
E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 
*Αρ. 1649, 12.12.80 

Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταΕύ της Κυβερνήσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας 
τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 72 τοϋ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-ΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΙΝΑΣ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Πολιτιστικής Συμ- Συνοπτικός 

φωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τίτλος, 
τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (ιΚυρωτικός) 
Νόμος του 1980. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω,, έκτος εάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια — 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Πολιτιστική ν Συμφωνίαν μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερ
νήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας τής οποίας το κεί
μενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέ [}ίν? ·̂ 
ρος του Π ινιακός και έν μεταφράσει είς τήν Έλληνικήν είς το Μέρος!' 
Δεύτερον Μέρος του Πίνακος: Δεύτερον 

Μέρος. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμέ
νων υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος εκτιθέμε
νο ν κείμενον. 

3. Ή Συμφωνία, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
τήν 7ηιν 'Ιουλίου, 1980 και ενέκρινε δυνάμει τής ύπ άρ. 19.222 καΐ Συμΐ>ων1α<:· 
ήμερ. 19 'Ιουνίου, 1980, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου,. 
δια του παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2)' 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ' 
CULTURAL AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF CYPRUS 

AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of 
the People's Republic of China, for the purpose of further developing 
the friendly relations between the two countries and strengthening their 
cultural cooperation, have agreed to conclude the present Agreement, 
the articles of which are as follows : 

Article I 
The Contracting Parties pledge to encourage the cooperation and 

exchange in the fields of culture, arts, education, news, radio, television 
and public health, on the basis of equality and mutual benefit and 
mutual respect for sovereignty. 

Article Π 
The Contracting Parties shall cooperate closely in the promotion of 

the following: 
1. Exchange of visits of cultural officers, writers, artists, scholars and 

teachers. 
2. Exchange of undergraduates or postgraduates, on a scholarship 

basis, for study in universities or institutes of higher learning in the 
other side. 

3. Exchange of visits of representatives of news agencies, reporters 
and journalists. 

Article ΠΙ 
The Contracting Parties shall provide facilities for the exchange of 

performing art troupes, and for organizing cultural and art exhibitions 
and film weeks in the other country. 

Article IV 
The Contracting Parties shall encourage the exchange and coopera

tion in the fields of radio and television and therefore a specific agree
ment on this subject may be signed in accordance with the present 
Agreement. 

Article V 
The Contracting Parties shall encourage the translation and publication 

of prominent works in the field of literature and art of the other side. 
Article VI 

The Contracting Parties shall encourage the exchange and cooperation 
between their National Commissions for UNESCO. 

Article VII 
The Contracting Parties shall encourage the exchange and coopera

tion between youth in the two countries. 
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Article VIII 
The Contracting Parties shall encourage the exchange and coopera

tion between physical culture and sports organizations and exchange 
of visits by athletes and sports teams from the two countries. 

Article IX 
The Contracting Parties shall encourage the exchange and coopera

tion in the fields of tourism and public health. 
Article X 

The Contracting Parties have agreed the executive programmes and 
financial terms concerning the implementation of the present Agreement 
shall be agreed upon later by the two sides. 

Articles XI 
The present Agreement is temporarily put into effect from the date 

of signature, and shall come into formal effect from the date of notifi
cation by each Contracting Party to the other of the fulfilment of the 
respective procedures required by their internal laws. The present Agree
ment shall remain in force for a period of five years. Thereafter it shall 
be automatically extended for further periods of five years unless either 
Party notifies the other of its intention to terminate the Agreement by 
giving written notice to this effect six months prior to expiration hereof. 

The present Agreement is done in duplicate in Beijing on July 7, 1980, 
in the English and Chinese languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the For the Government of the 
Republic of Cyprus, People's Republic of China, 

G. PELAGHIAS YAO ZHONG MING 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΤΚ.ΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
Ή Κυβέρνηοις της Κυπριακής Δηιμοκρατίας και ή Κυβέρνηοις της 

Λαϊκής Δηιμοκρατίας της Κίνας,, πιρός τον σκοπόν περαιτέρω ανα
πτύξεως των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύ
σεως της πολιτιστικής των συνεργασίας, συνεφώνησαν να συνάψουν 
την παροΟσαν Συμφ,ωνίαν, τα άρθ|ρα της οποίας έχουν ως ακο
λούθως : 

"Αρθρον Ι 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν την συν

εργασίαν και άνταλλαγήν εις τους τομείς του πολιτισμού, τών τε
χνών,, της εκπαιδεύσεως,, τών εί'δήσεων, τοΟ ραδιοφώνου,, της τηλεο
ράσεως και της δηιμοσίας υγείας,, επί τή βάσει της ίσότητος και του 
αμοιβαίου οφέλους και του αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας. 

"Αρθρον 11 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στενώς διά την προ

αγωγήν τών ακολούθων: 
1. 'Ανταλλαγή επισκέψεων πολιτιστικών λειτουργών, συγγραφέων, 

καλλιτεχνών, μαθητών και διδασκάλων. 



Ν. 72/80 1262 

2. Ανταλλαγή φοιτητών ή πτυχιούχων,, βάσει υποτροφιών, δια 
σπουδάς είς πανεπιστήμια ή Ιδρύματα ανωτέρας μορφώσεως έκα
τέρας πλευράς. 

3. 'Ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσώπων πρακτορείων είδήσεων, 
ανταποκριτών και δημοσιογράφων. 

"Αρθρον III 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρηι θά παρέχουν, διευκολύνσεις δια τήν 

άνταλλαγήν καλλιτεχνικών θιάσων και δια τήν διοργάνωσιν πολι
τιστικών και καλλιτεχνικών εκθέσεων και κινηιματογροοφίΐκών εβδο
μάδων είς έκατέραν χώραν. 

"Αρθρον IV 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν και 
συνεργασίαν είίς τους τομείς τού* ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως 
και προς τούτο ειδική συμφωνία έπι του θέματος τούτου δύναται να 
υπογραφή σύμφωνος προς τήν παρουσαν Συμφωνίαν. 

"Αρθρον V 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά ενθαρρύνουν τήν ,μετάφιρασιν καΐ 
δη,μοσίευσιν εξεχόντων φιλολογικών και καλλιτεχνικών έργων &κ;α
τέρας πλευράς. 

"Αρθρον VI 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη; θά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν και 
συνεργασίαν μεταξύ τών Εθνικών Επιτροπών των διά τήν 
ΟΥΝΕΣΚΟ. 

"Αρθρον V I I 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν και 
συνεργασίαν μεταξύ της νεολαίας τών δύο χωρών. 

"Αρθρον VI11 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν καΐ 
συνεργασίαν ιμεταξύ πολιτιστικών και αθλητικών οργανώσεων καΐ 
τήν άνταλλαγήν επισκέψεων αθλητών καΐ αθλητικών όιμάδων τών 
δύο· χωρών. 

"Αρθρον IX 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν και 
συνεργασίαν είς τους τομείς του! Τουρισμού καΐ της δηιμοσίας υγείας. 

"Αρθρον Χ 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι συνεφώνησαν έπί τών εκτελεστικών προ

γραμμάτων,, οί δέ οικονομικοί δροι οί άφορώντες είς τήν εφαρμογή ν 
της παρούσης Συμφωνίας θά συμφωνηθούν μεταγενεστέρως ύπό τών 
δύο πλευρών. 

"Αρθίρον XI 

Ή παρούσα Συμφωνία τίθεται έν Ίσχύΐ προσωρινώς άπό της ημε
ρομηνίας υπογραφής της, επισήμως δε θά τεθή εν ισχύϊ άπό της 
ημερομηνίας καθ' % έκαστον Συμβαλλό,μένον Μέρος θά γνωστο
ποίηση είς το έτερον τήν συμπλήρωσιν τών αντιστοίχων διαδικασιών 
τών απαιτουμένων ύπό της εσωτερικής των νομοθεσίας. Ή παρούσα 
Συμφωνία θά παραμείνη έν ίσχύϊ διά περίοδον πέντε ετών. Έ ν 
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συνεχεία αυτή θα παρατείνεται .αυτομάτως δια περαιτέρω πεντα
ετείς περιόδους, έκτος έάν έκάτερον Μέρος γνωστοποίηση εις τό 
έτερον την πρόθεσιν αυτού προς τερματισμόν της Συμφωνίας δι ' επι
δόσεως εγγράφου προς τούτο ειδοποιήσεως εξ μήνας πρό τής 
λήξεως αυτής. 

Ή παρούσα Συμφωνία έγένετο εϊς διπλούν έν Πεκίνω τήν 7ην 
' Ιουλίου, 1980,, εις τήν Κινεζική ν και Α γ γ λ ι κ ή ν γλωσσαν, αμφοτέ
ρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών. 

Δια τήν Κυβέρνη>σιν 
Δια τήν Κυι&έρνηισιν τής Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Κυπριακής ΔηίμοκροτΓίας, τής Κίνας,: 
G. PELAGHTAS YAO ZHONG MING 

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


