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Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημο
κρατίας και τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας των Ινδιών περί Πολιτι
στικής Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθριμ 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 11 του 19Θ1 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ 
ΠΕΡΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηίται ώς δ περί της Συμφωνίας Συνοπτικός 

μεταξύ τής Κυδε,ρνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κυ τίτλος, 
βερνήσεως τής Δηίμσκροετίας τών 'Ινδιών περί Πολιτιστικής Συνερ
γασίας ((Κυρωτικός) ί Νόμος τοΟ 1981. 

2. Έ,ν τ ω παρόντι Νόμω, ε κ τ ό ς . έάν έκ; του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σηίμαίνει τήν Συ,μφωνίαν μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής Κυπριακής Δηιμσκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατ ίας τών ' Ινδ ιών περί Πολιτιστικής Συνεργασ ίας , τής 
οποίας το κεύμενον έν τ ω άίγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τ ο 
Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν έλλη; πίναξ 
νικήν είς τ ό Δεύτερον Μέρος τοΟ Πΐνακος: Πρώτον 

Μέρος. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

ιΝοεΐται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων, υπερισχύει τό είς τό Π,ρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέ
μενον κείμενον

3 . Ή Συμφωνία,, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
την 24ην 'Οκτωβρίου,, 1980 και ενέκρινε δυνάμει τής ύπ' άρ: 19.79ι1 Συμφωνίας, 
και ήιμερ. 5ην ΔεκΒμβ;ρίου/1980„ 'Αποφάσεως τοΟ Υπουργικού Συμ
βουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AGREEMENT BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 
AND THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 
ON CULTURAL COOPERATION 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of 
the Republic of India, 

Considering the friendly relations existing between the two countries 
and desirous of concluding an Agreement to provide for the promotion 
of cultural relations and mutual cooperation in the cultural, educational 
and scientific fields, have agreed as follows :— 

Article 1 
The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in 

the fields of culture, education, including academic activity, in the 
: fields of science and technology, mass media, sports, arts and archaeo
.logy, in order to contribute towards a better knowledge of their res
pective cultures and activities in these fields.. 

Article 2 
The Contracting Parties will endeavour to promote the establishment 

and Development of close relations and cooperation between their 
respective authorities, organizations and institutions by means of: 

(a) exchange of scientists, teachers and officials from their res
pective. Ministries; 

(b) exchange of scholarships for graduate and postgraduate studies 
and research in universities or other institutions; 

(c) exchange of artist, writers, experts and specialists in all fields 
covered by this agreement and participation in international 
congresses, conferences, symposia and seminars; 

(d) exchange of books, printed material, documents, publications 
and audiovisual aids, concerning culture, education, sports, 
sciences, arts and archaeology. 

Article 3 
The Contracting Parties have agreed to encourage familiarization with 

the history, literature, arts and other fields of culture of the two 
countries. Both Parties shall encourage the translation and publication 
of books published in their countries. 

.,.:'.>. : Article 4 
V Both Parties agree on the importance of the mutual recognition of 
■ :··.··' diplomas, degrees and certificates of studies and to this end, they shall 

study jointly the requirements and seek the necessary means for reaching 
mutual recognition and equivalence!

Article 5 
The two Parties have agreed to encourage collaboration hrthe field 

: ■■■■■■:■"· of archaeology. For this purpose, both Parties will provide every 
possible facility to archaeologists visiting the other country for expe
rience and training purposes. 



357 Ν. 11/81 

Article 6 
Both Parties have agreed to present different facts of the life and 

culture of the other Party through the media of radio, television and 
press. With this in view, the two Parties will exchange films, docu
mentaries, radio and television programme recordings, tapes etc., and 
they will encourage direct contacts between their respective radio and 
television organizations by exchanging visits of officials and experts in 
this field. 

Article 7 
The Contracting Parties have agreed to encourage the exchange of 

art and other exhibitions, musical, dance and theatre ensembles, folklore 
groups, as well as the participation in international festivals, including 
film festivals, held in the two countries. 

Article 8 
Both Parties will promote cooperation and exchanges between their 

respective youth and sports organizations. 
Article 9 

The Contracting Parties will facilitate, in accordance with their res
pective laws, visits of tourists to each other's country, in order to pro
mote closer understanding and friendship between the two peoples. 

Article 10 
The two Parties wish to strengthen the existing relations between 

their respective National Commissions for UNESCO as well as those 
relations between the delegations of their countries in international 
organizations of cultural, educational and scientific character. 

Article 11 
Both Parties agree that the provisions of this Agreement do not 

exclude cooperation in any cultural, educational and scientific field the 
two Governments may agree to pursue. 

Article 12 
For the purpose of implementing the present Agreement the 

Contracting Parties have agreed to prepare Programmes of cooperation 
valid for a period of three years setting forth the detailed forms of 
cooperation and exchange. 

The Programmes of cooperation. shall be prepared and negotiated 
by a mixed commission which shall meet alternately in Nicosia and in 
New 'Delhi. The meetings will be arranged through the diplomatic 
channels, before the expiry of each Programme. 

Article 13 
This Agreement shall come into force on the date of exchange of the 

ratification instruments. It shall remain in force for a period of five 
years, being thereafter automatically renewed for successive periods of 
five years, unless denounced in writing through the diplomatic channels 
by either Contracting Party, six months in advance. 

Done at New Delhi, this day of October 24, 1980, in two original 
copies, both in English and Hindi languages, both texts being equally 
authentic. 

For the Government of the For the Government of the 
Republic of India. Republic of Cyprus. 
S. B. 5HAVAN N. ROLANDIS 
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(ΔΕΥΤΕ Ρ ON ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡιΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΙΚΑΙί 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ 
ΠΕΡΙ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ή Κυβέρινηίσις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυιβέρνησις 
της Δημοκρατίας τών "Ινδιών, 

Λαμβάνουσαι υπ' όψιν τάς ύφισταμένας μεταξύ των δύο χωρών φι
λικάς σχέσεις καΐ έπιθυμουσαι την σύνοεψιν Συμφωνίας περί της 
προωθήσεως πολιτιστικών σχέσεων καΐ αμοιβαίας συνεργασίας εις 
τόν πολιτιστικόν, εκπαιδευτικό ν καΐ έπιστημονικόν τομέα, 

'Συνεφώνηισαν ώς ακολούθως : 
"Αρθίρον 1 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη! θα διευκολύνουν και ενθαρρύνουν συνε,ρ
γασίαν είς τον πολιτιστικόν καΐ έκπαιδευτικόν τομέα,, περιλαμβα
νομένης της ακαδημαϊκής δ|ραστηριότηΓΓος, είς τους τομείς της επι
στήμη*; καΐ τεχνολογίας,, των μέσων μαζικής επικοινωνίας,, του 
άθληΐτισμου,, των τεχνών και της αρχαιολογίας,, προς τόν σκοπόν να 
συμβάλουν είς την καλυτέραν γνώσιν τής αντιστοίχου αυτών κουλ
τούρας και δ,ραστηίριοτήιτων είς τους ιέν λόγω τομείς. 

"ΑρΙΘΙρον 2 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά προσπαθήσουν να προωθήσουν την 
δηίμιουργ'ίαν και άνάπτυξιν στενών σχέσεων και συνεργασίας με
ταξύ τών αντιστοίχων αυτών άρχων,, οργανισμών και ιδρυμάτων 
δια— 

(α)ι τής ανταλλαγής (επιστημόνων, διδασκάλων ικαί αξιωματού
χων έκ τών αντιστοίχων αυτών Υπουργείων* 

(β) τής ανταλλαγής υποτροφιών διά πτυχιακάς και μεταπτυ
χιακάς σπουδάς και έρευνας είς πανεπιστήμια ή ετε,ρα 
ιδρύματα' 

(γ); τής ανταλλαγής καλλιτεχνών,, συγγραφέων,, εμπειρογνω
μόνων και ειδικών είς τομείς καλυπτομένους ύπό τής πα
ρούσης Συμφωνίας και τής συμμετοχής είς διεθνή συνέ
δρια, διασκέψεις,, συμπόσια καΐ σεμινάρια'  . · 

(δ) τής* ανταλλαγής βιβλίων,, εντύπου υλικού, έγγράφίων,, εκδό
σεων και όπτικσ  ακουστικών βοηθημάτων,, άναφοιρικώς 
προς την κουλτούροη",, .την έκπαίδευσιν, τόν άθληιτισμόν, τάς 
έπιστήμας, τάς τέχνας και την άρχαιολογίαν. 

"Αρθ|ρον 3 

. Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι συνεφώνηισαν νά ένϊθαρρύνουν την γνω
ριμίαν τής Ιστορίας,, λογοτεχνίας, τών τεχνών και λοιπών πολιτι
στικών τομέων τών δύο χωιρών^ Αμφότερα τά Μέρη! θά ενθαρρύ
νουν την μέτάφρασιν και &κδσσιν βιβλίων άτινα έξ,εδόθησαν είς τάς 
χώρας αυτών. " . · ■  . . 

"Αρθίρον 4 
'Αμφότερα τά Μέρη! συμφωνούν ως προς την σημασίαν τής αμοι

βαίας αναγνωρίσεως τών διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποιητικών 
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σπουδών και προς τούτο θά μελετήσουν άπό κοινού τάς προϋπο
θέσεις και θα αναζητήσουν τα αναγκαία μέσα επιτεύξεως της αμοι
βαίας αναγνωρίσεως και Ισοτιιμίας. 

"Αρθρον 5 

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη; συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν συνερ^ 
γασίαν εις τον τομέα της αρχαιολογίας. Προς τούτο, αμφότερα τ α 
Μέρη} θά παρέχουν πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν εις αρχαιολόγους 
επισκεπτόμενους την έτέραν χώραν δια σκοπούς έΐμπειρίας καΐ εξα
σκήσεως. 

"Αρθίρον 6 

Άμφρτερα τα Μέρη, συνεφώνησαν να παρουσιάσουν διάφο,ρα γεγο
νότα της ζωής και του πολιτισμού τοΰ έτερου Μέρους μέσω του 
.ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και του τύπου. "Εχοντα τούτο ύπ' 
δψιν,, τα δύο Μέρη!, θά ανταλλάσσουν κινηματογραφικάς ταινίας, 
ντσκυμανταίρ,, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα,, μαγνητοταινίας, 
κ.λ.π., και θά ενθαρρύνουν άπ' ευθείας έπαφάς μεταξύ των αντι
στοίχων αυτών (ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών διά της ανταλλαγής 
επισκέψεων αξιωματούχων καΐ εμπειρογνωμόνων εις τόν τομέα 
τούτον. 

"Λρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη; συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν την άνταλ

λαγήν καλλιτεχνικών κα ι ετέρων εκθέσεων,, μουσικών,, χορευτικών 
καΐ θεατρικών συγκροτημάτων, λαογραφικών όιμάδων, ώς επίσης τήν 
συμμετοχήν εΐίς διεθνή φεστιβάλ, περιλαμβανομένων κινηματογρα
φικών φεστιΐβάλ, διοργανουμένων εις τάς δύο χώρας. 

"Λρθίρον 8 

'Αμφότε,ρα τά Μέρηί θά προωθήσουν συνεργασίαν κα ι άνταλλα
γάς μεταξύ τών αντιστοίχων αυτών οργανώσεων νεολαίας και αθλη
τισμού

1
. 

"Αρθρον 9 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρηι θά διευκολύνουν, συμφώνως προς τήν 

άντίστοιχον αυτών νομοθεσίαν, επισκέψεις περιηγητών εις έίκατέραν 
χώραν προς τόν σκοπόν προαγωγής στενωτέ.ρας κατανοήσεως και 
φιλίας μεταξύ τών δύο λαών. 

"Αρθϊρον 10 

Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, επιθυμούν νά ενισχύσουν τάς υφι
στάμενος σχέσεις μεταξύ τών αντιστοίχων αυτών 'Εθνικών 'Επιτρο
πών διά τήν ΟΥίΝιΒΣΚΟ, ώς ιέπίσης και τάς σχέσεις μεταξύ τών 
αντιπροσωπειών τών χωρών των είς διεθνείς οργανισμούς πολιτι
στικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρος. 

"Λρθρον 11ι 

'Αμφότερα τά Μέρη; συμφωνούν δπως αϊ διατάξεις τής παρούσης 
Συμφωνίας μή αποκλείουν συνεργασίαν είς οιονδήποτε πολιτιστικόν, 
έκπαιδευτικόν κα ι έπιστημονικόν τομέα, τήν οποίαν αί δύο Κυβερ
νήσεις δυνατόν νά συμφωνήσουν νά επιδιώξουν. 

"Λρθίρον 12 

Προς τόν σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας,, τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη! συνεφώνησαν νά  καταρτίσουν Προγράμματα 
Συνεργασίας τριετούς ισχύος, διαγράφοντα λεπτομερώς τάς μορ-
φάς συνεργασίας κα ι ανταλλαγών. 
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"Αρθρον 13 
Ή παρούσα Συμφωνία θα τεθη έν ίσχύϊ κατά την ήμερομηνίαν 

της ανταλλαγής των έγγραφων επικυρώσεως. Αυτή,1 θα παραμείνη 
έν Ισχύϊ δια περίσδον πέντε ετών και έν συνεχεία θα άνανεοΰται 
αυτομάτως δια διαδοχικάς πενταετείς περιόδους, έκτος έάν αυτή 
κατχχγγελιθίη εγγράφως μέσω της διπλωματικής όδου ύψΓ έκατέρου 
Συμβαλλομένου Μέρους, εξ μήνας έκ τών προτέρων. 

Έγένετο έν Νέω Δελχί,, σήμερον την 24ην Όχίτωδρίου,, 1980,, εις 
δύο πρωτότυπα άντίγραφια εις την Άγγλικήν καΓΊνδικήν γλώσσάν, 
αμφοτέρων τών κειμένων τούτων δντων έξ ίσου αυθεντικών. 

Δια την Κυδέρνηισιν Δια την Κυδέρνηοιν 
της (Κυπριακής Δηιμοκρατίας της Δηιμοκρατίας τών Ινδιών 

Μ. ΡΟΛΑΝΔΗΣ S. Β. SHAVAN 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


