depositing with the Secretary 
General of the Council of Europe an instrument of accession which shall 
take effect one month after the date of its deposit. 

ARTICLE 10 
1. Any Contracting Party may at the time of signature or when deposit

ing its instrument of ratification,.acceptance or accession, specify the terri
tory or territories to which this Agreement shall apply. 

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of 
ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this 
Agreement to any other territory or territories specified in the declaration 
and for whose international relations it is responsible or on whose behalf 
it is authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, 
in respect of any territory.mentioned in such declaration, be withdrawn 
according to the procedure laid down in Article 11 of this agreement. 
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ARTICLE 11 
1. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce 

this Agreement by means of a notification addressed to the Secretary Gene
ral of the Council of Europe. 

2. Such denunciation shall take effect six months after the date of 
receipt by the Secretary General of such notification. 

ARTICLE 12 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council and any State which has acceded to this Agreement, 
of : 

(a) any signature without reservation in respect of ratification or 
acceptance ; 

(b) any signature with reservation in respect of ratification or 
acceptance ; 

(c) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or 
accession; 

(d) any date of entry into force of this Agreement in accordance with 
Article 8 thereof ; 

(e) any declaration received in pursuance of the provisions of para
graphs 2 and 3 of Article 10 ; 

(f) any notification received in pursuance of the provisions of Article 
11 and the date on which denunciation takes effect; 

(g) any amendment of or supplement to the Protocol and its Annex 
under Article 4, paragraph 4 of this Agreement. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, 
have signed this Agreement. 

Done at Strasbourg, this 17th day of September 1974, in the English 
and French languages, both texts being equally authoritative, in a single 
copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. 
The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each of the signatory and acceding States. 

PROTOCOL TO THE AGREEMENT 
GENERAL PROVISIONS 

1. Specificity 
A. Tissuetyping reagents to be used in cytotoxic techniques on lym

phocytes 
These reagents must, when used according to the technique recom

mended by the producer, react with all lymphocytes known to contain the 
antigen (s) corresponding to the specificity (specificities) mentioned on the 
label. They must not react with any cell known not to contain this antigen 
(these antigens). 

When these reagents are used according to the technique recom
mended by the producer there must be no evidence of any interfering sero
logical phenomena such as : 

(a) prozone effect; 
(b) anticomplementarity. 
B. Tissuetyping reagents for use in a complement fixation technique 

on platelets. 
These reagents must, when used according to the technique recom

mended by the producer, give complement fixation with all platelets known 
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to contain the antigen (s) corresponding to the specificity (specificities) 
mentioned on the label. They must not give complement fixation with any 
platelets known not to contain this antigen (these antigens). 

When these reagents are used according to the technique recom
mended by the producer there must be no evidence of any interfering 
serological phenomena such as: 

(a) prozone effect; 
(b) anticomplementarity 

2. Potency 
A. Tissuetyping reagents to be used in cytotoxic techniques on lym

phocytes 
The title of such a reagent is determined by making successive twofold 

dilutions of the reagent under study in inactivated AB serum from a donor 
negative for the antigen (s) corresponding to the antibody (antibodies) in 
the reagent who should also not have been immunised against tissue 
antigens by tranfusion, pregnancy or other means. Each dilution is then, 
tested with lymphocytes known to contain the corresponding antigen (s) in 
the reagent, using the technique recommended by the producer. The title 
is the reciprocal of the figure representing the highest serum dilution in 
which a significantly positive reaction occurs, the dilutions being calculated 
without the inclusion of the volume of the corpuscular suspension or any 
other additive in the total volume. 

B. Tissuetyping reagents for use in a complement fixation technique 
on platelets . 

The title of such a reagent is determined by making successive two
fold dilutions of the reagent under study in 10% inactivated AB serum in 
Veronal buffer. Each serum is then tested with platelets known to contain 
the antigen homologous to the antibodies in the reagent, using the tech
nique recommended by the producer. The title is the reciprocal of the 
figure representing the highest serum dilution in which a significantly posi
tive reaction occurs, the dilution being calculated without the inclusion of 
the volume of the corpuscular suspension or any other additive in the total 
volume. 

Further provisions, for tissuetyping reagents to be used in cytotoxic 
techniques on lymphocytes as well as for reagents to be used in a com
plement fixation technique on platelets : 
3. Preservation 

Tissuetyping reagents may be preserved in the liquid or in the dried 
state. Liquid reagents shall be kept at a temperature not above —70°C, 
dried reagents at a temperature not above +4C. 

Thawing and refreezing of the reagents during the period of storage 
must be avoided as much as possible. 

Dried reagents shall be kept in an atmosphere of inert gas or in vacuo 
in the container in which they were dried and which shall be closed so 
as to exclude moisture. A dried reagent must not lose more than 0.5% of 
its weight when tested by further drying over phosphorous pentoxide at a 
pressure not exceeding 0.02 mm of mercury for 24 hours. 

Reagents shall be prepared with aseptic precautions and shall be free 
from bacterial contamination. In order to prevent bacterial growth the 
producer may decide that an antiseptic and/or antibiotic shall be added to 
the reagent. In such cases the reagent must still fulfil the requirements 
for specificity and potency in the presence of the added substance. 
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The above also applies to any other additives such as anticoagulants. 
Reagents*, after thawing or after reconstitution, should be transparent and 
should not contain any sediment, gel or visible particles. 
4.r Stability and expiry date 
'-■■'■' Each reagent, when kept under the appropriate conditions of storage, 

should retain the requisite properties for at least one year. 
The expiry date of a reagent in the liquid state as given on the label 

shall be not more than one year from the date of the last satisfactory 
test. The expiry date can be extended for further periods of one year by 
repetition .of potency tests. 

The expiry date of reagents in the dried form as given on the label 
shaH bein. accordance.with evidence obtained from experiments on stability. 
5. Dispensing and volume 
■[][ Tissuetyping reagents shall.be dispensed in such a way and in such 
volumes that the reagent in one container is sufficient for.the performance 
of; tests With positive and negative control corpuscles in addition to the 
performance of tests with .the unknown corpuscles. 

• The volume in one container shall be such that the contents can, if 
necessary, be used for the performance of the appropriate tests for potency 
as.described in this Protocol. 
6. Records and samples 

Written records shall be kept by the producing laboratory of all steps 
in the production and control of tissuetyping reagents. Adequate samples 
of all reagents issued shall be retained by the laboratory, until it can be 
reasonably assumed that the batch is no longer in use. 
7. Shipment 

Frozen reagents, must be shipped in such fashion that they remain 
frozen until arrival. Care must be taken to protect reagents against inacti
vation.by the entry of CO2· Dried reagents may be shipped at ambient 
temperatures. . . . 
8. Labels, leaflets and certificates 

Two labels, one printed in English and one in French, in black on white 
paper, shall be affixed to each final container and shall contain the follow
ing information : 

(a) name and address of producer ; 
. (b). name of the reagent as it appears in the heading of the relevant 

specification ; 
(c) name and amount of antiseptic and/or antibiotic, if present, or 

indication of absence.; 
 (d) the volume or, where the reagent is dried, the volume and compo

sition of the fluid needed for reconstitution; 
(e) expirydate ; . . . . . . 
<(f) batch number; 

. ' • ( g ) conditions of storage ; 
(h) results of the test for HBAg. 
Moreover, these labels or the labels of the carton enclosing several 

final containers, or the leaflet accompanying the containers, shall contain 
the following information; 

(a) full name and address of producer; 
(b) name of the reagent as it appears in the heading of the relevant 

specification ; 

http://shall.be
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(c) the volume or, where the reagent is dried, the volume and compo
sition of the fluid needed for reconstitution ; 

(d) date of last potency test; 
(e) expiry date (if any) ; 
(f) batch number; 
(g) adequate description of the method of use recommended by the 

producer; 
(h) conditions of storage of unopened ampoules and precautions to 

be taken after opening ; 
(i) exact composition, including antiseptic and/or antibiotic if any ; 
(j) statement whether the product contains or does not contain material 

of human origin. 
Each consignment shall be accompanied by a certificate as provided 

in Article 4 of the Agreement and the Annex to the present Protocol. 
Examples of label and leaflet are attached to the present Protocol. 

ANNEX TO THE PROTOCOL 
European Agreement on the Exchange 

of TissueTyping Reagents 
Certificate 
(Article 4) 

NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT 
19... 

(place) (date) 
Number of The undersigned certifies that the shipment specified 
packages in the margin 

Marked 
prepared under the responsibilty of 

one of the bodies referred to in Article 6 of the Agree

Batch No. ment, is in conformity with the specifications of the Pro

tocol to the Agreement and can be delivered immediately 
to the consignee (name and place) 

(stamp) (signature) (title) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ 
Τά ύπογράψαντα τήν παροϋσαν Σύμβασιν. Κράτη — μέλη τοΰ Συμβου

λίου της Ευρώπης, 
Λαμβάνοντα υπ' όψιν ότι τά αντιδραστήρια προσδιορισμού τοΰ τύπου 

των ιστών δεν είναι διαθέσιμα sic απεριόριστους ποσότητας' 
Λαμβάνοντα υπ' όψιν ότι είναι εξαιρετικώς έπιθυμητόν όπως τά Κράτη — 

μέλη, έν πνεύματι Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, χρείας καλούσης βοηθούν 
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άλληλα εν Tfj προμήθεια των έν λόγω αντιδραστηρίων προσδιορισμού του 
τύπου των ιστών" 

Λαμβάνοντα ύπ' όψιν τό γεγονός ότι ή τοιαύτη αμοιβαία βοήθεια καθί
σταται δυνατή μόνον έάν ό χαρακτήρ και ή χρήσις τοιούτων αντιδραστη
ρίων προσδιορισμού τοϋ τύπου των ιστών ύπαχθή εις κανόνας τεθησο
μένους άπό κοινού ύπό τών Κρατών—μελών και παρασχεθούν αϊ αναγ
καίοι εισαγωγικοί διευκολύνσεις και άπαλλαγαί, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

1. Διό τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας, ή φράσις «αντιδρα
στήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών» αναφέρεται εις τα ανθρω
πινής, Ζωικής, φυτικής ή ετέρας προελεύσεως αντιδραστήρια, χρησιμο
ποιούμενα δια τόν πρσσδιορισμόν τοϋ τύπου τών ιστών. 

2. Αϊ διατάζεις τών "Αρθρων 2 έως 6 της παρούσης Συμφωνίας 
τυγχάνουν ωσαύτως εφαρμογής και έπί κυττάρων γνωστής άντιγονικής 
συνθέσεως χρησιμοποιουμένων διά τήν μελέτην τών έν λόγω αντιδρα
στηρίων. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Νοουμένου ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα προς κάλυψιν τών ιδίων 

αυτών αναγκών, τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν 
νά θέτουν είς τήν διάθεσιν έτερων Μερών, εχόντων ανάγκην τούτων, 
αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών και νά προβαίνουν είς 
τήν χρέωσιν αυτών μόνον διά τών δαπανών συλλογής, επεξεργασίας και 
μεταφοράς τών τοιούτων ουσιών ώς και τών (οιωνδήποτε γενομένων) 
δαπανών άγορας τούτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
Τά αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών θά τίθενται 

είς τήν διάθεσιν τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών ύπό τόν όρον ότι δέν 
θά πραγματοποιήται κέρδος έπ' αυτών και ότι ταύτα θά χρησιμοποιώνται 
αποκλειστικώς δι' ιατρικούς και επιστημονικούς, ήτοι διά μή εμπορικούς 
σκοπούς και θά παραδίδωνται μόνον είς τά ύπό τών ενδιαφερομένων 
κυβερνήσεων καθοριζόμενα εργαστήρια συμφώνως προς τό "Αρθρον 6 της 
παρούσης Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά πιστοποιούν τήν τήρησιν τών δια

τάξεων αϊτινες εκτίθενται έν τω Πρωτοκολλώ τής παρούσης Συμφωνίας. 
2. Ταϋτα οφείλουν επίσης νά συμμορφοϋνται προς οιουσδήποτε κανό

νας τους οποίους ενυπογράφως έχουν άποδεχθή έν σχέσει προς τήν διεθνή 
προτυποποίησιν έν τω πεδίω τούτω. 

3. "Απασαι αϊ απόστολοι αντιδραστηρίων προσδιορισμού τοϋ τύπου τών 
ιστών θά συνοδεύωνται ύπό πιστοποιητικού έν τη έννοια ότι παρε
σκευάσθησαν συμφώνως προς τάς προδιαγραφάς τοϋ Πρωτοκόλλου. Τό 
πιστοποιητικόν τοϋτο θά έρείδηται έπί τοϋ προτύπου τοϋ περιλαμβανομένου 
έν τω Παραρτήματι τοϋ Πρωτοκόλλου. 

4. Τό Πρωτόκολλον και τό Παράρτημα αυτού συνιστούν διοικητικήν 
διευθέτησιν και δύνανται νά τροποποιώνται ή συμπληρώνται ύπό.τών κυβερ
νήσεων τών Μερών τής παρούσης Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά λάβουν άπαντα τά αναγκαία 

μέτρα διά τήν άπό παντός εισαγωγικού δασμού άπαλλαγήν τών αντιδρα
στηρίων προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών, άτινα τίθενται είς τήν διά
θεσιν αυτών ύπό τών λοιπών Μερών. 
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2. Ταύτα δέον επίσης νά λάβουν άπαντα τά άναγκαϊα μέτρα διά την 
έΕασφάλισιν ταχείας παραδόσεως των έν λόγω ουσιών, διά της πλέον 
ευθείας όδοϋ, εις τους έν "Αρθρω 3 της παρούσης Συμφωνίας αναφερο
μένους παραλήπτας. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά αποστείλουν εις άλληλα, μέσω τοϋ 

Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, κατάλογον τών εθνι
κών καΐ/ή περιφερειακών προτύπων εργαστηρίων, εξουσιοδοτημένων νά 
εκδίδουν τά έν "Αρθρω 4 της παρούσης Συμφωνίας προβλεπόμενα πιστο
ποιητικά και νά διανέμουν τά εισαγόμενα αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ 
τύπου τών ιστών. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
1. Ή παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών 

Κρατών—μελών τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, άτινα δύνανται νά κατα
στούν Συμβαλλόμενα Μέρη αυτής είτε — 

(α) δι' υπογραφής άνευ έπιφυλάΕεως ώς προς τήν έπικύρωσιν ή 
άποδοχήν, ή 

(β) δΓ υπογραφής μετ' έπιφυλάΕεως ώς προς τήν έπικύρωσιν ή 
άποδοχήν, ακολουθούμενης ύπό τής επικυρώσεως ή αποδοχής. 

2. Τά έγγραφα τής επικυρώσεως ή αποδοχής κατατίθενται παρά τω 
Γενικω Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
1. Ή παρούσα Συμφωνία άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν ενός 

μηνός άπό τής ημερομηνίας καθ' ην τρία Κράτη —μέλη τοϋ Συμβουλίου 
ήθελον καταστή Συμβαλλόμενα Μέρη τής Συμφωνίας, συμφώνως προς τάς 
διατάζεις τοϋ "Αρθρου 7. 

2. Έναντι παντός Κράτους—μέλους όπερ μεταγενεστέρως υπογράφει 
τήν Συμφωνίαν άνευ' έπιφυλάΕεως ώς προς τήν έπικύρωσιν ή άποδοχήν, 
ή όπερ μεταγενεστέρως έπικυροϊ ή αποδέχεται ταύτην, ή Συμφωνία θέλει 
άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας τής 
τοιαύτης υπογραφής ή άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως τοϋ έγγραφου 
επικυρώσεως ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
1. Μετά τήν έναρΕιν ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας, ή έΕ Υπουρ

γών Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά καλέση παν 
Κράτος μή μέλος όπως προσχώρηση εις ταύτην. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω 
Γενικω Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης ενός έγγραφου προσχω
ρήσεως όπερ θέλει παράγει έννομον αποτέλεσμα μετά παρέλευσιν ενός 
μηνός άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπο

γραφής ή τής καταθέσεως τοϋ οικείου αυτού έγγραφου επικυρώσεως, απο
δοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τήν έδαφικήν έπικράτειαν ή επικρα
τείας έφ' ων θέλει τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Συμφωνία. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, όταν καταθέτη τό οίκεϊον 
αύτοϋ έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιαν
δήποτε μεταγενέστερα ν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς 
τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν 
παροϋσαν Συμφωνίαν καί εφ' οιασδήποτε ετέρας εδαφικής επικρατείας ή 
επικρατειών καθοριζομένων έν τη δηλώσει καί διά τάς διεθνείς σχέσεις 
τών οποίων φέρει τήν εύθύνην ή διά λογαριασμόν τών οποίων είναι έΕου
σιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 
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3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς την προηγουμένην παρά
γραφον δύναται, έν σχέσει προς οιανδήποτε εν τη τοιαύτη δηλώσει μνημσ
νευομένην έδαφικήν έπικράτειαν, νά άνακληθή συμφώνως npoc την έν 
"Αρθρω 11 της παρούσης Συμφωνίας καθορι£ομένην διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' όσον άφορα εις εαυτό, 

νά καταγγείλη την παροϋσαν Συμφωνίαν διά γνωστοποιήσεως απευθυνό
μενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2. Ή τοιαύτη καταγγελία παράγει έννομον αποτέλεσμα μετά παρέλευ
σιν εξ μηνών άπό της ημερομηνίας λήψεως της έν λόγω γνωστοποιήσεως 
ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλει νά 

γνωστοποιή προς τά Κράτη —μέλη τοϋ Συμβουλίου και προς παν Κράτος 
προσχωρήσαν έν τη παρούση Συμφωνία — 

(α) έκάστην ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν 
ή άποδοχήν' 

(β) έκάστην ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν 
ή άποδοχήν. 

(γ)
 τ

Π
ν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ

χωρήσεως' 
(δ) έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας 

συμφώνως προς το "Αρθρον 8 αυτής' 
(ε) έκάστην δήλωσιν ληφθεϊσαν συμφώνώς προς τάς διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 3 τοϋ Αρθρου 10' 
(στ) έκάστην γνωστοποίησιν ληφθεϊσαν συμφώνως προς τάς διατά

ξεις τοϋ "Αρθρου 11 και τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ή καταγγελία παράγει 
έννομον αποτέλεσμα' 

(Ζ) έκάστην τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν τοϋ Πρωτοκόλλου και τοϋ 
Παραρτήματος αύτοϋ δυνάμει τοϋ "Αρθρου 4, παράγραφος 4 τής παρού
σης Συμφωνίας. 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοϋτο 
έξουσιοδοτηθέντες, υπέγραψαν τήν παροϋσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Στρασβούργο), τήν 17ην ήμέραν τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου, 
1974, έν τη 'Αγγλική και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κειμένων τούτων 
όντων έξ ίσου αυθεντικών, εις άπλοϋν άντίγραφον όπερ θέλει παραμείνει 
κατατεθειμένον έν τοϊς άρχείοις τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντί
γραφα εις έν έκαστον τών υπογραφόντων και προσχωρούντων Κρατών. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ΕΊδικότης 
Α. 'Αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών προς χρήσιν 

έν τη κυτταροτοξική τεχνική έπι λεμφοκυττάρων. 
Τά αντιδραστήρια ταύτα πρέπει, οσάκις χρησιμοποιώνται συμφώνως 

προς τήν συνιστωμένην ύπό τοϋ παρασκευαστοϋ τεχνικήν, νά αντιδρούν 
μεθ' όλων τών λεμφοκυττάρων άτινα είναι γνωστόν ότι περιέχουν το ή 
τά αντίγονα τά αντιστοιχούντα προς τήν έπι τής έτικέττας άναφερομένην 
ειδικότητα (ειδικότητας). Ταύτα δέν πρέπει νά αντιδρούν μεθ* οιουδήποτε 
κυττάρου όπερ είναι γνωστόν ότι δέν περιέχει το ή τά έν λόγω αντίγονα. 
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'Οσάκις τά αντιδραστήρια ταϋτα χρησιμοποιώνται συμφώνως προς την 
συνιστωμένην ύπό τοϋ παρασκευαστού τεχνικήν, πρέπει νά μήν παρέχουν 
ενδείξεις οιωνδήποτε παρεμβαλλόμενων όρρολογικων φαινομένων ώς 
εϊναι : 

(α) ή προζωνική ενέργεια (prozone effect). 
(β) ή κατάστασις ήτις εξαφανίζει ή μειοϊ τήν ένέργειαν τοϋ συμπλη

ρώματος (ariticomplementarity). 
Β. Αντιδραστήρια προσδιορισμού τοΰ τύπου των ιστών προς χρήσιν 

έν τη τεχνική τής συνδέσεως συμπληρώματος έπϊ αιμοπεταλίων. 
Τά αντιδραστήρια ταϋτα πρέπει, οσάκις χρησιμοποιώνται συμφώνως 

προς τήν συνιστωμένην ύπό τοϋ παρασκευαστοϋ τεχνικήν, νά δίδουν σύν
δεσιν συμπληρώματος μεθ' όλων τών αιμοπεταλίων άτινα είναι γνωστόν ότι 
περιέχουν τό ή τά αντίγονα τά αντιστοιχούντα προς τήν έπϊ τής έτικέττας 
άναφερομένην ειδικότητα (ειδικότητας). Ταϋτα δέν πρέπει νά δίδουν σύν
δεσιν συμπληρώματος μεθ' οιωνδήποτε αιμοπεταλίων άτινα είναι γνωστόν 
ότι δέν περιέχουν τό ή τά έν λόγω αντίγονα. 

Οσάκις τά αντιδραστήρια ταϋτα χρησιμοποιώνται συμφώνως προς τήν 
ύπό τοϋ παρασκευαστοϋ τεχνικήν, δέν πρέπει νά παρέχουν ενδείξεις οιων
δήποτε παρεμβαλλόμενων όρρολογικων φαινομένων ώς είναι : 

(α) ή προζωνική ενέργεια (prozone effect). 
(β) ή κατάστασις ήτις εξαφανίζει ή μειοϊ τήν ένέργειαν τοϋ συμπλη

ρώματος (anticomplementarity). 

2. Δραστικότης 
Α. 'Αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών προς χρήσιν 

έν τη κυτταροτοξική τεχνική έπϊ λεμφοκυττάρων. 
Ό τίτλος τοϋ αντιδραστηρίου τούτου καθορίζεται διά τής διενεργείας 

διαδοχικών διπλών διαλύσεων τοϋ ύπό μελέτην αντιδραστηρίου είς ήδρανο
ποιημένον όρρόν ΑΒ προερχόμενον άπό δότην άρνητικόν ώς προς τό ή 
τά αντίγονα τά αντιστοιχούντα προς τό ή τά αντισώματα τοΰ αντιδραστη
ρίου, όστις ωσαύτως δέον νά μή έχη άνοσοποιηθή έναντι ίστικών αντιγόνων 
διά μεταγγίσεως, κυήσεως ή έτερων μέσων. Είτα έκαστη διάλυσις δοκιμά
ζεται μετά λεμφοκυττάρων άτινα είναι γνωστόν ότι περιέχουν τό ή τά 
αντίστοιχα αντίγονα τοϋ αντιδραστηρίου, διά τής χρησιμοποιήσεως τής ύπό 
τοϋ παρασκευαστοϋ συνιστώμενης τεχνικής. Ό τίτλος συνίσταται είς τό 
άντίστροφον τοϋ αριθμού όστις παριστά τήν ύψηλοτέραν διάλυσιν ορρού 
έν τή οποία παρατηρείται χαρακτηριστική θετική άντίδρασις, τής διαλύσεως 
υπολογιζόμενης άνευ τής συμπεριλήψεως τοϋ όγκου τοϋ κυτταρικού εναιω
ρήματος ή οιουδήποτε έτερου προσθέματος είς τόν όλικόν όγκον. 

Β. 'Αντιδραστήρια προσδιορισμού τοΰ τύπου τών ιστών προς χρήσιν 
έν τή τεχνική τής συνδέσεως συμπληρώματος έπϊ αιμοπεταλίων. 

Ό τίτλος τοϋ αντιδραστηρίου τούτου καθορίζεται διά τής διενεργείας 
διαδοχικών διπλών διαλύσεων τοΰ ύπό μελέτην αντιδραστηρίου είς 10% 
ήδρανοποιημένον όρρόν ΑΒ εντός διαλύματος Βερονάλης. Είτα έκαστος 
ορρός δοκιμάζεται μεθ' αιμοπεταλίων άτινα είναι γνωστόν ότι περιέχουν 
τό όμόλογον άντίγονον προς τά αντισώματα τοΰ αντιδραστηρίου, διά τής 
χρησιμοποιήσεως τής ύπό τοϋ παρασκευαστοϋ συνιστώμενης τεχνικής. Ό 
τίτλος συνίσταται είς τό άντίστροφον τοϋ άριθμοϋ όστις παριστά τήν ύψη
λοτέραν διάλυσιν ορρού έν τή οποία παρατηρείται χαρακτηριστική θετική 
άντίδρασις, τής διαλύσεως υπολογιζόμενης άνευ συμπεριλήψεως τοϋ όγκου 
τοϋ κυτταρικού εναιωρήματος ή οιουδήποτε έτερου προσθέματος είς τόν 
όλικόν όγκον. 
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Περαιτέρω διατάξεις άναφορικώς npoc αντιδραστήρια προσδιορισμού 
τοϋ τύπου των ιστών προς χρήσιν έν τη κυτταροτοξική τεχνική έπί λεμ
φοκυττάρων, ώς επίσης άναφορικώς προς αντιδραστήρια npoc χρήσιν έν 
τη τεχνική της συνδέσεως συμπληρωμάτων έπΐ αιμοπεταλίων. 

3. Διατήρησις 
Τά αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου των ιστών δύνανται νά 

διατηρώνται έν ύγρα ή ξηρά καταστάσει. Τά υγρά αντιδραστήρια δέον νά 
διατηρώνται εις θερμοκρασίαν ουχί άνωτέραν τών — 70°C τά δέ ξηρά 
αντιδραστήρια εις θερμοκρασίαν ούχϊ άνωτέραν τών +4°C. 

Άπόψυξις και έπανάψυξις τών αντιδραστηρίων διαρκούσης της περιό
δου φυλάξεως δέον νά άποφεύγηται κατά το δυνατόν. 

Τά ξηρά αντιδραστήρια δέον νά διατηρώνται εις άτμόσφαιραν αδρα
νούς αερίου ή εις κενόν (in vacuo) εντός τοϋ δοχείου ένθα άπεξηράν
θησαν και το όποιον δέον νά σφραγίζηται κατά τρόπον ώστε νά άποκλείη 
τήν ύγρασίαν. Τό ξηρόν άντιδραστήριον δέν πρέπει νά έχη άπώλειαν 
πλέον τοϋ 0.5% τοϋ βάρους του οσάκις δοκιμά£ηται δια περαιτέρω άποξη
ράνσεως έπί πεντοξειδίου τοϋ φωσφόρου ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 
0.02 mm υδραργύρου έπΐ 24 ώρας. 

Τά αντιδραστήρια δέον νά παρασκευάζονται μετ' ασηπτικών προφυ
λάξεων και νά είναι άπηλλαγμένα βακτηριακής μολύνσεως. Προς παρεμ
πόδισιν της αναπτύξεως βακτηριδίων ό παρασκευαστής δύναται νά άπο
φασίση τήν εις τό άντιδραστήριον προσθήκην αντισηπτικού καί/ή αντιβιο
τικού. Εις τοιαύτας περιπτώσεις τό άντιδραστήριον πρέπει νά συνέχιση νά 
πληροϊ τάς απαιτήσεις άναφορικώς προς τήν ειδικότητα και δραστικότητα 
και παρά τήν παρουσίαν της προστεθείσης ουσίας. 

Τά ανωτέρω ισχύουν ωσαύτως και δΓ οιαδήποτε έτερα προσθέματα, 
ώς είναι τά αντιπηκτικά. Τά αντιδραστήρια, μετά τήν άπόψυξιν ή άνασύ
στασιν, δέον νά είναι διαφανή και νά μή περιέχουν οιονδήποτε Ί'Ζημα, 
γαλάκτωμα ή ορατά μόρια. 

4. Σταθερότης και ημερομηνία λήξεως 
"Εκαστον άντιδραστήριον, οσάκις διατηρήται ύπό τάς καταλλήλους 

συνθήκας φυλάξεως, δέον νά διατηρή τάς απαιτούμενος ιδιότητας έπι έτος 
τουλάχιστον. 

Ή ημερομηνία λήξεως τοϋ αντιδραστηρίου έν ύγρα καταστάσει, ήτις 
φέρεται έπΐ της έτικέττας, δέον νά μή είναι πέραν τοϋ ενός έτους άπό 
της ημερομηνίας της τελευταίας ικανοποιητικής δοκιμής δραστικότητος. Ή 
ημερομηνία λήξεως δύναται νά παρατείνηται διά περαιτέρω μονοετείς πε
ριόδους δΓ επαναλήψεως τών δοκιμών δραστικότητος. 

Ή ημερομηνία λήξεως τοϋ αντιδραστηρίου έν στερεά καταστάσει, ήτις 
φέρεται έπί της έτικέττας, δέον νά είναι σύμφωνος προς τά πορίσματα τά 
εξαγόμενα κατόπιν πειραμάτων έπι της σταθερότητος. 

5. Παρασκευή και όγκος 
Τά αντιδραστήρια προσδιορισμού τοϋ τύπου τών ιστών δέον νά παρα

σκευάζονται κατά τοιούτον τρόπον και όγκον ώστε τό άντιδραστήριον ενός 
δοχείου νά είναι ίκανόν διά τήν έκτέλεσιν δοκιμών μετά κυττάρων θετικού 
και αρνητικού έλεγχου, επιπροσθέτως προς τήν έκτέλεσιν δοκιμών μετ' 
άγνωστων κυττάρων. 

Ό όγκος έν έκάστω δοχείω δέον νά είναι τοιούτου μεγέθους ώστε 
τό περιεχόμενον νά δύναται, έάν παραστή ανάγκη, νά χρησιμοποιηθή διά 
τήν έκτέλεσιν τών καταλλήλων δοκιμών δραστικότητος ώς καθορίζεται έν 
τω παρόντι Πρωτοκολλώ. 
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6. Βιβλία καταχωρήσεων και δείγματα 
'Υπό τοϋ παρασκευά£οντος εργαστηρίου δέον να τηρώνται βιβλία 

καταχωρήσεως πάσης ενεργείας σχετισμένης προς τήν παραγωγήν και 
τον έλεγχον των αντιδραστηρίων προσδιορισμού τοϋ τύπου των ιστών. Ύπό 
τοϋ εργαστηρίου δέον νά παρακρατώνται επαρκή δείγματα πάντων τών 
παραγομένων αντιδραστηρίων, μέχρις ότου καταστή δυνατόν ευλόγως νά 
ύποτεθή ότι ή σειρά παρασκευασίας (batch) δέν είναι πλέον έν χρήσει. 

7. 'Αποστολή 
Τά κατεψυγμένα αντιδραστήρια δέον νά φορτώνωνται εις τρόπον ώστε 

νά παραμένουν κατεψυγμένα μέχρι της άφίξεως. Δέον νά λαμβάνωνται 
προφυλάξεις διά τήν προστασίαν τών αντιδραστηρίων έναντι της αδρανο
ποιήσεως λόγω διεισδύσεως CO2· Τά ξηρά αντιδραστήρια δύνανται νά 
φορτώνωνται είς θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 
8. Έτικέτται, πληροφοριακά φυλλάδια και πιστοποιητικά 

Δύο έτικέτται, έκτετυπωμέναι ή μία έν τη 'Αγγλική και ή έτερα έν 
τη Γαλλική διά μελανών στοιχείων επί λευκού χάρτου, δέον νά τοποθε
τώ ντα ι έφ' έκαστου τελικού δοχείου και νά περιέχουν τάς ακολούθους 
πληροφορίας : 

(α) όνομα και διεύθυνσιν παρασκευαστοϋ' 
(β) όνομασίαν τοϋ αντιδραστηρίου ώς τούτο εμφαίνεται έν τω τίτλω 

της σχετικής προδιαγραφής' 
(γ) όνομασίαν και ποσότητα τοϋ αντισηπτικού και/ή τοϋ αντιβιοτικού, 

έάν προσετέθη τοιούτο, ή μνείαν της απουσίας τοιούτου' 
(δ) τόν όγκον ή, οσάκις τό άντιδραστήριον εϊναι ξηρόν, τόν όγκον 

και τήν σύνθεσιν τοϋ απαιτουμένου υγρού διά τήν άνασύστασιν" 
(ε) ήμερομηνίαν λήξεως' 
(στ) τόν αριθμόν σειράς παρασκευασίας (batch number). 
(Ζ) συνθήκας φυλάξεως' 
(η) αποτελέσματα τής δοκιμής Η Β. Ag. 
'Επί πλέον, αϊ έν λόγω έτικέτται ή αϊ έτικέτται τοϋ χαρτοκιβωτίου τοϋ 

περιέχοντος πλεϊστα τελικά δοχεία, ή τό πληροφοριακόν φυλλάδιον τό 
συνοδεΰον τά δοχεϊα, δέον νά περιέχουν τάς ακολούθους πληροφορίας : 

(α) πλήρες όνομα και διεύθυνσιν τοϋ παρασκευαστοϋ' 
(β) όνομασίαν τοϋ αντιδραστηρίου ώς τούτο εμφαίνεται έν τω τίτλω 

τής σχετικής προδιαγραφής' 
(γ) τόν όγκον ή, οσάκις τό άντιδραστήριον είναι ξηρόν, τόν όγκον 

και τήν σύνθεσιν τοϋ απαιτουμένου ύγρου διά τήν άνασύστασιν' 
(δ) ήμερομηνίαν τής τελευταίας δοκιμής δραστικότητος" 
(ε) ήμερομηνίαν λήξεως (έάν ύπάρχη)' 
(στ) τόν αριθμόν σειράς παρασκευασίας (batch number)' 
(Ζ) ΐκανοποιητικήν περιγραφήν τής ύπό τοϋ παρασκευαστοϋ συνιστώ

μενης μεθόδου χρήσεως' 
(η) συνθήκας φυλάξεως' 
(θ) ακριβή σύνθεσιν, συμπεριλαμβανομένου τοϋ αντισηπτικού καί/ή 

τοϋ αντιβιοτικού έάν ύπάρχη' 
(ι) μνείαν τοϋ κατά πόσον τό προϊόν περιέχει ή μή ούσίαν ανθρωπινής 

προελεύσεως. 
Έκαστη αποστολή δέον νά συνοδεύηται ύπό ενός πιστοποιητικού ώς 

προβλέπεται έν "Αρθρω 4 τής Συμφωνίας και έν τω Παραρτήματι τοϋ πα
ρόντος Πρωτοκόλλου Δείγματα τής έτικέττας και τοϋ πληροφοριακού 
φυλλαδίου συνάπτονται τω παρόντι Πρωτοκολλώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί τής 'Ανταλλαγής 'Αντιδραστηρίων 

Προσδιορισμού τοϋ Τύπου των Ιστών. 
Αρθρον 4 

Πιστοποιητικόν 
ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

19.... 
(Τόπος) (ημερομηνία) 

'Αριθμός Ό υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι ή εν τω περιθωρίω 
Κιβωτίων αναφερομένη αποστολή 

"ΕνδειΕις 

Αριθμός σει

ράς παρα

σκευασίας 

παρασκευασθεϊσα ύπό τήν εύθύνην 

ενός έκ των έν "Αρθρω 6 τής Συμφωνίας αναφερομένων 
οργανισμών, ανταποκρίνεται προς τάς προδιαγραφάς τοΰ 
Πρωτοκόλλου τής Συμφωνίας και δύναται νά παραδοθη 
αμέσως προς τόν παραλήπτην (όνομα και τόπον) 

(Σφραγίς) (Υπογραφή) (Τίτλος) 

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ 

Άναφορικώς προς τόν Νόμον ύπ' άρ. 1 τοϋ 1976 τόν δημοσιευ
θέντα εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας ύπ' άρ. 1249 
τής 16ης Ιανουαρίου, 1976, ή ημερομηνία τοϋ πλαγιοτίτλου ήτις 
αναφέρεται εις τό άρθρον ύπ' άρ. 2 ως 253.1975 δέον νά άνα
γνωσθή ώς 25.3.1965. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.. 


