
E.E., Παρ. I, 651 Ν. 30/81 
Αρ. 1701, 3.7.81 

Ό περί Trjc Συμφωνίας περί Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταΕύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής 
Λαϊκής λιβυκής 'Αραβικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 30 του 1981 
•ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩίΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΙΚΗΣ ΪΚΑΙ ΤΕΧίΝΙΐΚΗΣ ΣΥΝΕΡιΓΑΣ Ι Α Σ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΓΣΤΙΚΗΣ Ι Λ Α Ί Ί Κ Η Σ ΛΙΒΥΚΗΣ 
ΑΡΑΒΙίΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφερηται ώς ό περί της Σ υμφωνίας περί Συνοπτικός 

Πολιτιστικής, ΈπιστηΐμονιΚής καΐ Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τίτλος, 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Σοσιαλιστικής Λαϊκής ΛιΦυκής 
'Αραβικής Δηίμοκρατίας (ΙΚυρωτικός) Νόμος του 1981. 

2. Έ ν τω παραντι Νόμω, έκτος έάν εκ τόϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος Ιννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συιμφωνίαν περί Πολιτιστικής, 'Επιστη
μονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής ιΚυπριακής Δημο
κρατίας και τής Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιδυκής 'Αραβικής Δημο
κρατίας, τής οποίας τό κείιμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εκτί
θεται εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος καΐ έν μεταφράσει είς πίναξ 
τήν έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πρώτον 

Μέρος. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

Νοείται δτι έν περ.ιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενο.ν 
κείμενο ν. 
3. Ή Συμφωνία, τήν οποίαν ή (Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε Κύρωσις 

την 8ην Αυγούστου, 1980 και ενέκρινε δυνάμει τής ύπ' άρ. 19.816 υμΦωνα(;· 
και ήμεραμη,νίαν Ιΐην Δεκεμβρίου, 1980, 'Αποφάσεως του Υπουργι
κού Συμβουλίου, διά του παρόντος 'Νόμου κυρουται. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
ι ("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AGREEMENT 

FOR CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION 
BETWEEN 

THE REPUBLIC OF CYPRUS 
AND THE 

SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

The Republic of Cyprus and the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, 
Desiring to consolidate the friendly relations between their two peoples and 
Wishing to promote the cultural, technical and scientific cooperation between 

both countries, on the basis of mutual respect, 
Have agreed on the following :— 

'-··■' . Article I .  ..· 
The two. parties have agreed to encourage the cooperation in the educational! 

scientific and technical fields, on the basis of mutual equality and respect. . 
Article Η '  · . .   ^ , 

The two parties will exchange between them and according to each one's 
possibilities— ' 

(a) scientific equipments and apparatus for the purpose of scientific research; 
(b) books, printing matters and documents concerning education, informa

tion, athletics and sciences; 
(c) audio—Visual Aids. 

Article III 
Both parties have agreed to establish and develop good relations between the 

competent authorities of both countries regarding culture, education, information 
and athletics and encourage this aim through:— 

(a) exchange of scientists, teachers and archaeologists : ν 
(b) exchange of scholarships for students and graduates in order to continue 

their studies in universities and different i n s t i t u t e s ; . ' . . ' " 
(c) exchange of shortperiod .training scholarships in different technical and 

professional fields; 
(d) exchange of officers in the field of general information and culture 

and encourage the exchange of news agencies' representatives, correspon
dents, pressmen and writers from both countries, with the aim of 
presenting to each other the different aspects of progress achieved by 
the two countries. 

Article IV . . T.' , 
The two parties have agreed to study the conditions and necessary measures" 

for the recognition of the equality of the diplomas and educational degrees issued 
by the schools, institutes or universities of both parties. The two Parties have 
also agreed to provide different facilities for the admission of students in the 
institutions of each other. 

Article V 
Each of the two parties will endeavour the opening of cultural centres in the 

country of the other part, within the limits of legal regulations prevailing in each 
country. 
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Article VI 
The two parties have agreed to increase the means of knowing each other's 

literature, arts, history and culture. Both parties will encourage the exchange, 
translation and publication of books as well as cultural, scientific, educational 
and informative reviews issued by each party. 

Article VII 
Both parties have agreed to provide all possible facilities for teaching of both 

Arabic and Greek languages in the educational institutions of both countries. 
The two parties will see that the books given in their country's schools shall 
provide correct and objective information about the culture and history of the 
other party. . . · . ■  . . 

Article VHI 
Both parties have agreed to dedicate programmes in their radio and television 

stations, with the aim of presenting to the citizens of each country the social, 
technical and educationallife in the other country. 

They have also agreed to exchange musical, artistic and educational program
mes and tapes between their radio and television stations and to encourage direct 
contact between them as well as to exchange visits in this field. 

Article IX 
The two parties have agreed to encourage the exchange of technical fairs, 

musical groups, theatre organizations and popular folklore groups as well as to 
encourage the organization of festivals between both countries. 

Article X 
The two parties have agreed to encourage the cooperation between the youth 

and athletics' clubs of both countries and this by organizing games between their 
athletic teams as well as the exchange of athletics' specialists. 

Article XI 
The two parties have agreed to prepare executive programme for the imple

mentation of the conditions of this agreement through joint competent committees, 
which will meet every year or whenever this is necessary,: alternately in Tripoli 
and Nicosia. 

Article XII 
The validity of this Agreement shall be for a period of five years but will 

be automatically renewed for the same period unless any one of the Parties 
notifies the other Party of its intention to amend or terminate the Agreement, 
at least six months prior to the expiry date. 

Article XIII 
This Agreement shall come into force when the ratified documents will be 

exchanged, in accordance with the legal requirements prevailing in both countries. 
Done in the city of Nicosia on 8th August, 1980, in two original copies, one 

in the Arabic language and the second in the English language and both texts 
are authentic. 
FOR THE REPUBLIC OF CYPRUS FOR THE SOCIALIST PEOPLE'S 

LIBYAN ARAB JAHAHIRIYA 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λ Α Ϊ Κ Η Σ ΛΙβΥΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Κυπριακή Δημοκρατία και ή Σοσιαλιστική Λαϊκή Λιβυκή 'Αραβική 
Δημοκρατία, 

Έπιθυμουσαι όπως, παγιώσουν τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ των δύο λαών 
των, καίί 

Έπιθυμουσαι δπως προωθήσουν τήν πσλιτιστικήν, επιστημονική ν και τεχνι-
κήν συνεργασίαν μεταξύ αμφοτέρων τών χωρών, έπι τη βάσει του αμοιβαίου 
σεβασμού, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
"Αρθρον Ι 

Τα δύο μέρη συνειφώνηίσαν δπως ενθαρρύνουν τήν συνεργασίαν εις τον 
έκπαιδεΰτικόν, έπιστημονικόν καΐ τεχνικόν τομέα επί τη βάσει της αμοιβαίας 
Ίσότητος καΐ σεβασμού. 

"Αρθρον Ι Γ 
Τα δύο μέρη θά ανταλλάσσουν μεταξύ των και συμφώνωςπρος τάς δυνα

τότητας ενός εκάστου— 
ι(α) έπιστημονικόν έξοπλισμόν και όργανα προς τον σκοπόν επιστημονικής 

έρεύνης* 
(β)! βιβλία, εντυπον ολυκόν και έγγραφα άφορώντα είς τήν έκπαίδευσιν, 

τάς πληροφορίας, τά αθλητικά και τάς έπιστήμας. 
(γ) όπτικο—ακουστικά βοηθήματα. 

"Αρθρον III 
'Αμφότερα τά μέρη συνεφώνησαν νά εγκαθιδρύσουν και αναπτύξουν καλάς 

σχέσεις μεταξύ τών αρμοδίων άρχων αμφοτέρων τών χωρών άναφορικώς προς 
πολιτιστικά θέματα, τήν έκπαίδευσιν, τάς πληροφορίας και τά αθλητικά θέμα
τα και νά ενθαρρύνουν τόν σκοπόν τούτον μέσω :> 

Ι(α)ί της ανταλλαγής επιστημόνων, διδασκάλων και αρχαιολόγων' 
(β) της ανταλλαγής υποτροφιών διά σπουδαστάς καΐ φοιτητάς προς τόν 

σκοιπόν δπως ούτοι συνεχίσουν τάς σπουδάς των είς πανεπιστήμια και 
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα' 

(γ) τής ανταλλαγής εκπαιδευτικών υποτροφιών βραχείας διαρκείας είς 
διαφόρους τεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς' 

(δ) της ανταλλαγής λειτουργών τοΟ τομέως γενικών πληροφοριών καί 
πολιτισμού και τής ενθαρρύνσεως τής ανταλλαγής αντιπροσώπων ειδη
σεογραφικών πρακτορείων, ανταποκριτών, δημοσιογράφων καί συγ
,γραφέων αμφοτέρων τών χωρών, προς τόν σκοπόν άλληλοπαρουσιά
σεως τών διαφόρων όψεων της έπιτεοχθείσης ύπό τών δύο χωρών 
προόδου. 

"Αρθρον IV 
Τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά μελετήσουν τάς προϋποθέσεις καί τά αναγ

καία μέτρα διά τήν άναγνώρισιν τής Ισοτιμίας τών διπλωμάτων καί πτυχίων 
τών εκδιδομένων ύπό τών σχολείων, ιδρυμάτων ή πανεπιστημίων αμφοτέρων 
τών μερών. Τά δύο μέρη συνεφώνησαν ωσαύτως νά παρέχουν διαφόρους 
διευκολύνσεις διά τήν είσδοχήν σπουδαστών είς τά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
έκατέρου. 
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"Αρθρον V 

"Εκαστον των δύο μερών θα επιδίωξη το άνοιγμα πολιτιστικών κέντρων 
είς τήν χώραν του έτερου μέρους εντός τών ορίων τών νομικών κανονισμών 
τών Ισχυόντων εις έκάστην χώραν.. 

"Αρθρον VII 
Τά δύο μέρη συνεφώνηοαν να αυξήσουν τά μέσα άλληλογνώριμίας της φιλο

λογίας, τών τεχνών, της ιστορίας καΐ τοΟ πολιτισμού των. 
'Αμφότερα τά μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ν, μετάφρασιν και δημο

σίευσιν βιβλίων, κοάθώς και πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και 
πληροφοριακών περιοδικών εκδιδομένων ύφ' έκαστου μέρους. 

"Αρθρον VII' 
'Αμφότερα τά μέρη, συνεφώνησαν νά παρέχουν πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν 

διά την διδασκαλίαν της 'Αραβικής και Ελληνικής γλώσσης εις τά εκπαιδευ
τικά ιδρύματα αμφοτέρων τών χωρών. (Τά δύο μέρη θά προσέχουν κατά πόσον 
τά χορηγούμενα είς τά σχολεία τής χώρας των βιβλία παρέχουν όρθήν και 
άντικειμενικήν εικόνα του πολιτισμού και τής Ιστορίας του ετέρου μέρους. 

"Αρθρον VI11 
'Αμφότερα τά μέρη, συνεφώνησαν νά αφιερώνουν προγράμματα εις το ρα

διόφωνον καΐ τήν τηλεόρασίν των προς τον σΚοπόν παρουσιάσεως είς τους 
πολίτας εκάστης χώρας της κοινωνικής, τεχνικής και εκπαιδευτικής ζωής τής 
ετέρας χώρας. 

Ωσαύτως, συνεφώνηισαν νά ανταλλάσσουν μουσικά, καλλιτεχνικά και εκ
παιδευτικά προγράμματα και ταινίας μεταξύ τών ραδιοφωνικών και τηλεοπτι
κών σταθμών των και νά ενθαρρύνουν άπ ' εύθΙείας έπαφάς μεταξύ των, καθώς 
και νά ενθαρρύνουν επισκέψεις είς τον τομέα τούτον. 

"Αρθρον IX 

Τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν τεχνικών εκθέ
σεων, μουσικών συγκροτημάτων, θεατρικών οργανισμών και λαϊκών συγκρο
τημάτων, καθώς και τήν διοργάνωσιν εορταστικών εκδηλώσεων μεταξύ αμφο
τέρων τών χωρών. 

"Αρθρον Χ 
Τά δύο μέρη; συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν τήν συνεργασίαν μεταξύ τής 

νεολαίας και τών αθλητικών σωματείων αμφοτέρων τών χωρών διά τής διορ
γανώσεως αγώνων μεταξύ τών αθλητικών των ομάδων, καθώς και τήν άνταλ
λαγήν ειδικών επί αθλητικών θεμάτων. 

"Αρθρον XI 

Τά δύο μέρη, συνεφώνησαν νά καταρτίσουν έκτελεστικόν πρόγραμμα διά 
τήν έφαρμογήν τών δρων τής παρούσης Συμφωνίας μέσω μικτών αρμοδίων 
επιτροπών, άϊτινες θά συναντώνται κατ' έτος ή οποτεδήποτε είναι άναγκαΐον 
εναλλάξ, είς τήν Τρίπολιν και τήν Λευκωσίαν. 

"Αρθρον XIΙ 
Ή ισχύς τής παρούσης Συμφωνίας είναι πενταετής, αλλά θά άνανεοΟται 

αυτομάτως δι' έτερον πενταετή περίοδον έκτος εάν οιονδήποτε τών μερών 
γνωστοποίηση είς το έτερον τήν πρόθεσίν του νά τροποποίηση ή τερματίση 
τήν Συμφωνίαν, τουλάχιστον εξ μήνας πιρό τής ημερομηνίας λήξεως αυτής. 
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"Αρθρον XIΙ Γ 
Ή παρούσα Συμφωνία θα τέθη έν Ισχύϊ αμα τη ανταλλαγή των εγγράφων 

επικυρώσεως συμφώνως προς τάς νομικάς διατυπώσεις τάς ίσίχυούσας εις 
άμψατέρας τάς χώρας. 

Έγένετο εν Λευκωσία, την 8ην Αυγούστου, 1980, εις δυο πρωτότυπα, το 
εν εις την Άραδικήν και το έτερον εις την "Αγγλική,ν γλώσσαν, αμφοτέρων 
τούτων δντων έξ ίσου αυθεντικών., 
ΔΙΑ ΤΗΝ KYUPΙΑΚΒΝ Δ ΙΑ ΤΗΝ Σ Ο Σ ΙΑΛΙ ΣΤ ΙΚΗΝ ΛΑ* Ι ΚΗΝ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ! ΛIBVKHN Α ΡΑΒΙ ΙΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ 

Έτυπώθη έν τφ "Γυττογραφείψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


